
Pappilanselkä-Moisionlahti rantoi-
neen ja rantametsineen on Lohjan 
monipuolisinta ja arvokkainta lähi-
luontoa. Kun huomioidaan lisäksi 
Laakspohjan, Pappilanpellon ja Tyty-
rin avolouhoksen luonto- ja kulttuu-
rimaisemat voidaan jo puhua erittäin 
merkittävästä ja ainutlaatuisesta ko-
konaisuudesta. Moisiolla yhdistyy ve-
sistöt ja rehevät metsät, viljelysmaat 
ja Lohjanharju pohjavesineen. Nämä 
ovat synnyttäneet monimuotoisia ja 
harvinaisia luontotyyppejä aivan jär-
ven tuntumaan. Maaperä on monin 
paikoin ravinteikasta lehtoa ja harjul-
la syntyneen pohjaveden maaperään 
synnyttämiä lähteikköjä ja tihkupin-
toja monipuolisine kasvustoineen ja 
muine eliöstöineen. Pintaan paljas-
tuneet pohjavesiesiintymät on myös 
Lohjan kaupunki huomannut raken-
taessaan rantaan useita vedenotta-
moita.

Järven veden kohoaminen keväisin yllä-
pitää osaltaan rannan uhanalaista leh-
tomaista tervaleppävyötä arvokkaine 
kasvilajeineen. Paikoin vain pajuja kas-
vavat ja tyypiltään kosteat ja suuriruo-
hoiset avoluhdat ja niityt rikastuttavat 
maisemaa, johon vielä harjun pohjave-
sien synnyttämät norot tuovat oman 
mausteensa. Moisionlahden puolella 
järviruovikot ovat laajentuneet paikoin 
myös isoiksi vöiksi. Lännessä on jonkin 
verran osmankäämiä ja hieman sy-
vemmällä järvikaislakasvustoa. Myös 
itärannalla on joitakin järvikaislakas-
vustoja ja osmankäämiä. Järviruoko-
vyön edustalla ulpukka, ahvenvita ja 
uistinvita sekä muu vesikasvillisuus 
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kehittyvät kesän mittaan pintaan asti. 
Harvinaisena uposkasvina voi tavata 
välkevitaa. Erityisesti rantamatalassa 
kasvaa runsaasti karvalehteä. Valitetta-
vasti Moisionrannassa tai sen lähimet-
sään on levinnyt myös haitallisia vieras-
lajeja. Isosorsimo valtaa nopeasti uutta 
alaa rannasta niitylle asti ja jättipalsami 
sekä isokierto uhkaavat levitä kosteilla 
metsäalueilla aivan ranta-alueellekin 
tukahduttamaan arvokasta ja alkupe-
räistä luhtakasvillisuutta.

Moisionlahden erityisluonne saikin 
ansaittua huomiota, kun vuonna 1983 
osa sen rannasta rauhoitettiin Moision-
rannan suojelualueeksi. Toivoisi, että 
muukin Moision ranta-alue saisi kehit-
tyä vapaana rakentamisesta tai hakkuis-
ta. Moisionrannan suojelualue sijaitsee 
uimarannan ja Moisionpellolta lahden 
rantaan virtaavan Moisionpuron väli-

sellä alueella. Luonnonsuojelualue on 
pääasiassa tervaleppävaltaista koste-
aa lehtoa, joka on hyvin uhanalainen 
luontotyyppi. Tervaleppien joukossa 
kasvaa mm. paatsama, tuomi, pensais-
ta mm. punaherukka, mustaherukka 
ja punakoiso. Rannassa esiintyy pää-
asiassa pajukasveja, lähempänä vesi-
rajaa erityisesti kiiltopajua. Kosteille 
tervaleppälehdoille tyypillisesti kent-
täkerroksen valtalaji on näkyvästi me-
siangervo ja siellä esiintyy paljon ravit-
sevaa ja kosteaa kasvualustaa vaativia 
ruohokasveja kuten linnunsilmää ja 
kevätlehtoleinikkiä. Uimarannan puo-
lella saattaa vielä esiintyä uhanalainen 
isotakiainen.



Moision rannat ja Tytyrin metsät - lintuharrastajan ”kultakaivos”
Moision ja Moisionlahden linnustosta on kertynyt hyvin paljon 
havaintoja vuosien mittaan, koska se on suosittu ulkoilu- ja retkei-
lyalue aivan Moision asuinalueen ja kaupungin keskustan tuntu-
massa. Aktiivisten lintuharrastajien ansiosta havaintoja kirjataan 
myös paljon BirdLife Suomi Finland ry:n Tiira lintutietokantapal-
veluun.

Moisionlahden ja Tytyrin alueen linnustosta on tehty myös tar-
kempia linnustokartoituksia pesimälinnustosta vuosina 2018 ja 
2020. Näiden ja muiden havaintojen perusteella saadaan jo hyvä 
käsitys, mitä lintuja Moisionlahden alueella pesii ja mitä lintuja 
sieltä voi milloinkin tavata. 

Pesimälintukartoitusten mukaan Moisionlahden vesialueella ja 
rannalla pesi 8 vesilintua sekä rantaan rajoittuvassa rantametsi-
köissä ja niityillä 39 maalintua. Näiden lisäksi mahdollisia pesiviä 
maalintuja oli vielä 4. Tällöin kokonaislajimäärä on 51 lintulajia. 
Tässä ei ole siis huomioitu esim. pellolla tai kävelytiestä kaukana 
olevia lajeja, jos havaittujen lintujen reviireitä ei arvioitu ulottu-
van itse rannanpuoleiselle metsäalueelle:

Sen sijaan monen lintulajin uhanalaiseen tilaan ja niiden syihin on 
syytä kiinnittää huomioita. Porlastakin tuttu nokikana on jo erit-
täin uhanalainen lintulaji (EN) ja naurulokkienkin kanta on vaa-
rantunut (VU). Monen Etelä-Suomen vanhoissa metsissä, luon-
nonmukaisilla kosteikoilla ja viljelymaillakin ennen niin yleisen 
lintulajin kanta on uhanalainen tai silmällä pidettävä (NT).

Moisionlahden alue, pesimälinnut 51 lajia
Aki Mettinen, Lohjan lintutieteellinen yhdistys Hakki ry
Vesilinnut Pun.kirja 2019 Maalinnut Pun.kirja 2019 Pun.kirja 2019
Sinisorsa Rantasipi Kirjosieppo
Telkkä Sepelkyyhky Sinitiainen
Silkkiuikku NT Pikkutikka Talitiainen
Kalalokki Käpytikka Puukiipijä
Kalatiira Metsäkirvinen Harakka NT
kanadanhanhi Västäräkki NT Varis
Naurolokki VU Peukaloinen Kottarainen
Nokikana EN Punarinta Pikkuvarpunen

Satakieli Peippo
Kivitasku Viherpeippo EN
Mustarastas Pajusirkku VU
Räkättirastas Töyhtöhyyppä
Laulurastas Kaulushaikara
Punakylkirastas Kuusitiainen
Kultarinta Hippiäinen
Ruokokerttunen NT Rytikerttunen
Hernekerttu harmaapäätikka
Pensaskerttu NT
Lehtokerttu
Mustapääkerttu mahdollisia:
Sirittäjä viitakerttunen
Tiltaltti luhtakerttunen
Pajulintu
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Koiraspeippo pullistelee keväällä.

Valkoselkätikka
Kuva: Aki Mettinen



Suojelualueen linnusto 
Lintulaskennan mukaan Moisionlahden perällä olevassa Moisionrannan suoje-
lualueella tai sen tuntumassa (3,5 ha) on lähes kahdenkymmenen eri lintulajin pe-
simäreviiri, joista kaksi on vesilintulajia (silkkiuikku ja nokikana) ja kolme rantalin-
tua (rytikerttunen ja ruokokerttunen sekä pajusirkku). Muut lajit ovat metsälajeja. 
Vieressä olevaan listaan olen lopuksi lisännyt myös todennäköiset suojelualueen 
pesijät puukiipijän, talitiaisen ja sinitiaisen, jotka useiden muiden havaintojen 
perusteella voidaan katsoa sisältyvän tämän pienen alueen ”vakituiseen” pesimä-
linnustoon. Tällöin suojelualueen lajien kokonaismääräksi tulee 22 eri lintulajia. 
Alueen koko huomioiden tämä on merkittävän suuri lajimäärä, osalla voi pareja 
olla enemmän kuin yksikin:

Vielä edellistenkin lisäksi suojelualueen Moisionpellon puolella läheisessä pensai-
kossa lauleskelee vuonna pensaskerttu ja sähkölinjan tolpan kolossa pesi pikku-
varpunen. Törmän rantapuustossa vihelteli ahkerasti myös punavarpunen. Hie-
man etäämmällä rannasta pellolla pensastasku on lähes jokavuotinen tuttavuus 
samoin kuin pensassirkkalintu ainakin viime vuosina.

Moision suojelualue: 22 lajia
Silkkiuikku Käpytikka
Nokikana Kivitasku
Sepelkyyhky Ruokokerttunen
Pikkutikka Rytikerttunen
Peukaloinen Kultarinta
Punakylkirastas Laulurastas
Tiltaltti Talitiainen
Pajusirkku Sinitiainen
Satakieli Puukiipijä
Kirjosieppo
Kottarainen
Mustapääkerttu
Lehtokerttu

Satakieli
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Muuttolintuja ja Moision talviruokintapaikka
Moisionlahden alueelta tai sen läheisyydestä on toki tehty muistakin lintulajeista paljon havaintoja etenkin pesimäkauden 
ulkopuolella, jolloin linnut vaeltavat ja muuttavat ruokaa samalla etsien. Muutama vuosi sitten talvella tavattiin mm. pähki-
nänakkelia myös täällä, jossa lintu kävi ilmeisesti etsimässä luomuruokaa tai vaan muuten luomumetsää Törmän asutuksen 
talviruokatarjoilujen välissä. Peukaloinen on vuorenvarma pesijä lähdeojien ja Moisionpuron pensaikoissa. Värikäs Tikli pesii 
ainakin Pappilan alueella ja rautiainen ja punatulkkukin ainakin vielä Tytyrin kaivosmuseon supistuvassa havumetsässä. 
Mutta jos Lohjalla haluaa saada äänikosketusta pöllöihin voi Moisionlahden seutuvilla melko helpostikin kuulla keväisin mm. 
lehtopöllön, sarvipöllön huhuilua ja jopa varpuspöllön vihellyksiä.

Muuton aikana viipyy Moisionlahdella runsaasti muita vesilintulajeja, edellisten lisäksi mm. tukkasotkia, isokoskeloita, ta-
veja, haapanoita, uiveloita, valkoposki- ym. hanhia, kyhmyjoutsenia, ja mm. joitakin mustalintuja, pilkkasiipejä, alleja, 
kaakkureita jne.



Moisionlahdessa tai pelloilla sekä Laakspohjan laitumella 
pysähtelevät monet lajit muuttomatkallaan. Odottelevat pa-
rempaa muuttosäätä, tankkailevat ennen rasittavaa muut-
toa. Osa joutuu luopumaan keväällä laulukisassa pesimäre-
viireistä paikalla jo olleiden urhojen puolustaessa omaansa 
ja siis jatkamaan uuden reviirin etsintää muualta. Valtavien 
hanhi- ja kurkiparvien muuton seuranta käy oikein hyvin 
Moision uimarannaltakin käsin. Moisiolla ruokailee säännöl-
lisesti kurkipari, joka kajauttelee viileän usvaisessa aamussa 
erämaisen huutonsa. Kurjen kaikuun yhtyy kaulushaikaran 
kumea, kantava puhallus samasta rantaruovikosta, jonka yllä 
ruskosuohaukka kaartelee poikasilleen saalista etsien. Ran-
noilla taiteilevat sirkutellen ja hyönteisiä pyydystänen haara- 
räystäs- ja törmäpääskyt, korkeimmalla tervapääskyt.

Moisiolla on lintujen talviruokintapaikka, jossa pääsee seu-
railemaan lintujen syömäpuuhia ja muuta talvista touhua. 
Hyvällä tuurilla pääset näkemään mm. uhanalaisen valkosel-
kätikan. Ruokintapaikka sijaitsee Moisionpellon kävelytien 
”Pappilan lenkin” varressa uimarannalta noin 200 m Moisi-
oon päin. Talviruokintapaikkaa ylläpitää Lohjan Lintutieteel-
linen yhdistys Hakki ry yhdessä Lohjan kaupungin ympäristö-
toimen kanssa.

Tervaleppäluhtaa
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Tytyriin kuhertelemaan
Kaiken kaikkiaan Moisionlahden alue on lintuharrastajan ja 
luontoystävän todellinen kultakaivos. Vuoden mittaan siellä 
voi tavata helposti yli sen 100 Lintulajia, jota voi tavoitella 
BirdLife Suomi Finland leikkimielisessä ”kisassa”, tietoa tästä 
sivuilla: BirdLife Suomi | Tunnista 100 lintulajia.

Moisionlahdelta kannattaa suunnata kulkunsa rantatietä toki 
myös oikeaa kaivosta eli Tytyrin avolouhosta kohti. Siellä hu-
huili ja kuherteli ahkerasti vielä viime kesänä uuttukyyhky, 
jonka pesä voi olla jyrkänteen kielekkeessä tai palokärjen 
isoihin haapoihin kaivertamassa kolossa. Samaan jyrkäntee-
seen oltiin jo viime syksynä rakentamassa näköalatasannetta, 
mutta hanke keskeytettiin rahojen puutteessa. Onneksi ajat-
telee varmaan tuo keskikaupungin ainokainen uuttukyyhky-
pari. Kevät on nyt käsillä, lienevät jo taas paikalla kuhertele-
massa, täytyypä tarkistaa vaikka ensi viikonloppuna. 
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Aki Mettinen
Moision lintumies
Lohjan Lintutieteellinen yhdistys Hakki ry, suojeluvastaava


