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J ääkaudet ovat muokanneet 
koko Suomen, niin myös Ky-
menlaakson pinnanmuoto-

ja valtavasti. Selvimmin ovat nä-
kyvillä  viimeisen jääkauden jäljet. 
Loiviksi hioutuneet kalliot, mo-
reenikumpareet, harjut ja lukuisat 
pienmuodot ovat kaikki merkkejä 
jääkaudesta. Kaikkein mahtavim-
pana maakuntaamme halkaisevat 
Salpausselät, jotka syntyivät jääti-
köitymisen loppuvaiheessa. Ulompi 
niistä syntyi runsaat 12.000 vuotta 
sitten ja sisempi neljäsataa vuotta 
myöhemmin silloisen jäätikön reu-
naosaan. Kokonsa perusteella se on 
näyttävin jääkauden jälkeensä jät-
tämä kasausmuoto, kansainvälises-
tikin ainutlaatuinen.

Reunamuodostuma ei ole kaikil-
ta osiltaan yhtenäinen. Kymenlaak-
sossa se kuitenkin erottuu maastos-
sa yhtenäisen harjanteena. Nimensä 
mukaisesti molemmat Salpausselät 
vaikuttavat patoavasti muun muas-
sa vesistöjen kulkuun ja esiintymi-

seen niin pohjois- kuin eteläpuolel-
laan.

Mannerjään vetäytyessä ulom-
malta Salpausselältä pohjoiseen 
peittyivät jäästä vapaat alueet su-
lavaan veteen. Jään reunaan syntyi 
ensin jääjärvi, joka myöhemmin 
yhdistyi silloiseen Yoldiamereen, 
Itämeren alkuvaiheeseen. Maanko-
hoaminen kohotti vähitellen saari-
ketjun vedenpinnan yläpuolelle, ja 
Kymenlaakson kohdalla se tarkoit-
ti Salpausselän korkeimpia kohtia. 
Samalla syntyivät maakuntamme 
ensimmäiset kuivan maan alueet. 
Niitä pitkin tänne levittäytyivät en-
simmäiset maakasvit ja vähitellen 
myös eläimet. Silloinen elämä oli 
kuitenkin vaatimatonta jäkälien, 
sammalten ja varpukasvien luon-
nehtimaa. Eläimistökin oli näihin 
oloihin sopeutunutta. Kesti vielä 
kauan, ennen kuin ihmiset saapui-
vat tänne, mutta Salpausselät ovat 
olleet heillekin helppokulkuinen 
maasto liikkua. Ei ole sattumaa, et-

tä varhaisimpia todisteita ihmisvai-
kutuksista löytyy juuri Salpaussel-
kien maastosta.

Pienpiirteissä Salpausseliltä ja 
niiden lähituntumasta tapaa mie-
lenkiintoisia yksityiskohtia. Sel-
laisia ovat harjukuoppien ryhmät 
Valkealassa, Vuolenkoskella ja Tuo-
hikotissa, De Geer-moreenit Jaalas-
sa, deltat, sandurit ja muinaisuo-
mat itse harjanteilla sekä lukuisat 
lähteiköt harjanteiden tyvellä. Nä-
mä kaikki lisäävät niin biologista 
kuin geologista monimuotoisuut-
ta ja luovat oman erikoisen lisänsä 
Kymenlaakson upeaan luontoon. 
Kun maakuntakaavaa päivitetään 
parhaillaan, toivoo Kymenlaakson 
luonnonsuojelupiiri, että geodi-
versiteettimme merkittävimmästä 
kohteesta osia otetaan uuteen kaa-
vaan.

Tämä Kymenlaakson Luonto 
-lehti kertoo tarkemmin maakun-
tamme arvokohteen ominaisuuk-
sista ja luonteesta.
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Mahtava reunamuodostelma on niin suuri, 
että se erottuu satelliittikuvissakin.

Salpausselkien kasvisto on kasvillisesti  
mielenkiintoinen.
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Selänpäänkangas on komea toiseen Salpausselkään  

kuuluva alue Pohjois-Kymenlaaksossa. Tälle alueella ovat  

luonteenomaisia suuret harjumontut eli romput ja laajat kangasmetsäalueet. 

Selänpään lentokenttä on harjanteen tasaisella lakialueella. Sen 

luoteispuolella sijaitsevat näyttävät Halisenromput ja pohjoispuolella 

Hunkerinromput. Kookkaimmat Hunkerinromput ovat jopa 40 metrin syvyisiä. 

Selänpään alue on pääasiassa kuivaa kangasmetsää.  

Sekapuuna suppa-alueilla kasvaa jonkin verran koivua ja  

kosteammilla paikoilla kuusta. Alueen erityispiirteistä johtuen  

myös sen eläimistö on jossain määrin erikoistunutta. 

 
Teksti ja kuvat Lassi Kujala

SALPAUSSELÄLLÄ    
VOI KUULLA...

Harjumonttu

LINNUT

Selänpäänkankaasta onkin muodostunut tärkeä 
kehrääjän pesimä- ja lisääntymisalue.

SalpauSSelkien       

kiehtovat    
hyönteiSet

Teksti ja kuvat Petri Parkko
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HYÖNTEISET

Suurin osa uhanalaisista hyönteisistä elää  
voimakkaasti ihmisen muokkaamilla alueilla.
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SALpAUSSELÄt

O smo Kontturi, joka aika-
naan selvitti Kymenlaak-
son harjuluontoa, mai-

nitsee myös vähäisen Keski-Kymen 
harjanteen, jonka hiekkakumparei-
ta näkyy 15-tien ja Metsäkyläntien 
varsilla, mutta ne eivät läheskään 
vedä vertoja Salpausselille, joista 
ulompi kulkee Nastolasta Kouvo-
lan kautta Kaipiaisiin ja edelleen 
Lappeenrantaan. Ulompi Salpaus-
selkä ulottuu Vierumäen suunnal-
ta Vuolenkoskelle ja sieltä edelleen 

Jaalaan, Selänpäähän, Tuohikottiin 
ja Savitaipaleelle. 

Vaikka Salpausselät syntyivät 
mannerjäätikön ulkoreunalle pää-
temoreeneina, eivät ne suinkaan 
ole koko matkallaan samanlaisen 
yksioikoisia. Paikoin soran kerty-
minen on ollut vähäistä, eikä sel-
vää harjannetta voi erottaa. Paikoin 
sandurit tai deltat leviävät hyvin-
kin laajalle. Eroja on myös näiden 
kahden harjanteen välillä. Ulom-
pi Salpausselkä on korkeampi kuin 

pohjoinen vastineensa. Syyksi esi-
tetään, että mannerjään vetäydyt-
tyä toiselle Salpausselälle ilmasto 
viileni uudelleen, ja jää työntyi ta-
kaisin ensimmäiselle Salpausse-
lälle samalla lisäten sen korkeutta. 
Seurauksena Utissa Hammassyr-
jän mäen kohdalla harjanteen laki-
korkeus on niin suuri, että ylimmät 
kohdat eivät peittyneet sulavaihetta 
seuranneeseen Baltian jääjärven ve-
teen, vaan jäivät supra-akvaattisina 
saarekkeina näkyviin. Siten Utin 

Hammassyrjä mäki edustaa van-
hinta kuivan maan aluetta koko Ky-
menlaaksossa.

Maakuntamme vanhimman 
maankamaran iästä ollaan nykyi-
sin melko tarkkaan selvillä. Ai-
emmin savilustokronologiaan pe-
rustuva iänmääritys antoi hieman 
toisistaan poikkeavia arvoja Sal-
pausselkien iälle, mutta nykyisin 
käytössä olevien tietojen perus-
teella ensimmäinen Salpausselkä 
olisi syntynyt aikavälillä 12.250 – 

12.050 vuotta sitten ja toinen Sal-
pausselkä 11.790 – 11.590 vuotta 
sitten. Toiselta Salpausselältä jäät 
vetäytyivät geologisesti katsoen 
varsin nopeasti, ja pian koko Suo-
men alue oli jäätön. Paljasta maata 
ei kuitenkaan ollut niin kuin nyt. 
Baltian jääjärvikin sulautui pi-
an Yoldia-mereen, joka peitti ison 
osan maatamme edeltäen nykyistä 
Itämerta. Vasta vähitellen maan-
kohoaminen nosti saaria merestä; 
aluksi juuri Salpausselät. Samalla 

avautui maakasveille ja -eläimille 
tulotie idästä.

Geodiversiteettiä ajatellen Salpaus-
selissä on Kymenlaaksossa kolme- 
neljä mielenkiintoista osa-aluetta. 
Yksi on ilman muuta Hammassyr-
jän alue Utissa, sillä ylimmät har-
janteet ovat pisimpään olleet esillä 
kuivan maan kohteina. Etäämpänä 
Utin itäpuolella harjanteen laki on 
selvästi huuhtoutunutta, jolloin jäl-
jelle ovat jääneet vain mahtavat loh-
kareet hiekan ja muiden hienompi-

Pohjoisessa Kymenlaaksossa 
maakuntamme halkaisee itä-länsi 

suunnassa kaksi mahtavaa soraharjannetta; 
ulompi- ja sisempi Salpausselkä. Ne ovat 

vain pieni osa eurooppalaisittain mahtavaa 
reunamuodostumaa, joka syntyi viimeisen 

jääkauden viimeisen kylmän kauden, 
Veiksel jäätiköitymisen loppuvaiheessa, 

Uloimmillaan reunamuodostumaa voi 
seurata Norjasta Ruotsin kautta Suomeen ja 
lopulta Venäjälle asti. Se on niin suuri, että 

erottuu selvänä satelliittikuvissakin.

GEOLOGIA

Hammassyrjänmäki  Utissa on lakiosiltaan Kymenlaakson 
vanhinta kuivan maan aluetta. Sen korkeimmat osat ovat 
aitojen suojassa varuskunta-alueella.

Salpausselkien kulku Suo-
messa.  Lähde Oppikoulun 
kartasto. 

Risto Hamari

Artikkelin kuvat Risto Hamari, ellei toisin mainita.
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en mineraalimaiden kulkeuduttua 
veden mukana pois. Toinen edus-
tava kohta on Selänpäässä, missä 
kahtena ryppäänä on erikokoisia ja 
-muotoisia harjukuoppia, joita pai-
kalliset kutsuvat rompuiksi. Aivan 
Vuohijärven eteläpuolella on Hun-
kerinpomppujen alue ja siitä län-
teen Halisenromppujen alue. Har-
jukuopat ovat syntyneet aikanaan 
siten, että jäätikön reunasta on ir-
ronnut jättikokoisia lohkoja, jotka 
ovat hautautuneet irtonaiseen mi-
neraalimaahan. Ne ovat säilyneet 
jäänä niin kauan kun jäätikkö on 
ollut lähellä, mutta myöhemmin il-
maston lämmetessä ovat vähitellen 
sulaneet. Silloin ohut hiekkakuori 
on sortunut, ja paikalle on synty-
nyt suppilomainen kuoppa. Isoissa 
supissa vallitsevat mielenkiintoiset 
elinolosuhteet. Paisterinteet ovat 
kuivia ja lämpimiä kasvupaikkoja. 
Pohjalla on kosteaa ja viileää, jopa 
märkää. Pienellä alalla kasvaa siis 
erilaista kasvillisuutta, ja vastaavas-
ti eläimistökin vaihtelee. 

Varsin komea suppa-alue on 
myös Iitin Vuolenkoskella, missä 

on myös suppia aivan ryppäänä. 
Erillinen hieman suurempi sup-
pa on nimeltään Vorononsi ja sup-
parypäs edellisestä koilliseen on 
Ruuhastenonsi. Onsi on jo toinen 
paikallinen nimitys harjukuopille. 
Ruuhastenonsi on oikeammin sup-
parypäs samaan tapaan kuin Val-
kealan Selänpään supat. Vuolenkos-
kella Salpausselän vallit ovat hyvin 
mahtavat, joten supparyhmällä on 
siellä komeat puitteet. Melkoinen 
osa Ruuhastenonsien painanteis-
ta on kuitenkin vaatimattomia, al-
le 10 metrin syvyisiä, Ne ovat sul-
keutuneessa metsämaastossa, joten 
supassakin kasvaa puustoa. Alueen 
itälaidalla on tehty laajoja hakkuita 
ja hakkuuala laikutettu sekä istu-
tettu männylle. Vähäisten suppien 
maisemaan raju käsittely vaikut-
taa suuresti. Suppien käytössä niin 
Vuolenkoskella kuin Selänpäässä 
on yksi yhteinen piirre. Kylän mo-
popojat ovat saaneet niistä haas-
tavan maaston harrastukselleen. 
Niinpä Vorononnessa, Ruuhas-
tenonsilla ja Hunkerinrompuilla 
on hurjan näköisiä supan reunoil-

Kevättalvinen kuva Halisen rompuilta. 
Lunta on vielä rompun pohjalla laki-
osien ja reunojen ollessa jo lumettomia.

Kotka-Kouvola tien varressa olevaa reunamuo-
dostumaa, jonka hiekkakankaille on perustettu 
moottoriurheilurata. Isompi moottoriurheilurata 
on tulossa Tillolaan.

Suomessa jääkautta on tutkittu niin kauan, 
että meillä alkaa olla selkeä käsitys niiden 
syntytavasta ja niiden aiheuttamista maas-
ton muodoista. Siksi tuntuu virkistävältä 
lukea poikkeavaa tulkintaa Salpausselki-
en synnystä. Näin on tehnyt tietokirjailija 
Risto Isomäki, joka on julkaissut kirjan  
Salpausselkien synnystä. Siinä kritisoi-
daan muutamia nykyisen tulkinnan  
perusajatuksia ja esitetään vaihtoehtoi-
nen tulkinta sille, miten Salpausselät 
ovat voineet syntyä. Myös harjukuopat 
saavat oman tulkintansa Isometsän kir-
jassa. Kirjailija on perehtynyt huolel-
lisesti aiheeseensa ja hakee todisteita 
ajatuksilleen Grönlannin jäätiköiden 
dynamiikasta.

Vorononsi  Vuolenkoskella. Pohjaosa on 
tiheän vatukon valtaama, mutta rinteillä 
kasvillisuus on harvempaa.

Harjanteen lakikivikkoa Utista itään-
päin. Paikan hienommat ainekset ovat 
huuhtoutuneet alarinteeseen.

Ruuhastenonsien alueella paksu ja 
yhtenäinen sammalpeite verhoaa 
suppaa.

ta pohjalle suuntaavia ajoreittejä ja 
vastarinnettä taas ylös.

Erillään aiemmin kerrotuis-
ta suppa-alueista Tuohikottissa on 
vaatimattomampi, mutta yhtä kaik-
ki selvä suppa-alue, Kuutsinkuopat. 
Sielläkin on ryhmänä kolme - neljä 
erikokoista suppaa. Yhden pohjal-
la on hieno suo, mikä on tavallista 
monille supille.

Muita erikoismuotoja

Ensimmäisen Salpausselän pohjois-
puolella, vajaan kymmenen kilo-
metrin päässä siitä, on selvä reuna-
laajentumien vyöhyke Arrajärvestä 
Voikkaalle saakka. Ne ovat synty-
neet parisataa vuotta myöhemmin 
kuin ensimmäinen Salpausselkä, 
ja ovat samalla tavalla itä – länsi 
suuntaisia. Esimerkiksi Voikkaalla 
on tätä harjannetta muutettu varsin 
radikaalisti ja monet sen harjukas-
veista ovat hävinneet rakentamisen 
seurauksena. Mäkikoulun rinteen 
runsas kangasvuokkokasvusto on 
hävinnyt aikaa sitten, mutta kaner-

visara sinnittelee vielä Voikkaantorilta 
koilliseen olevalla rinteellä.

Pohjoisessa Jaalassa on näyttävä 
De Geer- moreenien vyöhyke. Näi-
den moreeniharjanteiden synnystä on 
edelleen erilaisia teorioita ja vastaa-
vasti eri nimityksiäkin. Milloin niitä 
kutsutaan vuosimoreeneiksi tai pus-
kumoreeneiksi, mutta yhtä kaikki ky-
seessä on noin 1 – 10 metriä korkeista 
harjanteista, jotka kulkevat itä – län-
si suuntaisina. Yrittäessään selvittää 
niiden syntyä, Kyösti Laaksonen on 
laatinut Jaalan De Geer- moreenneis-
ta oheisen kartan. Kyseessä on maa-
kuntamme ainoa ja etelä Suomessa 
merkittävä moreeniselänteiden vyö-
hyke, jonka synty liittyy jääkauden 
loppuvaiheisiin. Tällä hetkellä Jaalan 
De Geer- moreenit kasvavat kangas-
metsää, eikä niiden kasvillisuus poik-
kea juurikaan perinteisen tuoreen 
kangasmetsän lajistosta. Ne tarjoavat 
kuitenkin oivallisen maaston ketuil-
le kaivella pesäkolojaan hiekkaiseen 
töyrääseen keskellä metsää.  Samaa 
näyttävät harrastaneen supikoiratkin, 
joiden määrä on vakiintunut kymen-
laakson eläimistössä.

Kuutsinkuoppien painanteissa on myös 
sammalikkoa, jonka komistuksena  
kasvaa muun muassa sulkasammalta.

Kaavio De Geer 
-moreenikentästä 
Jaalassa Kyösti 
Laaksosen mukaan.

Ketunkoloja De Geer harjanteessa Jaalassa.  
Pesään johtaa useita suuaukkoja.

Uusia ajatuksia Salpausselistä

Salpausselkiin on kertynyt valtava määrä soraa. Koska sora on laadul-
taan erinomaista, usein lajittunutta, on soran käyttö myös mittavaa. 
Erityisesti taajamien läheisyydessä on avattu valtavia sorakuoppia mo-
lempien Salpausselkien alueella. Muillakin reunamuodostumilla niin 
Keski-Kymessä kuin Voikkaalla soranoton jäljet näkyvät maisemassa. 
Tilanne olisi kehittynyt harjuluontoa haittaavaksi, ellei 1982 olisi sää-
detty maa-aineslakia, joka edes jollakin tavoin hillitsi liiallista soranot-
toa. Sekään ei rajoittanut omaan käyttöön avattavia pieniä sorakuoppia, 
joita niitäkin on Kymenlaaksossa runsaasti. Niiden merkitystä ei kui-
tenkaan voi verrata suuriin soranottopaikkoihin, kuten Vuolenkosken, 
Jaalan, Valkealan, Kouvolan, Tillolan tai Utin alueet. Kuva Lassi Kujala.

De Geer-moreeniharjanne luon-
nossa. Jaalan alueella moreeni-
valleja on näyttävänä ryhmänä.

Sorankäyttö
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S alpausselkien alue on kasvis-
tollisesti mielenkiintoinen, 
sillä ajallisesti se edustaa van-

hinta kuivan maan aluetta maa-
kunnassa ja rakenteeltaan omalei-
maista kasvuympäristöä. Lakiosat 
ja reunamat ovat hiekkaisina hy-
vin vettä läpäiseviä ja siksi kuivia. 
Vallitseva metsätyyppi onkin kui-
va kangasmetsä, jopa kuivimmat 
tyypit kuten jäkäläkankaat, ylei-
semmin kuitenkin kanervakan-
kaat ovat edustettuina. Varpuja on 
runsaasti: sianpuolukka, puolukka, 
variksenmarja ja mustikka luon-
nehtivat tyypillistä mäntykankaan 
varvustoa. Yleisnäkymä on valoisa, 
minkä johdosta muutamat heinät ja 
ruohot menestyvät kangasmetsäs-
sä. On silti kohtuullista sanoa, että 
määrätynlainen karuus leimaa nä-
kymiä ja erityisesti se ilmenee laji-
määrissä.

KASVIT

Kenttäkerroksen tunnusomaisia 
kasveja edellä mainittujen varpu-
jen ohella ovat heinistä metsälauha 
ja hietakastikka. Myös kevätpiip-
po kasvaa siellä täällä. Ruohoja on 
niukalti. Metsämaitikka pärjäilee 
puoliloisena ja mäntykukka täysloi-
sena, mutta muiden ruohovartisten 
on selvittävä omillaan.  Kielo ja kul-
tapiisku sietävät kuivuutta ilmeisen 
hyvin, sillä niitä tapaa harvaksel-
taan Salpausselkien kangasmetsissä 
eikä siten ole sattumaa, että molem-
mat lajit tapaa myös avokallioiden 
jäkäläkankailta.

Harjukasvillisuutta

Kasvualustan rakenteesta johtuen 
mielenkiintoisin osa kasvillisuutta 
kuuluu niin sanottuun harjukas-
villisuuteen. Osa siitä on levinnyt 

luoteeseen ja kaakkoon. Tunnetuin 
harjukasveistamme on kangas-
vuokko, jolla on useita kasvupaik-
koja niin Selänpäässä kuin Valkea-
lan itäosissakin. Aiemmin se on 
kasvanut myös Voikkaan hiekka-
harjanteilla, mutta on sieltä koko-
naan hävinnyt uuden asutuksen ja 
maanrakentamisen vuoksi. Kan-
gasvuokon tavoin myös hietaneilik-
ka kuuluu Salpausselkien harjula-
jistoon. Esimerkiksi Pohjois-Kymen 
Luonto ry on järjestänyt vuosittain 
retken Mielakkamäen kasvupaikal-
le kukkivaa hietaneilikkaa ihaile-
maan. Nämä kaksi kasvilajia ovat 
näyttävimmät harjukasveistamme. 
Niiden ohella on muutamia huo-
mattavasti vaatimattomampia laje-
ja, joiden esiintymisen pääpaino on 
sora- ja hiekkamailla.

Kangasajuruoho on omimmil-
laan hiekkamailla, missä muiden 
lajien kilpailu on vähäistä. Muistan 
aikanani saaneeni lajin Utin linnoi-
tusalueelta, mutta sitä tapaa yhtä 

lailla Valkealan romppujen paahde-
rinteiltä ja Jaalan tievarsilta. Huo-
mattavasti näyttävämpi, joskin har-
vinainen harjukasvi on häränkieli, 
jonka keltainen mykerö loistaa kau-
as. Kirkkaan keltaiset kukat ovat 
myös keltamaitteella, joka on sikäli 
erikoinen laji, että sen esiintymisen 
toinen painopiste on merensaaris-
tossa. Nykyisin levinneisyyskuvaa 
muuttaa myös se, että maanteiden 
hiekkaisilla pientareilla on avautu-
nut uudenlaisia niittymäisiä kasvu-
paikkoja niin keltamaitteelle, ranta-
vehnälle kuin ketomarunallekin.

Huomaamattomia lajeja ovat 
muutamat saralajit, jotka kuuluvat 
myös harjukasvillisuuteen. Selvim-
min näitä ovat sormisara ja kaner-
visara, joka on saanut uusia kasvu-
paikkoja metsäteiden ja polkujen 
varsilta, missä kilpailu on vähäisem-
pää.  Myös jänönsaran voi tavata pol-
kuvarresta, mutta sen levinneisyys 
on hyvin laaja, joten varsinaisesta 
harjulajista ei ole kyse. Hyvin maas-

MEtSIÄ  
JA KOStEIKKOJA

2
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3 4 5 6

1. Tyypillistä kangasmetsää Salpaus-
selän laelta.

2. Kanervisara Voikkaalta.

3. Täysloisena kasvava mäntykukka  
on harvalukuinen vakioasukas 
Salpausselillä.

4. Kangasvuokko on karujen met-
siemme kaunistus. Se suojeltiin 
kaupustelulta jo vuonna 1926 ja 
myöhemmin rauhoitettiin koko-
naan. Kuva Petri Parkko.

5. Hietaneilikka on muun muassa 
Hammassyrjän mäeltä löydetty 
harjukasvi. Kuvan yksilö kasvaa 
Mielakkamäellä. Kuva Pauliina 
Klemola.

6. Häränkieli on tunnusomainen 
harjukasvi. Lajin tuntee jo keväällä 
laikukkaista lehdistään.

toon sulautuneina kasvavat myös lie-
kolajit.  Riidenlieko ja katinlieko ovat 
jänönsaran tapaan laajalle levinneet 
metsälajit, mutta keltalieko on tyy-
pillisimmillään harjuilla. Samanlai-
nen harjulaji on myös keltatalvikki.

Etelään viettävät rinteet, hikevä 
kasvualusta ja lähteisyys synnyttävät 
poikkeuksellisen edulliset olot vaa-
tivallekin kasvillisuudelle. Tällainen 
luonnon paratiisi on Jaalan Ritissä. 
Kuusivaltaisessa sekametsässä kas-
vaa poikkeuksellisen paljon saarnia; 
osa niistä nuoria, mutta osa kookkai-
ta puita. Muukin kasvillisuus erottuu 
rehevyydessään hiekkakankaiden 
vähälajisesta yleiskuvasta. Yövilk-
ka, metsäkurjenpolvi, kielo, kon-
nanmarja ja metsäkastikka muun 
metsälajiston kanssa synnyttävät re-
hevän vaikutelman. Yhdessä Poh-
jois-Valkealan saarnikorven kanssa 
nämä luonnonvaraiset saarnimetsät 
ovat pohjoisimmat maakunnassam-
me ja syntyneet Salpausselkien edul-
liseen kasvuympäristöön.

7. Kanervisara kasvaa eri puolilla Salpausselkiä,  joskus seuranaan kangasajuruoho. 8. Kangaskeltalieko esiintyy usein pieninä  
kasvustoina harjujen metsäkankailla. 9. Ritin saarnimetsä hyötyy virtaavasta vedestä ja lämpimästä etelärinteen kasvupaikasta.

7

8 9

maahamme juuri Salpausselkiä pit-
kin idän suunnasta. Nykylevinnei-
syys painottuu Salpausselille ja sä-
teettäin niistä lähteville harjuille 

Risto Hamari

Artikkelin kuvat Risto Hamari, ellei toisin mainita.
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Lähteet ja suot

Mahtavina soraharjanteina Salpausse-
lät ovat erinomaisia pohjaveden lähteitä. 
Hyvin ominaista onkin se, että harjan-
teiden tyvelle puhkeaa lähteitä. Niiden 
kirjo on runsas. Jotkut lähteet purkau-
tuvat lähdelampien pohjalle, jolloin lam-
men vesi on kirkasta ja viileää. Runsaas-
ti on myös selkeitä lähteensilmiä, vaikka 
nykyisin monet asutuksen lähellä ole-
vat on rengastettu ja muutettu kaivoiksi. 
Varsin yleisiä ovat myös tihkupintaiset 
lähteet, jolloin kohteen tunnistaa lähin-
nä kasvillisuudesta ja kosteudesta. Ko-
mein harjanteiden tuntumassa oleva läh-
de on Valkealassa oleva Suuret lähteet. 
Sopivasti hiekkaharjateiden kainalosta 
purkautuu viileää vettä niin, että muo-
dostuu peräti kaksi lähdelampea. Niiden 
tuntumassa on lisäksi tihkupintainen 
soistuma, joten edustavalle lähdekasvil-
lisuudelle on hyvät kasvumahdollisuu-
det. Nämä lähteet ovat säilyneet ilmeisen 
pitkään staattisina, joten muistona en-
tisistä merivaiheista lähdeallikossa elää 
valkokatka reliktinä paikan aiemmista 
vaiheista.

Selänpäässä on pari muutakin mie-
lenkiintoista lähdettä. Aivan Selänpään 
nuorisoseuran talon lähellä rinteen ty-
vellä on tihkupintainen lähteikkö, jon-
ka alueella kasvaa runsaasti kämmeköi-
tä. Siellä viihtyvät niin punakämmekät, 
maariankämmekät, kaitakämmekät 
kuin herttakaksikot. Vastaavan upei-
ta lähteikköjä on myös Näkkimistössä, 
missä kämmekköihin kuuluu myös soik-

kokaksikko. Kauriosuon etelälaidal-
la, Perttulinvierun tuntumassa on 
muutama merkittävä lähde, joiden 
lajistoon kuuluu muun muassa har-
sosammal ja röyhelösara. Kohteet on 
noteerattu niin arvokkaiksi, että nii-
den ympäristö on liitetty NATURA- 
verkostoon, huolimatta Kauriosuon 
osittaisesta ojituksesta.

Yksi harvoista rauhoitetuista läh-
teistä sijaitsee Saanjärven rannal-
la. Myös se on alun perin toiminut 
viileänä kasvupaikkana siniselle yö-
könlehdelle, joka on sinnitellyt läpi 
ilmaston muutosten kylmän lähde-
veden ylläpitämässä pienoisilmas-
tossa. Vierailu paikalla tänä kesänä 
osoitti kuitenkin, että lähde ja siitä 
lähtevä puro olivat jääneet rahka-
sammalten peittoon, ja entinen kas-
vupaikka menettänyt harvinaiset 
yökönlehdet. 

Lähteiden kasvillisuus monipuo-
listaa maakuntamme luonnon mo-
nimuotoisuutta. Lähteiden ja nii-
den läheisyyden sammallajisto on 
omaleimaista. Purolähdesammal 
ja harsosammal ovat tunnusmaisia 
lähteiköissä. Monet lehväsammalet, 
muun muassa poimulehväsammal 
esiintyvät juuri lähdepaikoilla. Läh-
teiden näyttävintä lajistoa ovat hei-
nät ja ruohot. Monet kämmekkäla-
jit, yleisimpänä maariankämmekkä 
näyttävät hyötyvän lähteistä, joiden 
ympäristössä kasvaa myös vaateliai-
ta saralajeja kuten tuppisara ja röy-
hysara. Ruohovartisista lajeista vi-

lukko, huopaohdake, suo-ohdake, 
suovehka ja järviruoko synnyttävät 
rehevän vaikutelman lähteen tuntu-
maan. Monet pajulajit vielä täyden-
tävät vaikutelmaa.

Suot

Salpausselkien luonteeseen kuu-
luu, että vesi imeytyy nopeas-
ti hiekkaharjanteeseen, kulkeutuu 
siellä pohjavetenä, ja purkautuu läh-
teinä harjanteiden tyvellä. Seurauk-
sena Kymenlaakson komeimmat 
suot ovat juuri Salpausselkien tun-
tumassa. Tämä on yhteisenä piirtee-
nä molemmille harjanteille. Ensim-
mäisen Salpausselän eteläpuolella 
avautuvat upeat suot: Enäsuo – Lu-
pansuo, Vesioronsuo, Haukkasuo, 
Hunkerinsuo ja Napansuosuo. Har-
janteen pohjoispuolella ovat vas-
taavasti Riihilahdensuo, Suuren-
lähteensuo, Saarensuo, Kotosuo, 
Kattilasuo, Mustanlamminsuo, Pas-
kosuo ja Veittostensuo.

Toisen Salpausselän kohdalla ti-
lanne on samantapainen. Toisen Sal-
pausselän eteläpuolella levittäyvät:  
Sammallamminsuo, Lammasahon-
lamminsuo, Suurenlähteensuo, Pyö-
räsuo, Lautakorpi, Härkäahonsuo, 
Kämpänsuo, Silta-ahonsuo ja Su-
ninsuo. Harjanteen pohjoispuolella 
hallitsevat Ratalamminsuo, Vaar-
suo, Puolasuo, Kivannonsuo, Onno-
sensuo, Lakiasuo, Kauriosuo, Hali-

sensuo, Sontasuo, Likolamminsuo, 
Letkunsuo, Vaahteristonsuo, Sun-
nansuo, Kunnaslamminsuo sekä 
Haikulansuo-Toivonsuo.

Edellisiä erikoisempia ovat Sal-
pausselän harjanteen päällä olevat 
suot. Niiden määrä on luonnollisesti 
pieni, koska suon syntyyn vaaditaan 
poikkeuksellinen tilanne. Kouvo-
lassa sijaitseva Vaivasensuo on sel-
lainen, kuten myös Selänpää Pyörä-
suo. Pyöräsuo on Halisenromppujen 
lähellä, ja rakenteeltaan muistuttaa 
isoa harjukuoppaa. Sen keskuspai-
nanne on soistunut ja täysin suo-
kasvillisuuden vallassa ilmeisestikin 
pohjaveden läheisyyden vuoksi. Sel-
vä nimeämätön suppasuo on myös 
Tuohikottissa Kuutsinkuoppien alu-
eella.

Käytännöllisesti katsoen kaik-
ki suot ovat ojitettuja. Ojituksesta 
huolimatta suolajisto on vielä hyväs-
sä kunnossa ojittamattomilla osilla 
suota. Erityisesti tämä koskee läh-
desoita, joissa purkautuva lähdevesi 
ylläpitää vaadittavia elinolosuhteita. 
Isovarpuisilla rämesoilla näyttävin-
tä lajistoa edustavat suopursu, vai-
vero, suokukka, juolukka ja hilla. 
Myös mustikka, puolukka ja varik-
senmarja kuuluvat rämeiden lajis-
toon. Tupasvilla saa runsaana kasva-
essaan koko suomaiseman kauniin 
valkeaksi. Nevasoilla saralajit ja kos-
teimmilla kohdilla suoleväkkö sekä 
rimpivesiherneet kuuluvat suolajis-
toon.

Valkealan Suuret lähteet ovat säilyttäneet luonteensa 
ojituksesta huolimatta.

Enäsuo on edustava suursuo ensimmäisen Salpausselän tuntumassa. 
Kuvassa kermikeidasta. Kuva Markku Suoknuuti.

Vaivasensuo on aivan taajaman tuntumassa. Suon länsilaita on 
isovarpuista rämettä, itälaita on saranevaa.

Kunnaslammen reunaosat ovat reheviä ja niissä tuntuu läheisen  
Salpausselän minerotrofinen vaikutus.  Kuva Markku Suoknuuti.

Harsosammal ottaa tukea  
puusta Suurilla lähteillä.

Salpausselät  
ovat erinomaisia  

pohjaveden  
lähteitä.

Rämesuo Kuutsin kuoppien alueella. Isovarpuisen rämeen lajistoa 
kuten suomuurainta, tupasvillaa, suopursua ja kanervaa.
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Sienisatoa

Vaikka muu lajisto vaikuttaa vaati-
mattomalta, on Salpausselkien alue 
mainiota marjastus ja sienimaastoa. 
Jo varhain keväällä, lumen vielä vii-
pyillessä varjopaikoissa ja romppu-
jen pohjalla, alkaa sienestyskausi. 
Ensimmäiset kangasmetsän tyypil-
liset lajit, korvasienet tunkevat esiin 
varsinkin, jos alusta on paljastunut 
sammalista. Keskikesästä pitkälle 
syksyyn kannattaa keskittyä tattei-
hin ja kantarelleihin.  Herkkutatti, 
punikkitatit ja voitatti ovat luontai-
sia hiekkakankaille, missä kasvaa 
sekametsää. Vaikka vuodet vaihtele-
vat sadon määrän suhteen, on hyvi-
nä sienivuosina saatavissa runsas sa-
to. Syksyä lähestyttäessä ilmestyvät 
kangasrouskut, karvarouskut, monet 
haperot , kuten koivuhapero Salpa-
usselkien kangasmetsiin. Ja jos har-
janteilta laskeutuu rinteiden tyvelle 
hieman kosteampaan ympäristöön, 
saa olla varma, että haaparouskut – 
niin vaalea kuin tumma- täyttävät 
pian sienikorin. Tarkkasilmäinen 
saa sekasieneksi myös mustarous-
kua, joka on yhtä yleinen kuin muut 
rouskusukulaisensa. Vielä myöhään 
syksyllä sienihimoaan voi tyydyttää 
suppilovahveroilla, jotka tunnetus-
ti kasvavat ryhminä. Vaikka ensin 
tuntuu, ettei mitään löydy, paljastaa 
ensimmäinen havainto yleensä run-
saan saaliin.

Kaikki sienet eivät ole yhtä ha-
luttuja ruokasieninä. Metsissä kas-
vaa keltahaarakkaita, kangaskääpiä, 
kangastatteja, kärpässieniä ja lima-
sieniä. Jotkut lajit piileskelevät koko-
naan pinnan alla, joten niiden löytä-
miseen tarvitaan hyvä sattuma, että 
ne yleensä löytää.

Sienet vasemmalta:
•	Kesän kantarelleja romppujen alueelta.
•	Syksyinen haaparousku  

Suurten lähteiden korpimetsästä.
•	Keltahaarakas Utin kankailta.
•	Limasieni Ruuhastenonsilta.
•	Kangaskääpä

Selänpäänkangas on komea toiseen Salpausselkään  
kuuluva alue Pohjois-Kymenlaaksossa. Tälle alueella ovat  

luonteenomaisia suuret harjumontut eli romput ja laajat kangasmetsäalueet. 

Selänpään lentokenttä on harjanteen tasaisella lakialueella. Sen 
luoteispuolella sijaitsevat näyttävät Halisenromput ja pohjoispuolella 

Hunkerinromput. Kookkaimmat Hunkerinromput ovat jopa 40 metrin syvyisiä. 

Selänpään alue on pääasiassa kuivaa kangasmetsää.  
Sekapuuna suppa-alueilla kasvaa jonkin verran koivua ja  

kosteammilla paikoilla kuusta. Alueen erityispiirteistä johtuen  
myös sen eläimistö on jossain määrin erikoistunutta. 

 Teksti ja kuvat Lassi Kujala

SALpAUSSELÄLLÄ    
VOI KUULLA...

Harjukuoppa eli suppa

Kuva Marjo Somari

Kaikki sienet  
eivät kelpaa  

sienikoriin, mutta 
nuori sienestäjä saa 

ajan kulumaan  
muutenkin.

LINNUT
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LINNUT

Selänpäänkankaasta onkin 
muodostunut tärkeä keh-
rääjän pesimä- ja lisään-

tymisalue. Sellaisena se on yksi 
maamme parhaimmista. Niinpä 
kesäisin voi kuulla kehrääjien su-
risevaa soidinääntä hyvin mones-
ta paikasta tällä alueella. Kehrääjät 
saapuvat reviireilleen toukokuun 
lopulla aivan kesän kynnyksellä. 
Tällöin niitä voi havaita maastos-
sa pareittain tulevan pesäpaikan 
lähistöltä. Linnut lähtevät lentoon 
vasta, kun ihminen on aivan niiden 
tuntumassa. 

Lento on hidasta ja linnut ovat 
puolittain pystyasennossa. Tällöin 
koiraan valkeat siipi- ja pyrstötäplät 
näkyvät selvästi. Näyttää kuin nel-
jä valkeaa laikkua leijuisi ilmassa. 
Soidinsurinaa voi tässä yhteydessä 
kuulla jopa päivällä. 

Kehrääjät ovat hyvin paikkaus-
kollisia ja saapuvat joka vuosi sa-
moille paikoille pesimään. Myös 
oksat ja puut, jossa koiras esittää tä-
tä öistä surinaansa voivat olla vuo-
desta toiseen samat. 

Päivisin kehrääjät ovat tavalli-
sesti hyvin näkymättömiä. Lin-
nut hakeutuvat jollekin sopival-
le oksalle tai maapuulle jolle ne 
asettuvat alustan suuntaisesti ja 
nukkuvat tai ovat muuten liikku-
mattomia. Niiden havaitseminen 
tässä vaiheessa on hyvin vaikeaa. 
Se on sitä myös pedoille joten tak-
tiikka toimii hyvin. 

Kehrääjä ei tee minkäänlaista 
pesää, vaan munii kaksi munaan-
sa suoraan maahan. Pesä sijait-
see usein nuoressa harvennetussa 
männikössä. Hautovaa naarasta on 
lähes mahdoton havaita sen suoja-
väristä johtuen. Pesä jääkin usein 
havaitsematta, vaikka kulkija oli-
pa se sitten peto tai ihminen menisi 
ohitse parin kolmen metrin päästä.  

Kehrääjän pienet pesäpoikaset.

Kehrääjän suuri pesäpoikanen.

Kehrääjä päivälepopaikallaan.

Kehrääjän poikaset viipyvät pesäpai-
kassa parin viikon ajan, jonka jälkeen 
ne pystyvät lentämään pieniä matkoja. 
Jos pesälle sattuu suurten poikasten ai-
kaan, voi nähdä, miten ne koettavat pe-
lotella kulkijaa avaamalla äkkiä suuren 
kitansa ja kääntelemällä päätään käär-
memäisesti. 

Tässä vaiheessa voi havaita miten 
kehrääjän pieni nokka ei kerro koko to-
tuutta, sillä kita on valtavan laaja ja vie-
läpä jäykkien sukasten ympäröimä. Täl-
lä on omat etunsa linnun saalistellessa 
kesäyön hämärässä, jolloin suuresta 
pinta-alasta on hyötyä yöperhosten saa-
listuksessa. 

Autot ovat yksi pahimmista kehrää-
jäkantaamme rasittavista tekijöistä. Öi-
sillä saalistusretkillään kehrääjät lente-
levät usein hiekkateiden yllä. Joskus ne 
jopa lepäilevät tieuralla. Tällöin ne jää-
vät helposti paikalle osuvan auton valo-
jen sokaisemina niiden alle. 

Selänpään kankaalla on runsaasti 
puolustusvoimien tekemiä ajouria, jot-
ka ovat käytännössä vailla mitään lii-
kennettä. Kehrääjien todennäköisyys 
jäädä kesän aikana autojen alle on tällä 
paikalla hyvin vähäinen. Kehrääjällä on hyvä suojaväri.

...KEHRÄÄJÄN SURINAA...
................................                                       ..........................................                          ........................................
                                     ..................................                                                 ......................

................................                                       ..........................................                          ........................................
                                     ..................................                                                 ......................

................................                                       ..........................................                          ........................................
                                     ..................................                                                 ......................

................................                                       ..........................................                          ........................................
                                     ..................................                                                 ......................
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t oinen Salpausselän kangas-
metsien tyyppilaji on käki. 
Tämä johtuu siitä, että sen 

yksi tavallisimmista isäntälinnuis-
ta on leppälintu, joka suosii tämän 
kaltaisia biotooppeja. Leppälintu 
on viime vuosikymmenten aikana 
taantunut, joten sillä on ollut jon-
kin verran merkitystä myös käen 
kannalta. 

Koska leppälintu suosii suuri-
aukkoisia koloja, on se käen kannal-
ta hyvä asia. Näin käkinaaras pys-
tyy munimaan myös kolossa olevan 
pienen varpuslinnun pesään. Löy-
dettyään munintavaiheessa olevan 
leppälinnun pesän seuraa käkinaa-
ras tapahtumia sivummalla. 

Leppälintunaaraan ollessa toi-
saalla lentää käki pesäaukolle jos-
sa se kääntyy. Näin ikään kuin pe-
ruuttamalla se pystyy pudottamaan 

munansa alapuolella olevaan leppä-
linnun pesämaljaan.  Valitettavasti 
muna ei aina osu kohdalleen jolloin 
se tuhoutuu. Leppälintu, kuten mo-
net muutkaan linnut, ei noteeraa 
munia, jotka ovat pesämaljan ulko-
puolella. Ne eivät siis edes tiedä mi-
tä ne ovat. 

Käki munii kuitenkin useita mu-
nia ja tähänkin pesään voi toinen 
käki munia munan, joka osuu pesä-
maljaan. Joskus käy niin, että jopa 
kaksi käen munaa sattuu samaan 
pesään. Joskus ei ainuttakaan. 

Käen poikanen pyrkii työntä-
mään heti kuoriuduttuaan muut 
munat tai poikaset pois pesästä. 
Riittää, kun ne saa väännettyä pe-
sämaljan ulkopuolelle, jolloin emot 
eivät enää tunnista niitä. Aina se 
ei täysin onnistu jolloin pesään voi 
jäädä myös isäntälinnun poika-

sia. Tämä aiheuttaa ongelmia käen 
pojalle, jonka kehitys viivästyy ja 
se joutuu lähtemään pesästä keski-
määräistä kevyempänä ja heikom-
pana. 

Myös pedot löytävät joskus lep-
pälinnun pesän. Koska se on suuri-
aukkoinen, pääsevät viholliset myös 
käen poikasen kimppuun. Tarvitaan 
aimo annos hyvää onnea ja monta 
munittua munaa, jos käkinaaras ai-
koo saada tällä tavalla loisimalla yh-
denkin poikasen lentoon. 

Selänpään romppujen kieppeil-
lä tapahtuu siis varsin monenlaisia 
asioita. Unohtaa ei sovi myöskään 
sitä, että harjukuoppien joskus var-
sin jyrkätkin rinteet kelpaavat myös 
mäyrien ja kettujen asuinpaikoiksi. 
Näihin hiekkarinteisiin niiden on 
helppo kaivaa onkaloitaan, jotka voi-
vat olla käytössä vuodesta toiseen. 

TÖRMÄPÄÄSKY

Salpausselät harju sisältävät suun-
nattomat hiekka- ja soravarannot. 
Tästä syystä erilaisia ja erikokoisia 
soranottopaikkoja on muodostu-
nut rinteille ja sen tuntumaan run-
saasti. Jotkut muodostuneista hiek-
kaseinämistä ovat muodoltaan ja 
koostumukseltaan sellaisia, että ne 
soveltuvat törmäpääskyjen pesin-
töihin. 

Pääskyt vaativat seinämän, mikä 
on riittävän turvallinen maapeto-
jen suhteen. Tällöin vaatimuksena 
on usean metrin pystysuora osuus. 
Lisäksi maa-aineksen on oltava ra-
kenteeltaan sellaista, johon törmä-
pääsky saa kaivettua sortumatto-
man pesäkolon hennolla nokallaan 
ja jaloillaan.  

Koloja voi olla parhailla sora-
monttujen seinämillä kymme-
nittäin samassa yhdyskunnassa. 
Kaikki eivät ole välttämättä aina 
asuttuja, mutta silti suurimpiin yh-
dyskuntiin voi kuulua useita kym-
meniä pääskypareja. Kesäisinä 
päivinä lentoliikenne tällaisten sei-
nämien läheisyydessä on silmiin-
pistävän vilkasta. 

Pääskyjen pesäyhdyskunta on 
rauhoitettu, joten pesimäaikainen 
soranotto on kielletty, jotta pesin-
nät eivät tuhoutuisi. Törmäpääs-
kyt ovat jonkin verran taantuneet 
ja osittain syynä on sopivien pesä-
paikkojen puute. Yhdyskunta tar-
vitsee aina sopivan törmän voidak-
seen asettua paikalle.

...JA KÄEN KUKUNtAA

Kuvissa aikuinen käki, käen poikanen leppälinnun pesässä ja käen maastopoikanen.

Törmäpääsky-yhdyskunta.

Poikanen kurkistaa pesäaukon suulla.

TÖRMÄPÄÄSKYN  
KOLOJA VOI OLLA  
SORAMONTTUJEN  

SEINÄMILLÄ  
KYMMENITTÄIN

 ..............

 ..............

Törmäpääskyjen pesäkoloja. 
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KANGASKIURU

Kangaskiuru on harvinainen heik-
kakankaiden pesimälintu Kymen-
laaksossa. Laji vaatii laajoja aukkoja 
reviirillään. Niinpä  usein suuret so-
ramontut tai kallioiset avarat män-
tykankaat ovat paikkoja, joista tä-
män lajin voi löytää myös pesivänä. 

KETTU JA MÄYRÄ: 

Salpausselän harjanne tarjoaa pe-
säpaikkoja myös nisäkkäille. So-
piviin hiekkarinteisiin on kettujen 
sekä mäyrien hyvä kaivella pesä-
käytäviään. Myös romppujen rin-
teet soveltuvat tähän tarkoitukseen. 
Joissakin paikoissa on havaittavissa 
monivuotisia pesäpaikkoja. Näil-
le johtavat aikojen kuluessa muo-
dostuneet polut ja kulkureitit, joita 
eläimet käyttävät vuodesta toiseen. 

Ihmisen aiheuttama saalistus-
paine on autioittanut monet tämän 
tyyppiset onkalorakenteet. Mäyrät 
ja ketut kuuluvat siihen pienpeto-
joukkoon, joita ihminen hävittää 
lähistöltään uutterasti. Metsästys ja 
sitä säätelevä lainsäädäntö on mo-
nelta osin varsin vanhakantaista. 
Muutosten saanti tähän perintei-
tä täynnä olevaan järjestelmään on 
osoittautunut erittäin vaikeaksi. 

Edellä on kuvattu joitakin sel-
laisia, lajeja joita pidän erityisesti 
tyypillisinä Salpausselän alueille. 
Muilta osin linnusto noudattelee 
niitä runsaussuhteita, joita vastaa-
vat biotoopit muuallakin. Eräs ko-
kemuksiini perustuva havainto 
Salpausselästä on sen säätä jossain 
määrin jakava vaikutus. 

Tämä on tullut esille monesti käy-
dessäni lukuisilla kuvauskeikoilla 
Repovedellä. Vaikka täällä harjan-
teen eteläpuolella olisi pilvistä ja jopa 
sateista, niin välttämättä näin ei ole 
enää Repovedellä, jossa voi olla jopa 
aurinkoista. Vastaavasti on tilantei-
ta, jossa asiat menevät päinvastoin. 

KUUNTELE KANGASKIURUA: 
http://www.luontoportti.com/suomi/fi/ 

linnut/kangaskiuru

Mieltymys soramonttuihin kytkee 
lajin näin ollen myös Salpaussel-
kiin. 

Kangaskiurun laulua voi kuul-
la varhain keväällä näillä sen pe-
simäbiotoopeilla. Laulu on hy-
vin kaunista nousevaa ja laskevaa 

juoksutusta vaimentuen ja voimis-
tuen aina pienin välein. Lajille on 
tyypillistä laululento, jonka aika-
na lintu kiertää kehää jopa yli sa-
dan metrin korkeudella. Laulua 
kuulee useimmiten ilta ja aamu-
hämärissä. 

MÄYRÄt JA KEtUt  

KUULUVAT SIIHEN PIENPETOJOUKKOON, JOITA  
IHMINEN HÄVITTÄÄ LÄHISTÖLTÄÄN UUTTERASTI.  

METSÄSTYS JA SITÄ SÄÄTELEVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ ON 
MONELTA OSIN VANHANAIKAISTA.
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MUItA SIIVEKKÄItÄ     SALpAUSSELÄN ASUKKEJA
Kuvat Lassi Kujala

Hippiäinen Vihervarpunen Kulorastas Talitiainen

TöyhtötiainenPunarintaHömötiainenSirittäjä

Käpytikka Pajulintu Peippo Rautiainen



SALpAUSSELKIEN       

kiehtovat    
HYöNtEISEt

Teksti ja kuvat Petri Parkko

Kun puhutaan Salpausselille tyypillisestä hyönteislajistosta,  
ei puhuta koskemattomasta alkuperäisluonnosta, sillä Kymenlaaksossa 

esiintyy enää hyvin vähän paisterinteitä ja harjukasvillisuutta. 
Elvyttävät tulipalot on onnistuttu sammuttamaan viime 

vuosikymmeninä turhan nopeasti. Tästä syystä suurin osa uhanalaisista 
hyönteisistä elää voimakkaasti ihmisen muokkaamilla alueilla, joilla 
kulutus rikkoo toistuvasti maanpintaa ja pitää osia alueista paljaalla 
hiekalla. Tällaisia niin sanottuja korvaavia paahdeympäristöjä ovat 

etenkin pienlentokentät, ratapihat ja teiden piennaralueet. 

Loistokaapuyökkösen toukka
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K ouvolan Utin soti- 
laslentokenttä on 
maamme merkit-
tävimpiä paahde- 

alueita, jolla esiintyy lukuisia 
uhanalaisia ja silmälläpidettäviä 
hyönteislajeja. Kentällä on laajojen 
kanervanummien lisäksi erilaisia 
ketoja sekä madalletulla Hammas-
syrjänmäellä hyvin laaja-alaisesti 
paljasta hiekkaa. Utin hyönteis-
lajisto on melko hyvin tunnettu, 

sillä alueella on tehty perhosselvi-
tysten lisäksi myös kuoppapyyn-
tejä. Selänpään hiekkapohjaisella 
pienlentokentällä ei esiinny Utin 
tapaan ketoja, vaan kasvillisuus on 
hyvin kanervavaltaista. Tästä joh-
tuen hyönteislajistokaan ei ole ko-
vin edustavaa.  

Rataympäristöistä hyönteisla-
jistoltaan merkittävimmät ovat 
Kouvolan ja Kaipiaisten laajat ja 
kasvillisuudeltaan monipuoliset 

ratapihat. Molemmilla alueilla hy-
vin runsaana kasvava ketomaruna 
(Artemisia campestris) on tärkeä 
perhoskasvi, mutta sillä elää myös 
monia muita hyönteisiä. 

Edustavimpia hiekkapohjaisia 
tieleikkauksia ja piennaralueita 
löytyy Kouvolan Utista, Tuohiko-
tista, Selänpäästä sekä Hartolan ja 
Huhdasjärven alueilta. Merkittä-
vimpiä hyönteisten ravintokasveja 
näillä alueilla ovat silmälläpidet-

tävät kangasajuruoho (Thymus ser-
pyllum) ja ahokissankäpälä (An-
tennaria dioica). 

Monet hyönteiset elävät lähes 
paljaalla hiekalla hyvin karuilla 
paikoilla. Erityisesti monia pisti-
äislajeja tavataan hietikoilta, mut-
ta muurahaiskorentojen (Myrme-
leontidae) toukkien suppilomaiset 
pyyntikuopat ovat helpoimmin 
havaittavissa. Toukka odottaa 
kuopassa, piilossa hiekan alla, pu-

toavaa saaliseläintä. Kun saalis on 
pudonnut kuoppaan, alkaa toukka 
heitellä hiekkaa sen päälle estääk-
seen pakenemisen, ja pian saalis on 
toukan pihtien tiukassa otteessa. 
Aikuisia muurahaiskorentoja näh-
dään aika harvoin, mutta niitä voi 
tulla joskus perhosvalolle lepatte-
lemaan. 

Hyönteiset ovat niin laaja luok-
ka, että tässä kirjoituksessa joudu-
taan keskittymään uhanalaisiin, 

Ajuruohoa

Muurahaiskorennon pyyntikuoppia.Paahdealueen hoitoa Kaipaisissa.Utin lentokentän ketoa.
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elinympäristöjään ilmentäviin tai 
muuten mielenkiintoisiin lajei-
hin. Lajiryhmistä parhaiten tun-
netut ja eniten harrastetut ovat 
tässä luonnollisesti yliedustettui-
na. Hyönteislajien uhanalaisuus-
luokitus tekstissä perustuu vuoden 
2010 mietintöön. Tekstissä käy-
tetyt lyhenteet ovat: äärimmäi-
sen uhanalainen CR, erittäin 
uhanalainen EN, vaarantunut VU 
ja silmälläpidettävä NT. 

Lentokenttien lajistoa

Etenkin Utin lentokentällä elää 
hyvin mielenkiintoinen ludelajis-
to. Alueelta vuonna 2006 löydet-

Harvinaisin Selänpään lentoken-
tältä tavattu lude oli vuonna 2015 
löydetty kenttärikkalude (Orius 
agilis) NT, josta on vain muutama 
havainto Kymenlaaksosta. Ken-
tän lajistoon kuuluvat myös kaunis 
yleisväriltään punainen tädykelude 
(Stagonomus bipunctatus), joka elää 
rohtotädykkeellä (Veronica officina-
lis) sekä hyvin paikoittaisena esiin-
tyvä pamppuharmolude (Perit-
rechus angusticollis).  

Utin lentokentän perhoslajis-
to on poikkeuksellisen edustavaa. 
Alueelta löytyneitä luonnonsuoje-
luasetuksella erityisesti suojelta-
via lajeja ovat hyvin paahteisilla ja 
matalakasvuisilla paikoilla elävät 
aroaamukääriäinen (Clepsis neglec-

tana) EN ja kaunis, mustavalkoi-
nen, kangasajuruoholla elävä nun-
nakirjokoisa (Pyrausta cingulatus) 
EN. Aroaamukääriäiselle Utin len-
tokenttä on todennäköisesti koko 
Suomen merkittävin elinalue. 

Muita kentällä tavattuja erittäin 
uhanalaisia perhoslajeja ovat aho-
kissankäpälällä NT elävä käpälä-
lattakoi (Levipalpus hepatariellus), 
neilikoilla elävä neilikkapussi-
koi (Coleophora adelogrammella), 
myös soilla lisääntyvä vihermit-
tari (Thalera fimbrialis) sekä vii-
me vuosikymmeninä maassam-
me voimakkaasti taantunut, myös 
kosteiden elinympäristöjen pajuil-
la lisääntyvä tulvamittari (Maca-
ria artesiaria). 

ty täplänaskalilude (Nabis puncta-
tus) EN on yksi harvinaisimmista 
maassamme lisääntyvistä luteista, 
ja laji oli vuosikymmeniä kadoksis-
sa. Utista löytyi vuonna 2006 myös 
maamme ensimmäinen, hyvin ka-
ruilla jäkäliä kasvavilla paikoilla 
elävä ja hyvin pienikokoinen koi-
lude (Tropidophlebia costalis) VU. 
Kentän hiekkaisilla ja kanervaa 
kasvavilla nummilla tavataan hy-
vin harvinaista hietaruutuludetta 
(Rhyparochromus phoeniceus) NT, 
jolla on vain muutamia esiintymiä 
Suomessa. Harvinaisista kaskasla-
jeista kentällä elää siankärsämöä 
(Achillea millefolium) ravintonaan 
käyttävä palonaamiokas (Hephat-
hus achilleae) VU.  

Vaarantuneita ja silmälläpidettä-
viä perhoslajeja esiintyy Utin lento-
kentällä huomattavan paljon, joten 
niistä esitellään tässä vain muuta-
mia. Hyvin kaunis rusolehtimittari 
(Scopula rubiginata) VU havaittiin 
Utissa viimeksi kesällä 2015. La-
ji lentää keskikesällä nummimai-
silla kanervaa kasvavilla paikoilla. 
Rusolehtimittarin parhaat esiinty-
mispaikat ovat nykyisin hietikolla 
sijaitsevia lentokenttiä, ja laji voisi 
löytyä myös Selänpään lentoken-
tän ympäristöstä. Sinerväruuni-
yökkösen (Xestia ashworthii) VU 
elinympäristöjä Suomessa ovat ka-
nervaa kasvavat avoimet ja puo-
liavoimet kangasmetsät, mutta lajia 
voidaan tavata myös rämeillä. Utissa 

laji on esiintynyt runsaana ainakin 
1990-luvun loppupuolella. 

Kahden Utin lentokentällä elä-
vän silmälläpidettävän pikkuper-
hosen toukkien ravintokasvit ovat 
hyvin yleisiä, mutta niiden kasvu-
paikoilta vaaditaan paahteisuutta. 
Idäntupsukoin (Mompha sexstri-
gella) toukat elävät maitohorsmal-
la (Chamaenerion angustifolium) 
ja kärsämölaikkukääriäisen (Epib-
lema graphanum) siankärsämön 
(Achillea millefolium) juurissa ja 
varsissa. 

Utissa tavataan myös harvinaisia 
pistiäisiä ja kovakuoriaisia. Kentän 
erityisesti suojeltavia pistiäisiä ovat 
punaraspimehiläinen (Priocnemis 
minuta) CR ja keltasiimakiertome-

 
lentää keskikesällä nummimaisilla 

kanervaa kasvavilla paikoilla. 

Utin lentokentällä 
elää hyvin 
mielenkiintoinen 
ludelajisto.

Hietaruutulude Kärsämölaikkukääriäinen Rusolehtimittari

Kaunis  

rusolehtimittari
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hiläinen (Nomada subcornuta) EN. 
Viimeksi mainitulle lajille Utin len-
tokenttä on todennäköisesti maam-
me merkittävin esiintymisalue. 
Keltasiimakiertomehiläisen isäntä-
laji on sysimaamehiläinen (Andre-
na nigrospina) VU. 

Muita hyvin harvinaisia Utista 
löytyneitä pistiäisiä ovat olleet vii-
ruoksahukka (Passaloecus gracilis) 
EN, paahdekaitahukka (Mimesa bi-
color) EN ja verkkoverimehiläinen 
(Sphecodes reticulatus) EN. Vuon-
na 2015 Utista löytyi alueelle uu-
tena lajina harvinainen lysmypis-
tiäinen (Methocha articulata) NT. 
Uhanalaisista kärpäslajeista kentäl-

Isotoukohärkä Kangasvuokko

lä elää keltainen ja hyvin karvainen 
rikkikimalaiskärpänen (Systoechus 
ctenopterus) VU, joka löydettiin 
sieltä kesällä 2015. Kukillakin ah-
kerasti käyvät kimalaiskärpäset 
ovat maassa pesivien mehiläisten ja 
kimalaisten loisia. 

Aivan viime vuosina Suomes-
sa yleistynyt isotoukohärkä (Meloe 
proscarabaeus) EN löytyi Selänpään 
lentokentältä alkukesällä 2013. Sal-
pausselän kangasvuokkojen (Pulsa-
tilla vernalis) VU kukinnoissa voi 
nähdä joskus toukohärkien touk-
kia eli triunguliineja odottelemassa 
erakkomehiläisiä. Toukat pääsevät 
mehiläiseen kiinnittyneinä niiden 

pesiin, joissa ne syövät munia ja 
toukkia. 

Jalokuoriaiset (Buprestidae) ovat 
monen kovakuoriaisharrastajan 
toivelistalla varsin korkealla, sillä 
monet lajeista ovat harvinaisia, vai-
keasti löydettäviä ja usein vielä us-
komattoman upeita. Utin lentoken-
tältä tavattu hohtojalokuoriainen 
(Buprestis octoguttata) ei tee tästä 
poikkeusta: hienon sinihohtoisen 
lajin peitinsiivissä on kahdeksan 
keltaista täplää. Laji elää paahtei-
silla paikoilla kuolleiden mäntyjen 
rungoissa ja juurissa. Muita Utin 
lentokentältä tavattuja harvinai-
sia kovakuoriaislajeja ovat olleet 

Scopaeus pusillus, pienikokoinen 
ja erittäin nopealiikkeinen, karik-
keessa saalistava petolyhytsiipinen, 
ilmeisesti siemeniä ravinnokseen 
käyttävä Amara infima sekä hiek-
kapohjaisten habitaattien samma-
lilla elävä Porcinolus murinus. 

Rataympäristöjen hyönteisiä

Kaipiaisten ratavarsilla elää ainakin 
lennossa hyvin näyttävä ja maas-
samme suuresti harvinaistunut pa-
losirkka (Psophus stridulus) VU, 
jonka elinympäristöjä on kunnos-
tettu Kymenlaakson luonnonsuoje-
lupiirin talkootyönä. Viime vuosien 
radanvarsihakkuut ovat lisänneet 
ratavarsien paahteisten alueiden 
pinta-alaa merkittävästi ja paran-
taneet samalla palosirkan elinoloja.  

Kaipiaisten ja Kouvolan ratapiha-
alueet ovat laajoja ja edelleen monin 
paikoin hiekkapohjaisia, vaikka se-
pelöityjäkin kohtia löytyy. Merkit-
tävin hyönteiskasvi ratapihoilla on 
huomattavan runsaana esiintyvä 
ketomaruna (Artemisia campestris). 
Kaipiaisissa aloitettiin vuonna 2015 
Hemiptera-työryhmän toimesta 
ratapihan reuna-alueiden ketojen 
kunnostaminen, jonka yhteydessä 
on raivattu paljon puita ja pensaita 
ja näin saatu edustavien ketoaluei-
den pinta-ala moninkertaiseksi.    

Kaipiaisten ratapihalta on löyty-
nyt lukuisia mielenkiintoisia lude-
lajeja. Hyvin harvinainen paahde-
kangaslude (Geocoris dispar) VU 
elää radanvarren pienellä kedolla. 
Melko suurikokoisen mustan la-
jin löytää helposti loppukesällä ke-
don kuivimmilta kohdilta. Suku-

Utissa tavataan harvinaisia  
pistiäisiä ja kovakuoriaisia. 

Harvinaistuneen palosirkan  
elinympäristöjä on kunnostettu talkootyönä.

laisensa tapaan hyvin harvinainen 
viirukangaslude (G. ater) EN elää 
muutamilla Salpausselkien kuivil-
la kedoilla, mutta selvästi yleisem-
pi jäkäläkangaslude (G. lapponi-
cus) voi tulla vastaan monenlaisissa 
kuivissa habitaateissa. Salpausselän 
parhailta paikoilta voi samana päi-
vänä löytyä kaikki edellä mainitut 
kangasludelajit. 

Kaipiaisten ja Utin ratapihoilla 
elää piiloluteisiin (Cydnidae) kuu-
luva Etelä-Suomessa harvinaise-
na esiintyvä pikilude (Legnotus pi-
cipes), jonka ravintokasveina ovat 
matarat (Galium). Kuivissa, paljon 
huopakeltanoa kasvavissa rataluis-
kissa elää erikoisen näköinen ja 
melko harvoin tavattava harsolude 
(Kalama tricornis), ja seulomalla 
on löydetty harvinaista nystytik-
kuludetta (Berytinus crassipes) NT. 
Vasta aivan viime vuosina Salpaus-
selkien paahdeympäristöihin on il-
maantunut uutena tulokkaana mai-
laslude (Bathysolen nubilus), jota on 
löydetty Saaramaalta, Kaipiaisista 
ja Kouvolasta. Laji on löydetty Suo-
mesta ensimmäisen kerran vuon-
na 2006. Vuonna 2016 Kaipiaisten 
kaunokeilta (Centaurea) haavittiin 
kaksi Oncotylus viridiflavus -ludet-
ta. Kyseessä oli vasta toinen havain-
to Suomesta, sillä laji oli löytynyt 
maalle uutena edellisenä vuonna 
Uudeltamaalta.     

Sekä Kouvolan että Kaipi-
aisten ratapihojen ketomaru-
noilla elävät piennarmataralude 
(Polymerus vulneratus) NT ja esiin-
tymisessään Kaakkois-Suomeen 
rajoittuva marunamustapolvi (Eu-
ropiella albipennis). Harvinaista 
kärsämösiimaludetta (Deraeocoris 

Palosirkka

Viirukangaslude

Paahdekangaslude



32          Kymenlaakson luonto 2016  Kymenlaakson luonto 2016          33

toukka elää maahan rakentamas-
saan seittiputkessa syöden matalien 
kasvien lehtiä.  

Kouvolan ratapihan lajistoon kuu-
luu pistiäisistä hietikkoverhoilijame-
hiläinen (Megachile lagopoda) NT. 
Kovakuoriaisista kannattaa mainita 
Kaipiaisista löytynyt kauniin punai-
nen Anthocomus rufus, joka on le-
vittäytynyt vasta kymmenen vuotta 
sitten Suomeen. Harmioilla (Berte-
roa incana) elää kolme kärsäkäslajia, 
siniharmiokärsäkäs (Ceutorhynchus 
ignitus), tuhkaharmiokärsäkäs (C. 
hampei) ja isoharmiokärsäkäs (C. 
puncticollis) NT. Kouvolan ratapi-
halla on tehty havaintoja myös met-
sänätkelmällä (Lathyrus sylvestris) 
elävästä surunirpusta (Apion melan-
cholicum) NT.  

punctulatus) NT on löydetty Utin ja 
Kouvolan ratapihoilta. Kouvolasta 
löytyi vuonna 2015 yllättäen aiem-
min vain rannikolla tavattu ja Ky-
menlaaksossa hyvin harvinainen 
korentolude (Chorosoma schillingii). 
Tämä suurikokoinen silmälläpidet-
täväksi NT arvioitu laji elää heinä-
kasveilla. 

Salpausselillä sijaitsevien rata-
pihojen kauneimpia perhosia on 
ketomarunalla elävä loistokaapu-
yökkönen (Cucullia argentea) VU. 
Lajin vaikeasti havaittavia touk-
kia voi löytää loppukesällä maru-
nan kukinnoista, joista se paljastuu 
usein syötyjen siementen perus-
teella. Kukinnoissa voi nähdä myös 
vasta äskettäin maahamme levin-
neen marunakirjokoisan (Loxos-

tege turbidalis) VU toukkia, jotka 
voi löytää kukinnon latvaosista sei-
tin perusteella. Ratapihojen maru-
nalajistoon kuuluvat myös hyvin 
harvinaiset lajit viirupikkumittari 
(Eupithecia pernotata ssp. enictata) 
EN ja vallipussikoi (Coleophora al-
bicans) EN. Hietapeilikääriäisestä 
(Pelochrista huebneriana) VU on 
havaintoja Kouvolan rataympäris-
töstä vuodelta 2009.

Hyvin harvinaista ja erityisesti 
suojeltavaa ahdeyökköstä (Athetis 
glutenosa) EN on löydetty Kouvolan 
ratapihalta vielä ainakin vuonna 
2010, ja se kuulunee edelleen alueen 
lajistoon. Etelä-Suomessa taantu-
nutta päiväaktiivista mesimaayök-
köstä (Chersotis cuprea) näkee lop-
pukesällä ratavarren kukilla. Lajin 

Pientareita ja tieluiskia 

Salpausselillä kulkevien teiden 
piennaralueet ja luiskat voivat ol-
la kasvillisuudeltaan hyvin edus-
tavia, ja niiltä voi löytyä useita 
harvinaistuneita ja hyönteisille tär-
keitä putkilokasvilajeja, kuten kan-
gasajuruohoa (Thymus serpyllum) 
NT ja kanervisaraa (Carex erice-
torum). Etenkin Selänpään alueen 
luiskissa kasvaa myös huomatta-
van paljon sianpuolukkaa (Arctos-
taphylos uva-ursi), jolla elää kaksi 
uhanalaista pikkuperhoslajia. Näis-
tä lajeista sianpuolukkapussikoi 
(Coleophora arctostaphyli) VU on 
elinympäristönsä suhteen vähem-
män vaateliaana todennäköisem-
min tieluiskissa vastaan tuleva laji. 

Sianpuolukkaan on erikoistunut lu-
teista nimensä mukaisesti sianpuo-
lalude (Phimodera lapponica), jonka 
erottaminen kuivuneista lehdistä 
on vaikeaa. Lajista oli aiemmin hy-
vin niukasti havaintoja, mutta vii-
me vuosina sitä on löydetty etenkin 
seulomalla. 

Pientareiden ajuruohokasvus-
toissa elää harvinainen ja pai-
koittaisena esiintyvä ajuruoho-
ruskolude (Rhopalus distinctus), 
joka suosii paljaan hiekan ympä-
röimiä pienialaisia kasvustoja. La-
jia on toistaiseksi löydetty Selän-
päästä ja Kaipiaisista. Tyypillinen 
kuivilla hiekkapohjaisilla luiskil-
la ja avoimilla kentillä esiintyvä 
laji on petoluteisiin (Reduviidae) 
kuuluva peikkolude (Coranus su-

bapterus). Paahteisilla paikoil-
la kasvavilla kanervisaroilla elää 
hyvin harvinainen kannuskaskas 
paahdeviirukas (Kelisia monoce-
ros) NT, joka löytyi kesällä 2016 
Jaalasta. Perhosista ajuruohojäy-
täjäkoita (Scrobipalpa artemisiella) 
VU ja ajuruohosulkasta (Merrifiel-
dia leucodactyla) NT on löytynyt 
useilta Salpausselkien ajuruohoa 
kasvavilta tieluiskilta. Molem-
mat lajit ovat voimakkaasti taan-
tuneita, mutta esiintymispaikkoja 
on tiedossa edelleen melko pal-
jon. Valtatie 6:n varrelta Utissa on 
löydetty vuonna 2009 harvinaista 
toukkana päivänkakkaran (Leu-
canthemum vulgare) juurissa elä-
vää ahokenttäkääriäistä (Dichro-
rampha alpinana) NT. 

Kouvolasta löytyi  vuonna 2015  
aiemmin vain rannikolla tavattu 

on hyönteisille tärkeä  
harvinaistunut putkilokasvilaji. korentolude.

Kangasajuruoho

Korentolude Loistokaapuyökkönen Marunakirjokoisan toukkia Kangasajuruoho Ajuruohosulkanen Ajuruohoruskolude
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Kuivilla kankailla

Salpausselkien hiekkapohjaiset ja 
mäntyvaltaiset metsät ovat ikära-
kenteeltaan yleensä hyvin nuoria, 
jolloin niiden hyönteislajisto ei ole 
erityisen mielenkiintoista. Varttu-
nutta mäntyä kasvavista valoisista 
metsistä ja etenkin niiden reuna-
osista hyönteisiä löytyy jo parem-
min. Männyllä elää huomattava 
määrä luteita, ja jotkut niistä ovat 
melko suurikokoisia ja näyttäviä. 
Tällaisia ovat etenkin yleisvärityk-
seltään ruskea, mutta hienon valke-
an juovituksen omaava seepralude 
(Cremnocephalus albolineatus) se-
kä oranssinpuna-vihreä häivelude 
(Dichrooscytus rufipennis). Har-
vakseltaan tavattavan nokkalutei-
siin kuuluvan valkohavuluteenkin 
(Elatophilus nigrellus) voi toisinaan 
löytää reunamännyiltä, mutta ylei-
sen ja suurikokoisen mäntyluteen 
(Chlorochroa pinicola) löytäminen 
on selvästi helpompaa.   

Kuivien kankaiden kelojen ja 
vanhojen puukasojen päällä voi 
nähdä huomattavan kookkaan 
palokärpäsen (Laphria flava), jo-
ka petona tarkkailee potentiaali-
sia saaliseläimiä. Kantokääpäisten 
mäntypökkelöiden kuoria kääntele-
mällä voi löytää melko harvalukui-
sen ruskolatikan (Aradus obtectus). 
Kanervakasvustoista löytyy mel-
ko helposti puolukkaluteita (Lygus 
punctatus), kanervanaskaliluteita 
(Nabis ericetorum) ja kanervakaita-
luteita (Orthotylus ericetorum). Kui-
vien kankaiden karikkeessa vilistää 
kärppäluteita (Pterotmetus staphyli-
niformis).     

Suppalampien hyönteisiä

Tuohikotin alueen kirkasvetiset 
suppalammet ovat karuja ja vähä-
lajisia elinympäristöjä. Niillä elää 
kuitenkin Suomen kansainväli-
nen vastuulaji, hyvin suurikokoi-

nen isoukonkorento (Aeshna crena-
ta), jonka sinisiä koiraita voi nähdä 
loppukesällä partioimassa lampien 
rannoilla. Lajin naaraankin tunnis-
taa melko helposti siipien suurista 
ruskeista täplistä. Elleivät isoukon-
korennot ole esimerkiksi huonon 
sään takia lennossa, niiden esiinty-
misen jollakin lammella voi toden-
taa myös toukkanahoista eli exuvi-
oista, jotka ovat lajille ominaisten 
pitkien peräpiikkien perusteella 
helposti tunnistettavista. 

Tuohikotin alueelta yhden kir-
kasvetisen lammen rannalta löytyi 
vuonna 2014 Etelä-Suomessa hyvin 
harvinaista ruokokuoriaista Plateu-
maris weiseitä. Lampien kapeiden 
nevareunusten rahkasammalilta 
on löydetty viime vuosina melko 
harvinaista tummakuurnaludetta 
(Pachybrachius luridus).   

Tulevaisuuden haasteita

Salpausselkien hyönteislajiston 
kannalta ihmistoiminnan jatkami-
nen on elintärkeää, eivätkä paah-
deympäristöjen lajit kavahda edes 
moottoriratoja tai kovapanosam-
muntoja. Erilaiset avoimet kentät, 
moottoriradat ja ratapiha-alueet tu-
lisi säilyttää mahdollisimman laa-
ja-alaisesti hiekkapohjaisina, sillä 
sepelöinti ja asfaltointi hävittävät 
suurimman osan paahdealueiden 
vaateliaasta lajistosta. 

Pienialaisia paahdealueita voi-
daan hoitaa kaatamalla varjosta-
vaa puustoa sekä nyhtämällä taimia 
juurineen maasta. Kulottamal-
la saadaan myös muodostunutta 
kunttaa poistettua ja samalla nos-
tettua maan pH:ta. Uhanalaisla-
jiston kannalta tärkeitä kasvilajeja 
voidaan istuttaa ja kylvää hoitokoh-
teille.

Salpausselkien hakkuualojen ku-
lottaminen olisi harjukasvien ja sa-
malla hyönteislajiston elpymisen 
kannalta järkevää. Tällä hetkellä 

varsinaisesta harjulajistosta oikeas-
taan vain kangasvuokko (Pulsatilla 
vernalis) VU on säilynyt paikoin ta-
lousmetsissä ja yleensä sekin löytyy 
tieuran läheisyydestä tai hakkuun 
auratusta reunasta. 

Haitallisista vieraslajeista eri-
tyisesti komealupiini (Lupinus po-
lyphyllus) uhkaa tienvarsien ja ra-
tapihojen kasvillisuutta. Lajista ei 
päästä enää kokonaan eroon, mutta 
sen leviämistä uusille alueille voi-
daan estää muun muassa välttä-
mällä maa-ainesten tuontia muu-
alta. 

Salpausselkien hyönteislajistol-
le antavat toivoa erilaisia talkoita 
toteuttavat tahot, joiden uurastuk-
sen ansiosta monia alueita on saa-
tu pidettyä avoimina. Tärkeintä on 
kuitenkin hyönteislajien huomioi-
minen kaikessa maankäytön suun-
nittelussa sekä alueiden hoidossa ja 
käytössä. Salpausselillä on edelleen 
paljon nähtävää ja mielenkiintoista 
etsittävää, mutta ilman apua hyön-
teislajisto ei säily.  
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Seepralude

Häivelude

Paahdelukki (Opilio saxatilis)
Kävelin 18.9.2014 Kouvolan teholan teollisuusalueen pistoraiteen 
vartta haavien samalla heinäkasvillisuutta ja ketomarunoita (Artemi-
sia campestris). Maastokäynti liittyi Kouvolan kaupungin uhanalais-
ten ja silmälläpidettävien luteiden kartoitukseen, jonka yhteydessä 
olin tutkinut ratapihoja jo varsin paljon. Nyt oli siis teollisuusalueiden 
vuoro. Alkusyksyllä kenttähaaviin tulee valtava määrä moskaa ja 
aivan erityisesti eri kasvien siemeniä. Haavin pohjan roskista kömpi 
ylös lukki, joka näytti jotenkin omituiselta: sen selkäpuolella oli vaalea 
täplärivi ja erityisesti jalkojen väritys poikkesi aiemmin tapaamistani 
lukeista. Jalkojen tumma kuviointi teki niistä kirjavat, vähän tutun 
rauniolukin (Leiobunum tisciae) tapaan.   

Olin kuvannut lukkeja ja kirjannut niiden esiintymistietoja parin vuo-
den ajan silloin vielä tekeillä ollutta Suomen lukit ja valeskorpionit 
-kirjaa (Uddström & Rinne 2016) varten, mutta jotenkin ne eivät olleet 
vielä vieneet luteiden tavoin mukanaan. tämän naarasyksilön pää-
tin kuitenkin kuvata ja ottaa sen jälkeen talteen – onneksi: Veikko 
Rinteen sähköpostista ilmeni pian että kyseessä oli maamme toinen 
havainto paahdelukista. Lajista ei ollut kirjaa varten kuvia, eikä hy-
vässä kunnossa olevia yksilöitä Suomesta. 

turun yliopiston Eläinmuseolle lähettämästäni paahdelukkinaaraas-
ta saatiin hyvät kuvat, ainakin silmäkummuista, mutta lisää yksilöitä 
tarvittiin. Etsimme Hemiptera-työryhmän maastoretkellä elokuussa 
2015 lajia ensin löytöpaikalta ja sitten Kouvolan ratavarsilta tulok-
setta. Huomasimme kuitenkin kaikkien rataympäristössä viihtyvien 
lukkien piilottelevan kuolleiden ketomarunoiden tyvillä ja maahan 
taittuneiden varsien alla. Niitä tonkimalla Veikko Rinne teki maam-
me kolmannen ja spontaanin havainnon paahdelukista Kaipiaisten 
ratapihalta. 

paahdelukkia on toistaiseksi löytynyt vain Kaakkois-Suomesta Sal-
pausseliltä ja kaikki maamme havainnot on tehty korvaavissa paah-
deympäristöissä. Ulkomailla lajia on tavattu toisinaan myös puistois-
sa, puutarhoissa ja talojen seinillä, mutta yleensä se suosii avoimia, 
kuivia ja lämpimiä paikkoja. Salpausselkien paahteisissa paikoissa 
liikkuessa kannattaa siis silmäillä myös lukkeja. 

petri parkko
Kirjoittaja on voikkaalainen luontokartoittaja

Palokärpänen on saalistanut pistiäisen.

Ruskolatikka
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YMPÄRISTÖTUTKIMUKSIA 54 VUOTTA 

 vesistötutkimukset 
 vedenlaadun tarkkailu 
 sedimenttitutkimukset 
 biologiset tutkimukset 
 pohjaeläintutkimukset 
 kalastotutkimukset 
 laboratoriopalvelut 
 ympäristöluvat ja neuvonta
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puh. (05) 5445 920 
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www.kymijoenvesijaymparisto.fi       
                  

   

Tämänkin lehden 
painamiseen käytettiin

sertifioitua 
ja ympäristöä säästävää 

paperia. www.painotalowestman.fi
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Tue luonnon-  
suojelua ja  
ympäristö- 
kasvatustaLahjoita  

lähiluonnolle  
turvaa.

www.sll.fi/kymenlaakso

Liity jäseneksi tai anna jäsenyys lahjaksi ystävälle: ww.sll.fi/liity

www.fotonappari.fi 

www.upm.com

Earthpac

Tehdään yhdessä

kestävämpi arki

Kun sinä huolehdit lajittelusta,

me ohjaamme lajitellut jätteesi 

raaka-aineeksi ja energiaksi.

Yhdessä saamme kotien jätteistä

jo noin 95 % hyötykäyttöön.

Ekokaari 50
46860 Keltakangas
vaihde: 05 744 3400

www.kymenlaaksonjate.fi

KCL Kymen Laboratorio oy

Monipuolista
ympäristöanaly�ikkaa

Patosillan�e 2, 45700 Kuusankoski
p. (05) 544 3300, info@kclkymlab.fi

www.kclkymlab.fi

Earthpac Oy valmistaa  
kuormalavat tehokkailla 
automaattilinjoilla asiakkaan tarpeen 
mukaisesti pienistä suuriin sarjoihin.

Earthpac toimittaa  
uudet ja käytetyt kuormalavat 
eräkoosta riippumatta 
joustavasti, sovittuna aikana ja 
kustannustehokkaasti.

Laadukkaat kuormalavat  
tarpeidesi mukaisesti.

Earthpac Oy  |  puh. 0400 940 021  |  info@earth-pac.com  |  www.earth-pac.com

Luonnollinen valinta     akkaamisessa

Luonnollinen valinta pakkaamisessa

Pyydä tarjous jo tänään, 
SOITA 0400 940 021!
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Suomen Luonto kertoo 
tuoreimman luonto-
tiedon ja taustat 
ajankohtaisiin 
ympäristökysymyksiin.

Tilaa 
Suomen Luonto:. www.suomenluonto.fi /  
   lehtitilaus. tilaajapalvelu@sll.fi  .  puhelimitse: 
 (09) 2280 8210, 
    ark. klo 9–15

Tilaa nyt!
www.suomenluonto.fi /lehtitilaus

www.suomenluonto.fi

www.facebook.com/suomenluonto www.twitter.com/suomenluonto http://instagram.com/suomenluonto

Murrr, Murrr, 
MIKÄ LEHTI!

Suomen Luontoa julkaisee Suomen 
luonnonsuojeluliitto ry. Tilaamalla 
lehden tuet luonnonsuojelutyötä.


