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10.8  Oittaan Isosuon lähde
 60.2564 ° P 24.6312 ° I

Oittaan Isosuon lähde sijaitsee suon koillisosassa. Lähde on kaksi-
osainen; suurempi allas on noin viisi metriä leveä ja pienempi 
muutaman metrin. Syvyyttä niillä on noin 1,5–2 metriä. Ympäris-
tön metsä on lähes luonnontilaista. 

10.9  Oittaan Isosuo

Oittaan Isosuo sijaitsee Sorlammen kaakkoispuolella. Noin 20 
hehtaarin laajuisella metsäkeidassuolla on sekä rämeitä että 
korpia. Suon eteläosan korvet ja lähinnä etelään laskevan puron-
varren korvet ovat Isosuon arvokkainta aluetta. Rämeillä kasvaa 
mm. suopursua, kanervaa ja lakkaa, korpialueilla puolestaan 
viihtyvät mm. useat saniaislajit, vehka ja tervaleppä. Isosuo on 
syntynyt pääosin metsän soistuessa, mutta suon keskellä on ollut 
myös lampi, joka on kasvanut umpeen.
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10.10  Kunnarlan 
jäätikköjokimuodostuma

  60.2598 ° P 24.6309 ° I

Jäätikköjokimuodostuma sijaitsee Kunnarlassa, Oittaan Isosuon 
pohjoispuolella. Kohteen läpi kulkee polku koillisesta lounaaseen, 
Pirttimäen ulkoilumajalta Sorlammelle. Jääkauden aikainen joki 
on kerrostanut ja lajitellut hiekkaa ja soraa murroslaaksoon, joka 
suuntautuu Velskolan Pitkäjärveltä Karhusuolle. Muodostuman 
alueella metsä on väljää männikköä, mikä poikkeaa selvästi 
lähiympäristön metsistä. Aluskasvillisuudessa on mm. mustikkaa 
ja puolukkaa. Kartta ks. s. 202.

10.11  Pirttimäen 
luonnonsuojelualue 

Bodominjärven luoteispuolella Kunnarlassa, Pirttimäen ulkoilu-
alueella, sijaitsee Pirttimäen luonnonsuojelualue, joka on 
kooltaan noin 34 hehtaaria. Se kuuluu myös valtakunnalliseen 
vanhojen metsien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon. 
Laajahkoon alueeseen kuuluu vanhoja kuusimetsiä, kalliomänni-
köitä, puronvarsilehtoja ja korpia sekä Uudellamaalla harvinainen 
lettoräme, Mullkärret, joka on kasvilajistoltaan alueen arvokkain 
osa.

Luonnonsuojelualueen ytimenä on aarnialue, jossa kuusien 
lisäksi kasvaa mm. isoja koivuja ja haapoja, muuta kasvillisuutta 
edustavat esim. vaahtera ja pähkinäpensas. Lahopuita, maapuita 
ja kuolevaa pystyssä olevaa puustoa on runsaasti. Lehdoissa 
kasvaa haapojen ja leppien lisäksi runsaasti saniaisia sekä kos-
teammilla kohdilla mm. mesiangervoa ja rentukkaa. Korpialueilla 
kasvaa yleisesti metsäkortetta. Suojelualueen lintulajisto on 
monipuolinen ja edustava: siellä voi havaita mm. kanahaukan, 
pähkinähakin ja pikkusiepon. Alueella tavataan myös liito-oravia. 
Kartta ks. s. 206.


