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KYMENLAAKSON LUONTO 2017

K

aikkein omaleimaisin ja samalla eristynein osa Kymenlaakson luontoa on sen
saaristo. Perin pohjin saaristoa tutkinut FT Arvi Ulvinen on erottanut
saaristosta kasvillisuuden perusteella kolme erilaista vyöhykettä.
Jako perustuu saarten kasvillisuuteen. Monet muutkin tutkijat ovat
kiinnostuneet saarten luonnosta,
ja tällä hetkellä tietoa siitä on saatavilla useista eri lähteistä. Lehtemme
kokoaa tätä tietoa kaikkien luettavaksi ja yllykkeeksi suunnata retket
upeaan saaristoomme.
Viime vuosina tiedot erityisesti
merialueen vedenalaisesta luonnosta ovat lisääntyneet merkittävästi.
Varsinkin VELMU-tutkimushanke on lisännyt tietoa vedenalaisesta luonnosta. Sen perusteella tiede-

Suomen luonnonsuojeluliiton
Kymenlaakson piiri ry

tään entistä paremmin merialueen
arvokohteita ja saarten luonnetta
niin vedenpinnan ylä- kuin alapuolelta.
Erikoisleimansa saarten tutkimiseen on antanut kansainvälisestikin tunnettu akatemiatutkijamme
Ilkka Hanski, joka jo poikana kiinnostui Virolahdella olevan kotinsa
lähellä olevasta Haminaluodot -nimisestä saaresta. Hänen tutkimustensa ansiosta Haminaluotoa voi
pitää kansainvälisesti kuuluisimpana saarenamme. Erityisesti Ilkka
Hanski on korostanut saarten eristyneisyyttä muista ekosysteemeistä
ja eristyneisyyden vaikutusta populaatiodynamiikkaan saarilla.
Kymenlaakson saariston ominaispiirre on sen yhtenäinen geologia. Koko saaristomme sijaitsee

rapakivialueella. FT tapani Rämö
on perehtynyt tutkimuksissaan rapakiven syntyyn ja sen ominaisuuksiin. Yhtenäisestä taustasta
huolimatta saaret ovat hyvin vaihtelevia geologisilta pienpiirteiltään ,
ja muutamat yksityiskohdat kertovat asiantuntijalle kuvaavasti rapakiven syntyhistoriaa.
Tämänvuotinen Kymenlaakson
Luonto valottaa saarten olosuhteita geologiasta kasvillisuuteen, linnustoon sekä saarten maisemiin.
Merenalaista luontoa saarten tuntumassa käsitellään osana kokonaisuutta. Muutamia saaria esitellään
yksilöidysti mahdollisiksi käyntikohteiksi asiasta kiinnostuneille.

Risto Hamari

Julkaisija · Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri ry
Vastaava toimittaja · Risto Hamari
Toimituskunta · Risto Hamari, Riku Rinnekangas
Taitto · Seija Aspola
Probono avustajat · Tatu Hokkanen, Maiju Lanki
Painosmäärä · 1 200 kpl Irtonumero · 10 euroa ISSN · 1238–5530
Kirjapaino · Offsetpaino Westman Oy, Kotka
Kannen kuva · Vihreä meriahdinparta, punanukka sekä merirokko ja levärupi elävät kiven pinnalla sulassa
sovussa. Kuva: Maiju Lanki

GEOLOGIA

Viborgiitti ja pyterliitti.

Saariston

geologiasta

Juoni rapakivessä.

Teksti ja kuvat: Risto Hamari

K

y menlaa kson
edustan saaristo
on kokonaisuudessaan rapakivialuetta. Vaikka tämä tuntuu
yksitoikkoiselta,
on alue pienpiirteissään hyvinkin vaihteleva. Varsinkin viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet pienpiirteisen
vaihtelun rapakiven rakenteessa.
Enemmistö rapakivestä on viborgiittiä. Se on muunnos, joka tunnetaan ovoideista, joita ympäröi
vaalea plagioglaasirengas. Muista
mineraaleista johtuen perussävy
voi olla ruskehtava, punertava tai
harmaa. Merellä tumma viborgiitti on yleinen. Myös pyterliitissä on
ovoideja, pallomaisia rakenteita,
mutta vaalea rengas puuttuu. Asi-
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Silokallio Orrengrundista.

Viborgiitti

Miaroliittinen onkalo.

aa mutkistaa, että perustyypit ovat
harvoin täysin yhtenäisiä. Monta kertaa renkaallisia ovoideja ja
renkaattomia on samassa kivessä,
joten kokemattomalle katsojalle
tilanne ei ole aivan selkeä. Kun rapakiven muita mineraaleja kertyy
joskus laajoiksi yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, on lopullisen kivilajin määrittäminen haastavaa.
Tämä ilmenee hyvin Ristisaaren
geologiasta tehdystä tutkielmasta, sillä kivilajikartta on varsin
kirjava, vaikka kallioperä näyttää
maallikon mielestä hyvin yhtenäiseltä.
Rapakiven perusmassassa on erilaisia poikkeamia, jotka osaltaan
auttavat ymmärtämään kiven syntyvaiheita. Hitaan jäähtymisen vaiheessa kiven tilavuus pieneni ja siihen syntyi rakoja. Raot täyttyivät

joko sulana olevilla mineraaleilla tai
muilla kivilajeilla. Kun rapakivi lopulta paljastui, ovat nämä rakenteet
näkyvissä juonina rapakiven perusmassassa. Ne voivat olla pegmatiittijuonia, joita luonnehtivat kookkaat
rapakiven mineraalit tai tasarakeisia
porfyyriapliittijuonia. Kapeimmillaan juonet ovat vai muutaman senttimetrin luokkaa, mutta leveimmillään metrinkin leveitä. Yksittäisistä
mineraaleista tavallisin on kvartsi.
Kapeita kvartsijuonia näkeekin eri
puolilla saaristoa.
Monissa kohteissa paljaasta kalliosta erottuu erikokoisia, usein veden täyttämiä onkaloita. Pienimmät niistä ovat vain tennispallon
kokoisia, mutta suurimmat halkaisijaltaan metrinkin luokkaa ja
syvyyttä voi olla saman verran.
Kuoppien alkuperä vaihtelee. Suu-

rimmat kuopat ovat selvästi hiidenkirnuja.Ne erottaa muista kuopista
hiotuneiden reunojensa ja säännöllisen muotonsa perusteella. Saaristossa hiidenkirnuja on vähän. Monet
muista kuopista ovat niin sanottuja
miaroliittisia onkaloita. Niiden sisäpinta on rosoinen, ja siinä voi erottaa isojakin mineraalikiteytymiä.
Muoto voi olla joko pyöreä tai epäsäännöllinen. Miaroliittisia onkaloita saaristossa on runsaasti. Toisin paikoin taas kallion laakeassa
rinteessä voi olla useitakin matalia
painanteita. Ne ovat aallokon synnyttämiä tyrskykuoppia. Hiidenkirnujen synnyn tapaan nekin tarvitsevat hiomakiven, jota aallot pystyvät
liikuttamaan. Joskus tällaisen kuopan pohjalla on vielä tallella kivi, joka kuopan on synnyttänyt. Aina se
ei ole kuitenkaan säilynyt.

Sodan jäljiltä kallioissa on
myös jälkiä räjähtäneistä
pommeista.
Erikoinen kallioperän muoto ovat
niin sanotut kattotippeet. Ne liittyvät rapakiven syntyvaiheisiin
yli 1,6 miljardia vuotta sitten.
Kun sula kivimassa pyrki pintaa kohti, se jäi yläpuolella olevan
paksun vuoriston alle vangiksi.
Tunku ylöspäin oli kuitenkin niin
rajua, että yläpuolella oleva jo kiteytynyt kallio rikkoutui ja isokokoisia lohkareita tippui sulaan
kivimassaan. Pienemmät murikat varmaan sulivat osaksi hitaasti jähmettyvää rapakiveä, mutta
riittävän isojen lohkareiden sisin
osa ei ehtinyt sulaa, ennen kuin
rapakivikin oli jäähtynyt niin
paljon, että vieraan lohkareen si-

Kattotipe.

Tyrskykuoppa.
Kymenlaakson luonto 2017
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KASVIT

Saariston

kasvillisuus
Ft Arvi Ulvinen, erinomainen Kymenlaakson luonnon
tuntija vietti lapsuutensa Mussalon saaressa ja puljasi
kaiket kesät saaren lähivesissä. Vesikasvillisuus tuli
omakohtaisesti tutuksi, joten oli luonnollista, että
kasvitieteen opinnot johtivat moniin julkaisuihin, joista
eräs käsittelee Kymenlaakson rannikon vyöhykkeisyyttä
nimenomaan kasvien kannalta katsottuna. Siinä hän
erottelee jokisuun saaret erilleen ulkomeren saarista
käyttäen indikaattorikasveja erotteluperusteena.
Vaikka tutkimus on tehty viitisenkymmentä vuotta sitten,
pitää jaottelu edelleen paikkansa. Niinpä tässäkin
kirjoituksessa tukeudutaan Ulvisen jaotteluun.

Myrkkykeiso.

Teksti ja kuvat: Risto Hamari
Jokisuiden lajisto
(ostiotaeniaatit)

Pirunpelto Kuusenkarista.

sin osa säilytti oman rakenteensa,
nyt kuitenkin osana rapakiveä.
Tällaista tilkkutäkkimäistä rakennetta löytää monilta saarilta,
ja opetuskohteena sitä voi tutkia
Hovinsaarella Keisarillisen kalastusmajan yläparkkipaikalla.
Mieleenpainuvin geomorfologinen muoto on kuitenkin mannerjään tasaisen sileäksi hiomat
kalliot. Ne ovat hienoja laakeita
silopintoja, ja joillakin luodoilla
ei muuta luonnon elementtiä ole-
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kaan, vain tasainen silokalliopinta. Kaikilla saarilla kalliorantaa
on kuitenkin edustavasti esillä ja
suojaisilla silokalliopinnoilla kelpaa niin kuuttien, norppien kuin
ihmisenkin nauttia kesäisen luonnon auvosta.
Silokallioiden liepeillä on joskus
erikoinen röykkiö tasakokoisia,
pyöreäksi hioutuneita kiviä, joita
yleisesti kutsutaan pirunpelloiksi. Paitsi rantaviivan tuntumasta,
niitä löytyy mäkien rinteiltä, jopa

lakiosistakin. Kyseessä ovat rantavallit, ylempänä vesirajasta tietysti
muinaiset rantavallit. Ne kertovat
selkeää kieltä veden pinnan vaihteluista Itämeren altaassa. Nykyisen Suomen merialueella saaret eivät ole kovin korkeita, joten entisiä
rantavallejakaan ei ole juuri kymmentä metriä korkeammalla. Sitä
vastoin Suursaarella ylimmät muinaisrannat saattavat olla kymmenien metrien korkeudella nykyisestä merenpinnasta.

Erityisesti Kymijoen lukuisten
suuhaarojen, mutta myös muiden rannikkojokien suistoalueella olosuhteet ovat makean veden
luonnehtimat ja kasvillisuus sen
mukaista. Runsaasti näitä saaria
on Ahvenkosken lahdella, mutta
myös Kotkan keskustan läheisyydessä olevat Hovinsaari, Kolkansaari, Munsaari, Langinkosken pienet saaret: Heinäsaari, Myllysaari,
Keisarinsaari ja Taipaleensaari sekä
lisäksi Halla kuuluvat näihin. Mussalo ja Kotkansaari sitä vastoin ovat
tämän vyöhykkeen saaria vain pohjoisosiltaan.
Levinneisyydeltään voittopuolisesti makean veden ympäristössä viihtyvät ilmaversoisista myrkkykeiso (Cicuta virosa), keiholehti
(Sagittaria sagittifolia), ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica) ja
leveälehtinen osmankäämi (Typha
latifolia) sekä kurjenmiekka (Iris

pseudacorus). Monet palpakkolajit,
kuten rantapalpakko (Sparganium
simplex) ovat myös tämän ryhmän
lajeja. Langinkoskessa, samoin kuin
Kokonkoskessa vedessä kasvaa rantalemmikin erikoinen uposlehtinen muoto, joka on sopeutunut voimakkaaseen virtaan eikä muistuta
nimilajiaan lainkaan. Muutoinhan
rantalemmikki on ns. ubikvisti laji
eli kasvaa hyvin monenlaisilla kasvupaikoilla. Näin ollen sillä ei ole
erityistä indikaattoriarvoa. Hovinsaaren rannoilla on kasvanut harvinainen juurtokaisla (Scipus radicans), joka yhdessä Nummenjoen
rantojen hukkariisin (Leersia oryzoides) kanssa kuuluu kasvilajistomme aateliin.

Rantalemmikki.

Keiholehti.

Sisäsaariston lajit
(Intrataeniaatit)
Ennen varsinaista ulkomeren saaristoa on mahdollista erottaa manneralueen läheisyydestä vielä sisäsaa-

Valkopiippo.
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riston vyöhyke. Siihen kuuluu osia
sellaisista suurista saarista kuten
Mussalo, Kotkansaari ja Vahterpää
sekä joitakin pieniä saaria. Sisäsaaristossa on jo selvästi havaittava mereinen vaikutus, mutta myös vahva
osuus makean veden lajeilla.
Pinta-alaltaan sisäsaariston osuus
on melko pieni. Se on yksi syy siihen, ettei varsinaisia tyyppilajeja ole
montaakaan. Toinen syy on se, että
useiden sisäsaariston lajien päälevinneisyys on joko jokisuiden alueella tai sitten ulkomeren olosuhteissa. Pelkästään sisäsaaristossa
kasvavia lajeja ei siis juurikaan ole.
FT Arvi Ulvinen mainitsee muutaman lajin, joiden esiintymisen
painopiste on ollut sisäsaaristossa.
Sellaisia ovat merikaisla (Schoenoplectus maritimus), ristilimaska
(Lemna trisulca) ja merisuolake
(Trichlochin maritimum).
Mielenkiintoinen yksityiskohta
on, että satamia lähestyttäessä purjevenekaudella painolasti purettiin
viimeistään sisäsaariston kohdalla. Kotkansaarelta vanhat painolastipaikat ovat rakentamisen myötä
hävinneet, mutta Hallan saarella on
vielä selvät jäljet painolastien jättämisestä ja vastaavasti joitakin paarlastikasveja.
Ulkosaariston kasveja
(ekstrataeniaatit)
Vaikkei Kymenlaakson kohdalla meri olekaan erityisen suolavetinen, suolaisuus on noin kahden
promillen luokkaa, on koko joukko
kasvilajeja, jotka kasvavat nimenomaan suolaisen veden alueella.
Näyttävimmillään mereinen kasvillisuus on rantaniityillä, missä
kesäinen väriloisto on suorastaan
silmiä hivelevä. Toisaalta hiekkarannat synnyttävät oman erikoisen
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Merikaisla Mansikkalahdesta

paikallislajistonsa, ja ääritapauksessa silokallion vähäisissä raoissa viihtyvät sinne erikoistuneet lajit. Kasveja löytyy siis kaikenlaisilta
rannoilta.
Tyypillisiä ulkomeren kasveja
rantaniityillä ovat rantahirvenjuuri (Inula salicina), keltamaite (Lotus corniculatus), rantatädyke (Veronica longifolia) ja isorantasappi
(Centaurium littorale). Jos alusta
on paljasta hiekkaa, kehittyy paikalle aivan toisenlainen lajisto. Meriarho (Honkenya peploides), meri-

Värimorsinko, ruohokanukka, nyylähaarikko ylärivissä. Rantahirvenjuuri, käärmeenkieli, rantaruttojuuri alarivissä.

nätkelmä (Lathyrus japonicus ssp.
maritimus) tai värimorsinko (Isatis tinctoria) ovat luonteenomaisia
hiekkarantojen kasveja. Jos rannalla on sinne ajautunutta eloperäistä
ainesta, kasvaa tällaisilla paikoilla
merisinappi (Cacile maritima) joskus myös kierumatara (Galium spurium)
Tavallisesti rannoilla on kuitenkin kiviä, soraa ja multaa sen
verran, että kivien väliin asettuvat siniheinä (Molinia caerulea),
ranta-alpi (Lysimachia vulgaris) tai

ruohokanukka (Cornus suecica).
Viimeksi mainittu laji on kivikkorantojen kaunistus, kun valkeat kukat kesällä reunustavat kiviä
kukkaseppeleen tavoin ja syksyllä
punaiset marjat ovat kuin rubiineja
samassa kruunussa.
Kaikkein ankarin kasvupaikka
on silokallio ja erityisesti sen tyrskyvyöhyke, jossa aallot jatkuvasti
nuijivat alustaa ja talvinen jää jyystää kaikkea irtonaista. Aivan silopinnalla ei putkilokasveja tapaa.
Vain ahdinparta ja suolilevä, sy-

vemmällä myös muut levät pystyvät kiinnittymään kallioon. Mutta
kallioperämme on rikkonainen, ja
yhtenäisen näköisessäkin kalliossa
on vähäisiä halkeamia, joihin sitkaimmat kasvit kiinnittyvät. Näitä sinnittelijöitä ovat luotosorsimo
(Puccinellia distans) ja nyylähaarikko (Sagina nodosa). Ankaria kasvupaikkoja ovat myös uloimmat
luodot. Niissä ei kasva puita eikä
pensaita. Ainoastaan vaatimattomat ruohot, heinät, sammaleet ja
jäkälät peittävät tyrskyltä suojassa

olevia kohtia. Näissäkin oloissa menestyy kuitenkin komeakukkainen
tahma-ailakki (Silene viscosa), todellinen ulkomeren asukki.
Muita saariston kasveja
Näiden ulkomeren olosuhteita
luonnehtivien lajien ohella on suuri joukko kasveja, jotka menestyvät yhtä lailla niin ulkomeren kuin
makeanveden olosuhteissa. Niinpä
rannoilla kasvaa tuttuja kasveja kuKymenlaakson luonto 2017

9

Viimeisten vuosikymmenien
aikana maantien pientareille
on ilmestynyt kasveja,
jotka tyypillisesti kasvavat
ulkomeren olosuhteissa.

Ruoholaukka Ulko-Tammiosta.

Rantavehnä Sapokasta.
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ten (Phragmites australis), hiirenvirna (Vicia cracca), sarjakeltano
(Hieracium umbellatum) ja kissankello (Campanula rotundifolia).
Harvinaisempia edellisiin verrattuna ovat lehtokielo (Polygonatum
multiflorum), tuhkapensas (Cotoneaster integerrima), nurmilaukka
(Allium oleraceum) ja pikkutervakko (Viscaria alpina).
Lopuksi havainto, joka ei liity
saaristoon, mutta saaristokasveihin
kylläkin. Viimeisten vuosikymmenien aikana maantien pientareille
on ilmestynyt kasveja, jotka tyypillisesti kasvavat ulkomeren olosuhteissa. Tällaisia ovat keltamaite (Lotus corniculatus), rantavehnä
(Leymus arenarius) ja jossain määrin myös ketomaruna (Artemisia
campestris). Kun ajelee esimerkiksi
tietä numero 15 Kotkan ja Kouvolan välillä, näkee monessa paikassa keltamaitteen kirkkaan keltaisia
tuppaita. Myös vaaleanvihreät rantavehnän kasvustot tai yksittäiset
versotkin erottuvat muiden heinien joukosta. Ketomarunaa kasvaa
kyllä kaikkialla Kymenlaaksossa sopivilla hiekkaisilla paikoilla,
mutta keskittymät tiepientareilla vastaavat näiden muiden lajien
kasvuolosuhteita. Ehkä selittävä
tekijä on talvinen teiden suolaus,
jonka ansiosta kasvuolosuhteet
muistuttavat mereistä ympäristöä.
Lisäksi pientareiden niitto pitää
alueen aukeana ja siten niittylajeille
sopivana.

Merihanhi. Kuva: Lassi Kujala

Kymenlaakson
saaristolinnusto taantuu
petojen runsastuessa
Tatu Hokkanen
Tutkija

K

y men la a k son
saaristolinnustoa on viime
v uosiky mmenet tutkittu intensiivisesti. Hokkasen (2012) julkaisussa, jossa tarkasteltiin Itäisen
Suomenlahden saaristolinnuston
pitkäaikaismuutoksia 1900-luvun
alusta lähtien, päädyttiin tukemaan
ansioituneen saaristolintututkija
Martti Harion (2010) toteamusta:
”Saaristolinnusto on nykyään
runsaampi ja monipuolisempi kuin
milloinkaan ornitologisen tietämyksen aikana.”

Myönteiseen kehitykseen ja parimäärien kasvuun on ollut vaikuttamassa useita tekijöitä, joista
merkittävin on uusien pesimälajien leviäminen alueelle. Tällaisia
parimäärältään voimakkaasti runsastuneita uudistulokkaita, joita
ei vielä 20–30 vuotta sitten tavattu
juuri lainkaan, ovat kyhmyjoutsen,
kanadanhanhi, valkoposkihanhi ja
merimetso. Muita parimäärältään
vielä vähälukuisia uudistulokkaita
ovat esimerkiksi ristisorsa, harmaasorsa, silkkiuikku ja pikkulokki.
Myös monien perinteisten saaristolintulajien – kuten kalatiiran, la-

pintiiran, räyskän ja merihanhen
– pesimäkannat olivat 2000-luvun
ensimmäisellä vuosikymmenellä
selvästi keskimääräistä runsaammat.
Huippuvaiheen jälkeen
saaristolintukannat ovat
kääntyneet laskuun
Julkaisun valmistumisen jälkeen
kuluneiden kuuden pesimäkauden
aikana Kymenlaakson saaristolinnustossa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, joista monet ovat
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1980-luvun puolivälistä vuoteen 2011 Kymenlaakson
saariston selkälokkikanta väheni 80 %
olleet linnuston kannalta kielteisiä. Kaikkein murheellisin tilanne
on selkälokin ja karikukon kohdalla. 1980-luvun puolivälistä vuoteen 2011 Kymenlaakson saariston selkälokkikanta väheni 80 %
ja karikukkokanta lähes 70 %. Viime vuosina selkälokin pesimäkannan taantuminen on entisestään
voimistunut eikä kovin hyvin ole
mennyt karikukollakaan. Karikukon kannanlaskuun lienee myötävaikuttanut muutamat viime vuosien kylmät ja sateiset kesät, jolloin
myös karikukon tärkeimpien seuralaislajien eli tiirojen pesinnät onnistuivat kehnosti.
Valkoposkihanhien pesintäkäyttäytymisessä on ollut havaittavissa selvä muutos kymmenen viime
vuoden aikana. Ulkosaariston pesimäkanta on kokonaisuutena tarkastellen taantunut merkittävästi.
Poikkeuksen muodostavat Kotkan
Haapasaaren kaltaiset laidunalueet,

jotka houkuttelevat suurempiakin
hanhimääriä. Viime vuosina pesinnän painopiste on yhä voimallisemmin siirtynyt sisäsaaristoon ja
aivan rannikon tuntumaan, missä
valkoposkihanhi on selvästi runsastunut. Muutoksen taustalla lienee sopeutuminen ihmisen läsnäoloon ja helpompi ravinnonsaanti
karuun ulkosaaristoon verrattuna. Oma vaikutuksensa saattaa olla myös merikotkakannan runsastumisella, sillä mökkiasutuksen
vaikutuspiirissä sijaitseva elinympäristö vähentänee merikotkan taholta jälkeläistuottoon kohdistuvaa
saalistuspainetta.
2000-luvulla voimakkaasti runsastuneen merimetson kannankasvu näyttää ainakin toistaiseksi
pysähtyneen. Kesällä 2017 merimetsoja pesi Kymenlaakson saaristossa seitsemällä luodolla kokonaisparimäärän yltäessä noin 2 100
pariin. Venäjän puolella lähellä val-

Minkki. Kuva: Lassi Kujala

takunnanrajaa aiemmin sijainneet
yli tuhannen parin suuruiset Dolgij
Rifin ja ilmeisesti myös Bolsoj Fiskarin merimetsoyhdyskunnat vaikuttavat nykyään autioilta.
Merimetsoon kohdistuvat suurimmat uhkatekijät ovat vaino ja
mahdolliset
öljyonnettomuudet.
Laajan öljyvahingon sattuessa merimetso olisi todennäköisesti yksi
pahiten onnettomuudesta kärsivistä lintulajeista ruokkilintujen ohella. Pesimäkaudella 2015 Haminan
Havourissa pesi runsas parikymmentä merimetsoparia. Seuraavan
kesän pesätarkastuksissa kävi ilmi,
että edellisvuotisten pesäkumpujen
päälle oli nostettu suurehkot kivenlohkareet estämään lintujen pesintäyritykset. Merimetsot siirtyivät
muualle pesimään. Samalla luodolla on kerran aikaisemmin todettu ihmisten suorastaan tuhonneen
munapesiä. Myös Kotkan saaristosta on tiedossa viitteitä ihmisen ai-

Minkki on merkittävä uhka saaristossa pesivälle
linnustolle ja sen monimuotoisuudelle.
heuttamasta häirinnästä merimetsoyhdyskunnassa.
Minkki on autioittanut
kymmeniä luotoja
Minkki on merkittävä uhka saaristossa pesivälle linnustolle ja sen
monimuotoisuudelle. Huomattavimpia muutoksia, joita olen lähes
30-vuotisen saaristolintuseurantani aikana kokenut, on laajamittainen lintuluotojen autioituminen
minkkituhojen seurauksena. Tästä näkyvimpänä esimerkkinä on
laaja yhtenäinen saaristoalue, joka
ulottuu yli 15 kilometrin pituisena
vyöhykkeenä Haminan Lanskerista Ulko-Tammion ympäristön, Punapartojen ja Suntholmien kautta
Kotkan Äljyyn. Kyseisellä alueella sijaitsee noin 30 luotoa ja karia,
jotka olivat vielä 1990-luvulla suoranaisia saaristolinnuston paratii-

seja. Tänä päivänä kaikki kyseiset
luodot muutamaa yksittäistä poikkeusta lukuun ottamatta ovat täysin
autioituneita.
Luotojen ja saariryhmien autioituminen näyttää noudattavan tietynlaista kaavaa. Huomattava osa
itäisen Suomenlahden minkeistä asustaa suurilla metsäpeitteisillä saarilla, joista käsin ne tekevät
saalistusretkiä lähiluodoille. Siten
suurimmassa vaarassa ovat lintuyhdyskunnat, jotka sijaitsevat metsäpeitteisten saarten läheisyydessä.
Lähiluodoille suunnatut saalistusretket yleistyvät kesäkuun lopulta
alkaen ja jatkuvat niin kauan kuin
luodoilla on elävää poikasravintoa
tarjolla.
Jos luodolla pesii paljon harmaalokkeja, lintuyhdyskunnan hiipuminen on yleensä vähittäinen 2–3
vuotta kestävä prosessi. Minkkituhon alkuvaiheessa poikastuotto
heikentyy tai romahtaa, ja tuhojen

Lokinpoikanen. Kuva: Lassi Kujala

toistuessa harmaalokit siirtyvät vähitellen muualle pesimään. On silmiinpistävää, että siinä vaiheessa
kun harmaalokit jättävät luodon,
myös kaikki muut vesi- ja rantalinnut kaikkoavat ja luoto autioituu
täydellisesti.
Viime vuosina – erityisesti kesinä 2016 ja 2017 – on havaittu poikkeuksellisen voimakas harmaalokkien siirtymisilmiö minkkituhojen
vaivaamilta alueilta. Harmaalokkien määrät ovat vähentyneet merkittävästi erityisesti ulkosaariston keskiosassa ja sisemmässä saaristossa.
Samanaikaisesti kansallispuiston
uloimpaan osaan avomeren äärelle ja rajavyöhykkeelle on syntynyt
useita jättiyhdyskuntia. Kyseessä
on merkittävä harmaalokkikannan
alueellisen painopisteen muutos.
Harmaalokin parimäärämuutoksiin on jossain määrin vaikuttanut
myös kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelylaitosten lakkauttaminen.

Harmaalokki. Kuva: Lassi Kujala

Viime vuosina on havaittu
poikkeuksellisen voimakas
harmaalokkien siirtymisilmiö minkkituhojen
vaivaamilta alueilta.
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Merimetso. Kuva: Lassi Kujala

Jos petojen
aiheuttamat tuhot
jatkavat kasvuaan,
riski huomattaviinkin
kannanlaskuihin on
olemassa,
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Merikotka. Kuva: Lassi Kujala

Jo vuoden 2012 julkaisua kirjoittaessani oli nähtävissä uhkakuva,
että muutamaan suureen yhdyskuntaan keskittynyt selkälokkikanta on
erityisen helposti haavoittuva, jos
minkki tai jokin muu pienpeto tuhoaa yhdyskunnan. Viimeisen kuuden vuoden aikana uhkakuva on
ikävällä tavalla toteutunut: minkki
on useana vuonna tuhonnut lähes
täydellisesti Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston kaksi suurinta selkälokkiyhdyskuntaa, jotka ovat parhaimpina pesimävuosina vastanneet
yli puolesta alueen jälkeläistuotosta.
Minkkituhojen seurauksena toinen
pesimäluoto – Haminan Matala –
on täysin autioitunut. Vähäisempiä
tuhoja on havaittu myös monella
muulla luodolla. Menestyäkseen selkälokki vaatii pesimäpaikaltaan riittävästi suojaa, mikä Kymenlaakson
saaristossa tarkoittaa yleensä tuuhean heinä- ja ruohokasvillisuuden
suojaamaa kivikkoa. Valitettavasti
tällaisia vaihtoehtoisia kohteita, joihin tuhon kohteeksi joutuneet selkälokkiparit voisivat siirtyä, ei juuri ole
tarjolla.
Tulevaisuudessa vastaavanlainen
merkittävä uhka kohdistuu myös
räyskään, ruokkiin ja riskilään.
Näidenkin lajien pesäpaikkavaa-
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timukset ovat verrattain tiukat ja
suuri osa pesimäkannasta on keskittynyt muutamaan suureen yhdyskuntaan. Jos petojen aiheuttamat tuhot jatkavat kasvuaan, riski
huomattaviinkin kannanlaskuihin
on olemassa, kuten on jo riskilän
osalta pitkälti tapahtunut. Kansallispuiston seurantaluodoilla riskiläkanta väheni 60 % vuosina 1998–
2011.
Tilannetta pahentaa se, että
ruokki ja riskilä pesivät samanlaisissa kivenonkaloissa kuin minkki. Lisäksi ruokkilintujen pesistä
lähtevä voimakas ulosteenhaju voi
houkutella pienpetoja pesimäyhdyskuntiin. Kiertelevien minkkien
tuhot kohdistuvat pahimmin myöhään pesintänsä aloittaviin lajeihin,
jotka saavuttavat lentokyvyn vasta
heinäkuussa tai sitä myöhemmin.
Yhdyskunnittain pesivistä lajeista
tällaisia ovat ruokkilintujen ohella
myös tiirat ja selkälokki.
Kokonaan oman lukunsa muodostavat minkit, jotka elävät ja kasvattavat poikueensa lintuluodoilla.
Tällaiset minkit aiheuttavat jo varhaisessa vaiheessa täydellisen tuhon
lintuyhdyskunnassa, mikä johtaa
nopeasti luodon pysyvään autioitumiseen.

Tietyillä luodoilla, missä satunnaisia minkkituhoja esiintyy toistuvasti, olen havainnut muutoksia
lintujen käyttäytymisessä. Aiemmin kyseisillä luodoilla vieraillessani räyskän ja selkälokin poikaset
piiloutuivat hanakasti aluskasvillisuuden ja kivien suojaan, mutta
nykyisin poikaset näyttävät hakeutuvan aivan rannan tuntumaan,
josta ne välittömästi häiriön ilmetessä lähtevät uimaan ja hajaantuvat ympäri luodon lähivesiä.
Käyttäytymissopeuma on lintujen
kannalta edullinen, koska luodolle
piiloon jääneet poikaset joutuvat
suurella todennäköisyydellä minkin
saaliiksi.

Minkkiongelman laajuutta ja
vakavuutta kuvannee ehkä parhaiten se, että yksi innokas metsästäjä pyydysti Haapasaaren lähiympäristöstä kansallispuiston
ulkopuolelta peräti 79 minkkiä
runsaan vuoden aikana. Saaristossa minkkien ja muiden vieraslajien metsästäminen on erityisen
haasteellista hankalien olosuhteiden takia. Metsähallitus on tukenut pienpetopyynteihin osallistuvia metsästäjiä mm. hankkimalla
pyydyksiä sekä perustamalla ampumapartioita, jotka käyttävät
apunaan koiria paikallistamaan
minkit ja lehtipuhaltimia niiden
piilosta poisajamiseksi.

Minkin lisäksi t uhoja aiheuttavat
myös muut pienpedot, kuten
supikoira ja kettu.

Kettu. Kuva: Lassi Kujala

Minkin lisäksi tuhoja aiheuttavat
myös muut pienpedot, kuten supikoira ja kettu. Pyhtään Ristisaaresta
on supikoirien takia kadonnut jokseenkin kokonaan pesivä vesi- ja rantalinnusto. Kesällä 2017 Ormskärissä
asustanut kettu sai aikaan suurta tuhoa saaren linnustolle. Nisäkkäiden
ohella myös tiirapesyeiden tappamiseen erikoistuneet korppipoikueet
ja runsastunut merikotkakanta ovat
lisänneet saaristolintuihin kohdistuvaa saalistuspainetta. Unohtaa ei
sovi myöskään säätekijöiden keskeistä merkitystä saaristolintujen pesintöjen onnistumiselle – viime vuosiin
kun on mahtunut useampia kylmiä
ja sateisia pesimäkausia.
Lähteet:
Hario, M. 2010. Uudenmaan saaristolinnusto – esiintyminen, historia ja nykytila. – Teoksessa: Solonen, T., Lehikoinen, A. & Lammi,
E. (toim.), Uudenmaan linnusto. –
Helsingin Seudun Lintutieteellinen
Yhdistys Tringa, Helsinki. S. 52–61.
Hokkanen, T. 2012. Itäisen Suomenlahden saaristolinnuston pitkäaikaismuutokset – erityisesti
vuosina 1992–2011. – Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja.
Sarja A 195. 174 s.

Silkkiuikku. Kuva: Lassi Kujala
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MERI - SAARISTO

Itäisen
Suomenlahden
saaristo ja
vedenalainen
luonto

Kalliorantojen rihmalevät muodostavat
kauniin maton vesirajan tuntumaan.
Kuva: Metsähallitus/Juho Lappalainen
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Maiju Lanki

suojelubiologi (meribiologi)
Metsähallitus,
Etelä-Suomen Luontopalvelut

M

eri on monille kymenlaaksolaisille
tuttu ja rakas, mutta
suhteellisen
harva on kurkistanut pinnan alle.
Itse olen onnekseni saanut liikkua
merellä koko ikäni, eikä meren lumo ole hälvennyt, vaikka luontoharrastus muuttui aikanaan työksi.
Itämeren ja Suomenkin rannikon
merialueet poikkeavat melko paljon toisistaan: Perämerellä on hiekkaista ja ruskeavetistä, Selkämerellä
avointa ja kirkasta, Saaristomerellä
ja läntisellä Suomenlahdella sokkeloista ja syvää – mutta entä meillä täällä itäisellä Suomenlahdella?
Meillähän on tuota kaikkea! Eliölajimäärä on läntisiä alueita pienempi, mutta kuitenkin jopa yllättävänkin monipuolinen.
Kymmenen vuoden aikana tehtyjen vedenalaisten kartoitusten
tulokset antavat toivoa: rehevöitymisestä huolimatta itäiseltä Suomenlahdelta löytyy kauniita ja
uskomattoman
monimuotoisia
eliöyhteisöjä. Sisäsaariston vedet
ovat sameahkoja ympäri vuoden,
mutta ulkosaariston ajoittain varsin
kirkkaissa vesissä voi sukeltaminen
olla monipuolisuudeltaan maailmanluokkaa. Itäinen Suomenlahti
on mielenkiintoinen alue, sillä makean ja suolaisen veden lajit kohtaa-

vat samoilla kasvupaikoilla. Ulkosaaristossa veden suolapitoisuus on
3–5 promillea, kun taas sisäsaaristossa ja jokisuissa vesi on suolatonta. Alhainen suolapitoisuus näkyy
lajistossa myös siten, että monet
äärirajoillaan elävät merilajit ovat
kitukasvuisia. Esimerkiksi rakkohaurua (ent. rakkolevä) tavataan
vielä Virolahdella, mutta se kasvaa
siellä kiharana ja huomattavasti
pienikokoisempana kuin läntisellä Suomenlahdella. Myös mereinen
kampela on nykyään melko harvalukuinen itäisellä Suomenlahdella,
kuten myös sinisimpukka. Mikäli
Suomenlahden suolapitoisuus taas
tulevaisuudessa nousee, nämäkin
lajit palaavat Kymenlaakson rannikolle – mutta toisaalta makeammassa vedessä viihtyvät joutuvat
ahdinkoon. Eräs itäisen Suomenlahden ulkosaariston tyyppilaji on
meriahdinparta, joka muodostaa
rakkolevävyöhykkeen
alapuolelle upean syvänvihreän maton. Se
korvaa läntisiltä merialuiltamme
tutun punalevävyöhykkeen, sillä
suolapitoisuus on täällä monille punaleville liian alhainen. Levävyöhykkeet ovat tärkeitä: ne tarjoavat
suojan lukuisille selkärangattomille ja kalanpoikasille. Veden valon
läpäisykyky eli käytännössä näkösyvyys määrittelee vesikasvien ja
levien suurimman kasvusyvyyden.
Itäisellä Suomenlahdella suurin

kasvusyvyys on kymmenen metrin luokkaa, mutta simpukat, muut
selkärangattomat eläimet ja kalat
viihtyvät huomattavasti syvemmälläkin. Sisäsaaristossa vesi saattaa
vuodenajasta ja valuman määrästä riippuen olla hyvinkin sameaa;
onneksi monet vesikasvit pärjäävät
melko huonossakin näkyvyydessä,
kunhan se ei ole jatkuvaa.
Natura-luontotyyppejä,
meressäkö?
Natura-luontotyypit ovat EU:n
luontodirektiivin suojelemia luontotyyppejä, joiden luontainen esiintymisalue on hyvin pieni tai jotka
ovat vaarassa hävitä; vaihtoehtoisesti ne saattavat olla hyviä esimerkkejä unionin kuudesta luonnonmaantieteellisestä alueesta. Suomessa
esiintyvistä Natura-luontotyypeistä seitsemään sisältyy joko kokonaan tai osin Itämeren vedenalaista
luontoa. Mereiset luontotyypit ovat
ymmärrettävästi maasisaruksiaan
huomattavasti huonommin kartoitettuja ja tunnettuja, ja tätä puutetta olemme pyrkineet viime vuosina
korjaamaan. Tähän mennessä tietomäärä on huimasti lisääntynyt
etenkin Itämeren riutoista (Natura2000-luontotyyppi numero 1170)
sekä rannikon laguuneista (ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi,
1150). Tutuiksi ovat tulleet myös
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harjusaarten vedenalaiset osat
(1610) sekä ulkosaariston luodot ja
saaret (vedenalaiset osat, 1620), vedenalaiset hiekkasärkät (1110), jokisuistot (1130) sekä laajat matalat
lahdet (1160).
Riutat, avomeren keitaat
Kuten veneilijät tietänevät, Kymenlaakson rannikon edustalla on lukuisia erikokoisia riutta-alueita.
Riutta on määritelmän mukaan syvyyksistä nouseva pinnanalainen
matalikko, jonka kalliosydämen
ympärillä on vaihtelevan kokoista kivikkoa. Riutat ovat haastavia
kartoitettavia, sillä ne sijaitsevat
useimmiten avomerellä aaltojen
piiskattavana. Rakkohauru (Fucus
vesiculosus) ei erityisemmin piittaa
tästä ympäristöstä, sillä avoimuus
hankaloittaa sen kiinnittymistä
alustaansa. Sen sijaan lukuisat rihmalevät, kuten monivuotinen meriahdinparta (Cladophora rupestris) ja yksivuotinen punahelmilevä
(Ceramium tenuicorne), tarjoavat
suojaa selkärangattomille eläimille. Hiukan syvemmällä esiintyy
runsaasti paikallaan pysytteleviä
selkärangattomia suodattajia, joille veden vapaa virtaus mahdollistaa tehokkaan ravinnonsaannin.
Kymenlaakson riutoilla nämä suodattajaeläimet ovat tyypillisesti merirokkoja (Amphibalanus improvisus), murtovesisieniä (Ephydatia
fluviatilis), levärupea (Electra crustulenta) sekä polyyppejä. Täällä
idässä, suolaisen ja makean veden
kohtauspaikassa, sukeltaja saattaa
löytää samalta riutalta sekä esiintymisalueensa äärirajoilla elävää mereistä sinisimpukkaa (Mytilus trossulus x edulis) että kahta vieraslajia,
vaeltajasimpukkaa (Dreissena polymorpha) ja valesinisimpukkaa (Mytilopsis leucophaeata).
Riuttojen runsas selkärangaton
eläimistö houkuttelee paikalle kaloja, joista etenkin ahvenet ja kivinilkat
ovat töitä tekevän sukeltajan uskolli-
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Merirokkojen peittämää riuttaa Eteläkarin itäpuolella
Kuva: Metsähallitus/Ari Laine

Järviruo’ot ja kaislat muodostavat mielikuvituksellisia kuvioita laajaan sisälahteen. Näiden kuvioiden sisällä on
usein kirkasta vettä ja monipuolista lajistoa. Kuva: Metsähallitus/Jamina Vasama

Mitä ulommas ja syvemmälle merellä siirrytään, sitä useammin
sukeltaja kohtaa kivinilkan. Tämä kuva on Luodematalalta,
lähellä Suursaarta. Kuva: Metsähallitus/Petra Pohjola

Vasemmalla: Punanäkinparta on tyypillinen hyväkuntoisten fladojen laji. Näkinpartaiset karkoittavat erittämiensä
aineiden avulla kasvinsyöjiä ja kykenevät kirkastamaan ympäröivää vettä. Kuva: Metsähallitus/Maiju Lanki
Keskellä: Sisälahtien runsas kasvillisuusviidakko tarjoaa suojaa lukuisille eläimille. Kuva: Metsähallitus/Petra Pohjola
Oikealla: Näkinpartaisniitty Kotkan saariston fladassa. Kuva: Metsähallitus/Petra Pohjola

sia seuralaisia. Ravintoketju huipentuu avomeren vesilintuihin sekä harmaahylkeisiin. Riuttoja voidaan siis
hyvin kutsua meren keitaiksi.
Rannikon laguunit, kalojen
lastentarhat
Usein kuulee rannikon väen toteavan, että merihän on ihan kuollutta
tuossa rannan läheisyydessä. Kuinka väärässä he usein ovatkaan! Toki vene- ja uimarantojen sekä väylien lähellä vedenalainen kulutus on
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runsasta ja lajisto siten vähäistä, ja
laskuojat tuovat tullessaan ravinnepitoista valumaa, joka rehevöittää vesiä – mutta mitä kauemmas
ihmisperäinen häiriö jää, sitä runsaammaksi lajisto muuttuu. Mutatai hiekkapohjalla elää hyvin monimuotoinen eliöyhteisö.
Kymenlaakson rannikolla maa
nousee melko hitaasti, noin 1,5
mm vuodessa merenpinnan nousuun suhteutettuna. Niinpä täällä
on melko vähän varsinaisia fladoja
eli maannousemalahtia, mutta eri-

asteisesti sulkeutuneita lahdukoita
löytyy kyllä joka kunnan alueelta.
Valtaosa itäisen Suomenlahden fladoista sijaitsee mantereella, mutta
eriasteisesti sulkeutuneita lahtia on
myös saarissa, kuten Kotkan edustalla Kuutsalossa ja Majasaaressa
sekä Haminan Kuorsalossa. Monimuotoista ja huonokuntoista lahtea
ei aina pysty erottamaan pinnalta,
mutta kirkas vesi kielii usein lahden
hyvästä tilasta. Tällaiselle paikalle
tyypillisiä lajeja ovat hauraat näkinpartaiset (esimerkiksi punanäkin-

parta Chara tomentosa), merinäkinruoho (Najas marina) sekä vidat ja
ärviät. Hiekkapohjaisissa lahdissa
on edellisten lisäksi runsaasti hauroja (Zannichellia sp.). Reunoilla on
usein järviruokoa ja kaisloja, ja erityisesti ruovikon keskellä olevat taskut ovat osoittautuneet lajistoltaan
varsin monimuotoisiksi. Runsaassa
kasvillisuudessa elää lukuisia selkärangattomia ja siten myös kalanpoikasia sekä vesilintuja. Itäisen Suomenlahden matalista lahdista on
viime vuosina löydetty harvinaisia

näkinpartaislajeja, kuten tähtimukulapartaa (Nitellopsis obtusa) ja
kalvassilopartaa (Nitella hyalina).
Myös uhanalaisen hentonäkinruohon (Najas tenuissima) ainoat mereiset esiintymät kasvavat alueella.
Lisäksi parin viime vuoden kartoituksissa on löydetty maailmanlaajuisesti harvinaisia meriuposkuoriaisia (Macroplea pubipennis).
Kymenlaakson rannikon tuntuman
vedenalainen luonto on siis monimuotoisempi kuin mitä vielä kymmenen vuotta sitten uskottiin!
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Kuvat ylhäällä:
Hyväkuntoista rakkohaurua ja
punahelmilevää Pitkäviirin länsipuolella. Kuva: Metsähallitus/
Petra Pohjola
Rantavyöhykkeen värejä Mustaviirin pohjoispuolella. Vihreä
meriahdinparta, punanukka sekä
merirokko ja levärupi elävät kiven
pinnalla sulassa sovussa. Kuva:
Metsähallitus/Maiju Lanki
Sekapohjaa ulkosaariston rantavyöhykkeessä. Kuva: Metsähallitus/
Maiju Lanki
Isohaura (Zannichellia major)
hyödyntää sekapohjan pienetkin
hiekkapaljastumat. Kuva: Metsähallitus/Maiju Lanki
Mutuparvi ulkosaariston suojaisessa lahdessa. Kuva: Metsähallitus/
Maiju Lanki
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Ulkosaariston karua tenhoa
Kymenlaakson edustalla on laaja
saaristo, joka on kuin oppikirjasta:
sisäsaariston suojaisat vedet, sitten
välisaaristo selkien ulottuvilla ja vielä ulkosaaristo tuulten tuiverrettavana. Ulkosaariston saarten ja luotojen
vedenalaiset osat ovat jo pääpiirteissään melko hyvin tunnettuja, sillä etenkin Itäisen Suomenlahden
kansallispuiston alueella (eli Itäisen
Suomenlahden saaristo ja vedet -Natura-alueella) on tehty paljon kartoituksia. Silokallioiden ja kivikoiden välissä on paikoin melko laajoja
hiekkapohjia. Erityisen huolellisesti kartoitettuja vedenalaisia alueita
ovat idässä Ulko-Tammio ja sen ympäristön saaret ja luodot, Haapasaariston Vanhankylänmaa sekä lännessä Pitkä- ja Mustaviiri kareineen.
Ulko-Tammion seudulla on kaikkea
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mahdollista: on niin silokalliota hienoine rakkohauruvyöhykkeineen,
kaikenkokoista kivikkoa, hiekkapohjaa putkilokasveineen, ikuisessa
liikkeessä olevaa somerikkorantaa
sekä suojaisia, mutapohjaisia lahtia.
Näillä ulkosaariston alueilla tärkein
kasvillisuutta ja muuta eliöstöä määrittävä tekijä on avoimuus ja siten
veden liike. Avoimimmilla paikoilla menestyvät tukevasti alustaansa
kiinnittyvät levät (esimerkiksi rakkohauru, ahdinparrat) sekä erilaiset suodattavat eläimet, kuten merirokko, murtovesisieni ja levärupi.
Kivikoiden suojassa elävät erinäiset
hennommat rihmalevät sekä kalvomaiset levät, kuten punanukka (Hildenbrandia rubra). Ärviät ja haurat
juurtuvat tehokkaasti pieniinkin
sora- tai hiekkapaljastumiin, joilta saattaa löytää myös hauskan

pienen näkinpartaisen, merisykeröparran (Tolypella nidifica). Ulkosaariston suojaisat lahdet ovat lajistoltaan usein melko yksitoikkoisia:
mutapohjaa, harvakseltaan ärviöitä
ja vitoja, muutamia hauroja ja ehkä
yleisintä näkinpartaista, mukulanäkinpartaa (Chara aspera). Siitä huolimatta nämä lahdet ovat tärkeitä
suojapaikkoja kalanpoikasille sekä
esimerkiksi Itämeren rehevöitymisestä kärsineelle mudulle (Phoxinus
phoxinus).
Lännempänä ulkosaariston Vanhankylänmaa ja Ristisaari, Kaunissaari sekä Pitkäviiri ovat komeita,
metsäisiä harjusaaria. Niiden vedenalaiset osat poikkeavat kallio- ja kivikkovaltaisista luodoista erityisesti
siten, että niiden vallitseva pohjanlaatu eli hiekka ja sora ovat eliöstölle haastava liikkuva kasvualusta.

Suojaisempiin kohtiin onnistuvat
juurtumaan vahvimmat, matalat
putkilokasvit, kuten haurat, muutamat vidat ja joskus myös mukulanäkinparta sekä merisykeröparta.
Läntisellä Suomenlahdella ja Saaristomerellä näillä alueilla kasvaa
vahvoilla juurilla varustettua meriajokasta (Zostera marina), mutta
meillä asti tuota korkeampaa suolapitoisuutta vaativaa kasvia ei esiinny. Hiekka- ja sorapohjan keskeistä
eliöstöä ovatkin erilaiset simpukat,
kuten idänsydänsimpukka (Cerastoderma glaucum) sekä nimeltään
hieman turhan rajoittunut liejusimpukka (Macoma baltica). Pohjan sisällä hiekanjyvien välissä elää myös
lukuisia selkärangattomia, kuten
erilaisia monisukasmatoja (esimerkiksi vieraslaji amerikanmonisukasmato Marenzelleria sp.).

Kuvat alhaalla:
Pitkäviirin kaltaisen saaren rantavyöhyke on usein haasteellinen elinympäristö, sillä pohja on jatkuvassa
liikkeessä. Kuva: Metsähallitus/Petra
Pohjola
Harjusaaren hiekkaista sekapohjaa.
Kuva: Metsähallitus/Ari Laine
Sydänsimpukka Ristisaaren pohjoispuolella Kuva: Metsähallitus/Maiju
Lanki
Mukulanäkinparrat sinnittelevät
pienessäkin hiekkaesiintymässä.
Kuva: Metsähallitus/Petra Pohjola
Merivitoja aaltomuodostuneella
hiekkapohjalla Kuorsalon edustalla.
Kuva: Metsähallitus/Maiju Lanki

Kymenlaakson luonto 2017

21

Vaeltajasimpukoita kiven pinnalla. Kuva: Metsähallitus/Petra Pohjola

Selkärangattomia
vieraslajeja
Ihmiset siirtävät tarkoituksella tai
tahattomasti lukuisia eliölajeja uusille elinalueille. Meressä kyse on
useimmiten laivaliikenteen mukana kulkeutuneista salamatkustajista, joita on asettunut myös Itämerelle. Itäisellä Suomenlahdella
tyypilliset selkärangattomat vieraslajit ovat ikivanha tulokas merirokko, tuuheana kasvava kaspianrunkopolyyppi (Cordylophora caspia)
sekä Pohjois-Amerikasta siirtynyt
vaeltajasimpukka. Alueella tavataan paikoin myös valesinisimpukkaa, joka havaittiin ensimmäisen
kerran Suomen vesialueilla vasta
2000-luvulla. Nämä simpukkalajit eivät kuitenkaan ole toistaiseksi aiheuttaneet merkittäviä ongelmia Itämeren ekosysteemissä, vaan
näyttävät loksahtaneen itäisellä
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Suomenlahdella avoinna olleisiin
kovan pohjan simpukoiden ekolokeroihin. Sinisimpukan itäisimmät, yksittäiset pikkuruiset yksilöt
elävät Haapasaaren tienoilla, kun
taas makean veden vaeltajasimpukan läntinen levinneisyys rajoittuu
Pyhtään Viirien tienoille: rajavyöhykkeellä ja esimerkiksi Ulko-Tammion seudulla se saattaa muodostaa
jopa sadan prosentin peittävyyksiä. Valesinisimpukkaa on runsaasti esimerkiksi Loviisan ydinvoimalan lauhdevesialueella, sillä se vaatii
ainakin tähänastisten tietojen mukaan melko lämmintä vettä lisääntyäkseen. Pieniä yksilöitä kuitenkin
löytyy myös melko kaukaa Pyhtään
edustalta.
Vuonna 2013 löysimme Haminan edustan välisaariston kartoituksissa parin millin mittaisen
kotilon, jota kukaan ei tuntunut
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Tutkimussukeltaja työssään Ulko-Tammion
eteläpuolella. Kuva: Metsähallitus/Maiju Lanki

tunnistavan, ja lopulta tämä pikkuruinen kotilo paljastui tieteelle
kokonaan uudeksi lajiksi. Sen sukulaisia elää Tyynessä valtameressä, joten todennäköisesti tämä vielä
nimeämätön lajikin on kulkeutunut tänne laivaliikenteen mukana
– teoriaa puoltaa myös löytöpaikka
läheltä vilkasta satamaväylää.
Eräs itäisellä Suomenlahdella huimasti yleistynyt vieraslaji
on monille jo tuttu saaristomme
matalista kalliopoukamista: sirokatkarapua (Palaemon elegans)
saattaa nykyään esiintyä satojen
yksilöiden parvina aivan vesirajassa. Pieni tulokas on todennäköisimmin kotoisin Välimeren alueelta. Jos pidät katkaravuista, voit
tehdä ekoteon keräämällä, keittämällä ja kuorimalla sirokatkarapuja valtameriserkkujen sijaan –
toimii!

S

uomen ympäristökeskuksen
koordinoima kansallinen vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU päättyi viime vuonna,
ja ohjelman puitteissa Suomen
merialueet saatiin karkeasti ottaen kartoitettua – mutta työ jatkuu.
Vedenalaisen luontotiedon kerääminen on huomattavasti haasteellisempaa ja hitaampaa kuin
maalla tapahtuva luontokartoitus.
Vaikka Itämerta on tutkittu paljon,
tiedot eliöstön ja vedenalaisten
luontotyyppien levinneisyydestä ovat olleet hajanaisia ja usein
peräisin vuosikymmenten takaa.
Itäisellä Suomenlahdella rannan
ja pohjan muodot miljoonine kivineen ja siirtolohkareineen ovat
Merenkurkun ohella koko rannikon haastavimpia kartoitettavia:
tarkoitushan on erityisesti hank-

Linjamitta rakkohaurulla. Kuva: Metsähallitus/Maiju Lanki

kia tietoa väyläalueiden ulkopuolelta ja myös niistä vaikeimmin
saavutettavista kivikoista. Metsähallituksen sukelluskartoituksissa useiden kasvi- ja eläinlajien
levinneisyys Itäisellä Suomenlahdella on selkeytynyt ja osalla piirtynyt kartalla aiemmin tunnettua
idemmäs. Tällainen vedenalaisesta luonnosta systemaattisesti
kerätty tieto on itseisarvo, mutta
auttaa myös aluesuunnittelussa ja
lajistoltaan erityisen arvokkaiden
alueiden suojelussa esimerkiksi
mahdollisen öljyonnettomuuden
sattuessa. VELMUn aikana kerättyä tietoa, valokuvia ja tulevaisuudessa myös vedenalaista videota
voi tarkastella karttaportaalissa,
jota päivitetään säännöllisesti. Se
sijaitsee osoitteessa
https://paikkatieto.ymparisto.fi/
velmu/

Yli kymmenen vuoden aikana kerätyt tiedot saivat kannet syyskuussa
2017, kun useiden asiantuntijoiden
koostama kirja Meren aarteet julkaistiin. Se on kattava ja mukaansatempaava tietoteos rannikkomme vedenalaisesta luonnosta, ja
sisältää myös tietoa ja lukuisia kuvia Itäiseltä Suomenlahdelta.
https://www.gaudeamus.fi/
merenaarteet/
Metsähallituksen Luontopalvelujen meribiologit kirjoittavat blogia
etenkin maastokauden sattumuksista:
http://metsahallitusmerella.
blogspot.fi/
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MERI - SAARISTO

Mielenkiintoisia saaria
Teksti ja kuvat: Risto Hamari

Kymenlaakson etelärannikolla on joukko saaria, jotka esitellään tässä
tarkemmin mahdollisina käyntikohteina saarista kiinnostuneille. Näitä
saaria ovat Halla, Lehmä, Rankki, Ristisaari, Mustaviiri, Vanhankylänmaa,
Ulko-Tammio ja Ulko-Tammion luoto. Suurimpaan osaan pääsee julkisilla
kulkuvälineillä. Vain Ristisaari, Mustaviiri ja Vanhankylänmaa vaativat
omia kuljetusjärjestelyjä. Koska tuurimoottorien aikataulut saattavat
vaihdella vuosittain, tulee ne tarkistaa kutakin kohdetta ja purjehduskautta
varten erikseen. Vaivattomin kohde on Halla, sillä sinne pääsee maitse
Karhusalmen sillan kautta.

24
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Painolastikiviä rannalla, tumma tukikukka, harmaasara, lehtomaitikka.

Halla Hallan saari on Karhulan eteläpuolella siltayhteyden päässä mantereesta. Aiemmin saaressa
on ollut asutusta ja teollisuuttakin,
mutta Hallan sahan palon jälkeen
toimeliaisuus alueella on hiljentynyt. Ennen sahan toimintaa saari
oli merkittävä satamakohde jo purjelaivakaudella, mistä todisteena
ovat näyttävät painolastipaikat saaren länsirannalla. Saaren itäranta
puolestaan on satamakäytössä nytkin, ja satama-alue on aidattu ulkopuolisilta. Muutamia vuosia sitten saaren laajoja alueita käytettiin
puutavaran varastoalueina. Koska
suuri osa puutavarasta tuotiin Venäjältä, vaikutti se merkittävästi
saaren luontoon. Nyttemmin puupinot ovat saaresta hävinneet, mutta mielenkiintoinen tulokaslajisto
on yhä tallella, ja se on houkutellut
paikalle myös näille lajeille erikoistuneita hyönteisiä.
Painolastitulokkaat:
Alkuperäisen saarikasvillisuuden jälkeen
vanhinta kerrostumaa Hallassa
26

edustavat purjelaivakauden aikana painolastin mukana tulleet lajit. Useat niistä ovat tänne sopeutumattomina hävinneet, mutta
ainakin harmaasara (Carex hirta),
valkomesikkä (Melilotus albus) ja
nurmimailanen (Medicago lupulina) ovat säilyttäneet asemansa ja
kasvavat edelleen runsaina painolastikivien läheisyydessä. Saaressa
kasvaa muitakin mesikkälajeja, jopa runsaasti, mutta tulotapoja on
tietysti muitakin kuin painolastin
mukana kulkeutuminen.
Liikennetulokkaat: Kymenlaaksolle luonteenomainen kuljetusmuoto, rekkaliikenne Venäjältä,
on muuttanut elinympäristöämme monella tapaa. Kotkassa selvä
todistus ovat lukuisat kasvitulokkaat entisten tuontipuiden varastoalueella Hallassa. Tulokaslajisto
ei ole suinkaan vakiintunut, vaan
osa lajeista häviää kokonaan ja uusia ilmestyy levänneiden siemenien
itäessä. Nopeasti asemansa vakiinnuttanut kasvi on lehtomaitikka
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Maaduntaneva, tervaleppälehto ylärivissä, suola-arho, muinaisrantavalli alarivissä.

(Melanpyrum nemorosum). Saaren
eteläpään avoimet kentät ovat laajasti sen valtaamia. Myös masmalo
(Anthyllis vulneraria), kenttäorakko
(Ononis arvensis), imeläkurjenherne (Astragalus glygyphyllos) ja keltaapila (Trifolium aureum) kasvavat
runsaina. Vahvan aseman ovat saaneet myös haitallisiksi tulkitut kaukaasianjättiputki (Heracleum sp.),
jättipalsami (Impatiens glandulifera), koiransilmä (Conyza canadensis), kurtturuusu (Rosa rugosa) ja
lupiini (Lupinus polyphyllos).
Puutarhakarkulaiset: Aikanaan
Hallassa oli pysyvää asutusta ja sen
seurauksena monet aiemmin koriste- tai hyötykasveina kasvatetut lajit
ovat jääneet saarelle asutuksen loputtua. Tyypillisesti sellaisia lajeja
ovat kanadanpiisku (Solidago canadesis), suopayrtti (Saponaria officinalis) ja ehkä myös tummatulikukka
(Verbascum niger). Kulttuurijäänteinä saarella kasvavat myös tammi,
saarni, jalava, vaahtera, hopeapaju
sekä pihlaja- ja pajuangervot.

Lehmä Lehmäsaareen pääsee
tuurimoottorilla Sapokan venesatamasta. Säännöllinen liikenne alkaa alkukesästä ja päättyy syksyllä. Aikoinaan Lehmän itärannalta
ruopattiin merihiekkaa niin paljon, että entisen hiekkaniemen asemasta paikalla on nyt syvä lahdeke.
Tyypiltään Lehmä on harjusaari, ja kasvillisuus on sen mukaista.
Valta-asemassa ovat mäntyvaltaiset kangasmetsät tai kuivat kalliomänniköt, mutta alavilla rannoilla on tyypillisiä tervaleppälehtoja.
Luonnon monimuotoisuutta lisäävät soistumat, joista varsinkin eteläosan maaduntaneva on tyylipuhdas lajinsa edustaja. Rannat ovat
kallio- tai hiekkarantoja. Kivikkorantaa ja pehmeäpohjaisia rantoja
on vähemmän.
Lehmäsaaressa on Ruotsinsalmen merilinnoituksen aikaan ollut
venäläistä sotaväkeä, mistä edelleen
todisteena ovat sotilasparakin jäännökset, kaistale harjoituskenttää ja
kuoppia maastossa. Nykyisin saari

palvelee lähivirkistysalueena. Se on
kotkalaisten suosima kohde laajoine hiekkarantoineen ja silokallioineen. Lehmä kuuluu Kotkan kansalliseen kaupunkipuistoon, ja sen
palveluvarustusta on vähitellen lisätty. Saarella risteilee polkuja, joten liikkuminen eri kohteisiin on
helppoa.
Lehmässä pääsee jo todelliseen
meren tuntumaan. Harjusaaren
luonteesta johtuen monin paikoin
voi tarkkailla entisiä Itämeren rantamuodostumia: rantatasanteita ja
jyrkänpartaita. Vielä hienompi todiste on satamarannan simpukkamaakerros, jonka aiempi soranotto
on tuonut esiin itärannalla. Mereinen vaikutelma täydentyy kasvillisuutta katselemalla. Hiekkarannoilla kasvavat suolavihviä (Juncus
gerardii), suola-arho (Honckenya
peploides) ja merirannikki (Glaux
maritima). Rantaniityille väriloistoa antavat rantahirvenjuuri (Inula
salicina), rantamaite (Lotus corniculatus), merinätkelmä (Lathyrus

japonicus var. martima) sakä morsinko (Isatis tinctoria).
Pohjoisosan rauhoitettu tervaleppälehto edustaa rannikolle tyypillisiä reheviä kohtia. Lehtokielo (Polygonatum multiflorum), lehtotesma
(Milium effusum) ja tuomet kertovat
jo kaukaa paikan rehevyydestä. Toinen komea lehto on saaren eteläosassa lähellä komeaa maaduntanevaa.
Nevan näyttäviä kasveja ovat rantanätkelmät (Lotus corniculatus), ja
miellyttävän tuoksun sinne synnyttää maarianheinä (Hierochloe odorata).
Lehmän läntisellä hiekkarannalla
pesii erikoinen ongelma. Koko rannan on vallannut kurtturuusu (Rosa
rugosa). Se on syrjäyttänyt kotoperäisiä lajeja kuten meritattaren (Polygonum oxyspermum), jonka tiedetään
Lehmässä kasvaneen. Nykyisellään
kurtturuususta, haitallisesta vieraslajista, pyritään eroon, mutta monien
mielestä se on kaunis rantalaji, jota ei
tule hävittää. Nähtäväksi jää, mikä
on Lehmän ruusujen kohtalo.
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Ehkä kuuluisin Rankin
kohteista on saaren
sääasema.

Sääasema.

Tykki.

Vanha majakka.
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isorantasappi.

Rankki Vastikään armeijalta vapautunut linnakesaari eroaa
suuresti kahdesta ensin mainitusta saaresta. Kun Halla on vahvasti
ihmisen muokkaamaa ympäristöä
ruderaattimaineen ja Lehmä helppokulkuinen harjusaari, on Rankki kivikkoinen, jopa ryteikköinen
saari, jossa armeijaa lukuun ottamatta muu ihmistoiminta on ollut vähäistä. Saaren sotilaskäytöllä
on kuitenkin pitkät perinteet, mistä todisteena ovat vanhat venäläiset rakennukset tai niiden jäänteet.
Uudemmat asumukset on otettu
matkailijoiden käyttöön niin, että
saaressa on mahdollista yöpyä sisätiloissa. Myös palveluvarustusta on
lisätty, mikä mahdollistaa ruokailun entisessä sotilaskodissa, saunomisen ja grillikatoksen käytön. Saaren tieverkko on sikäli kattava, että
kaikkiin osiin pääsee teitä pitkin.
Ehkä kuuluisin Rankin kohteista
on saaren sääasema. Nyt kokonaan
automatisoitu asema on entisellä
paikallaan, ja monen saaressa kävijän reitti kulkee sen vieritse. Sen
jälkeen voikin vetää päähänsä lippiksen, jossa lukee ”Rankki: Ohutta
yläpilveä”!
Sotaväen mukana saareen on aikoinaan tullut muutama kasvilaji. Tyypillisimpiä ovat mäkivirvilä
(Vicia tetrasperma), kyläkarhiainen
(Carduus crispus) ja koristekasveista suopayrtti (Saponaria officinalis)
sekä punalehtiruusu (Rosa glauca).
Alkuperäistä lajistoa edustavat
eteläpään suojaisessa poukamassa kasvava rantatyräkki (Ephorbia
palustris), isorantasappi (Centaurium littorale) ja vaatimaton pikkuhaura (Zannicellia minor).

Ristisaaren neito rapakivessä, villisian tonkimajälkiä, meriasteri.

Ristisaari Kaunissaaren eteläpuolella oleva Ristisaari on monelle keväistä luonnonnäytelmää,
arktisten lintujen massamuuttoa
arktikaa, seuranneelle tuttu saari.
Se on muutenkin luonnoltaan monipuolinen kohde, mutta vaikeasti
lähestyttävä. Rannat ovat kivikkoiset, eikä kunnon laituria ole. Saareen päässeen vaivat palkitsee upea
luonto.
Ristisaaren pohjoispäässä on
hiekkaa ja kivikkoa. Siellä on komeaa katajikkoa ja aiemman käytön jäljiltä lehdesniitty, jota myös
viime vuosina on laidunnettu, kun
lampaat ovat olleet kokeiluluontoisesti maisemanhoitotöissä. Niittyä
koristavat rantatädyke (Veronica
longifolia), tähkätädyke (Veronica
spicata), nuokkukohokki (Silene

nutans) ja kurjenkello (Campanula persicifolia). Niityn eteläpuolella on saaren kokoon nähden laajahko suo. Allikkoisen suon lajisto
on monipuolista. Järviruoko (Phtagmites australis), pyöreälehtikihokki (Drosera rotundifolia), tupas- ja monitähkävillat (Scirpus
vaginatus ja S. polystachus), maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata) sekä ketunlieko (Lycopodium selago) ovat suolle tyypillisiä
kasveja.
Saaren keskustaan kuljettaessa
erilaiset kangasmetsät ovat valtaasemassa. Erikoista kuitenkin on,
että itärannan läheisyydessä kasvaa
pienehkö saarnimetsikkö. Saarnien ohella myös muu kasvillisuus on
rehevää. Lehtotesma (Milium effusum), lehtokielo (Polygonatum mul-

tiflorum) ja lehtoarho (Moehringia
trinervia) ovat hyvänä osoituksena
tästä.
Ristisaari on sen verran iso, että
sen eläimistökin on kiinnostavaa.
Rusakko ja kettu ovat saaren vakioasukkeja. Erikoisempaa on, että
saaren itärannan niityllä on selviä
villisian jättämiä tonkimisjälkiä.
Muiltakin ulkosaarilta on havaintoja tästä eteläisestä tulokkaasta.
Enemmän havaintoja on kuitenkin
perhosmaailmasta. Eteläiset harvinaisuudet, kuten ohdakeperhonen,
amiraali ja neitoperhonen, tunnetusti esiintyivät saaristossa runsaina jo kauan ennen kuin ne alkoivat
yleistyä Manner-Suomessa. Nykyisin esimerkiksi neitoperhosella on jo vakiintunut asema ainakin
maamme eteläosassa.
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Perinneniitty entisen talon piha-alueella.

Mustaviiri Mustaviiri on Itäisen Suomenlahden kansallispuiston länsilaidalla oleva saari, jossa
voi majoittua sisätiloissa tai telttailla
saaressa aiemmin olleen maatilan
avoimena säilytetyllä pihaniityllä.
Siellä on myös asutuksen jäljiltä käyttökelpoinen kaivo, mikä vedenhankinnan kannalta on hyvä pitää mielessä. Saaressa on runsaasti polkuja,
joten eri osiin on helppo kulkea. Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piiri on valmistanut sinne
myös luontopolun, jonka rastit opastavat saaren luonnon nähtävyyksiin.
Mustaviirissä on yksi Struven
ketjun mittauspisteistä, joten se on
30

muistomerkkinä kertomassa, miten maapallon muotoa ja kokoa on
aikoinaan kartoitettu. Merellä seuraava lähin piste on Suursaaressa,
mikä näkyy hyvin Mustaviiriin horisontissa.
Mustaviirissä on useita toisen
maailmansodan aikaisia varustusten jäänteitä: bunkkereita, juoksuhautoja ja pesäkkeitä. Vastaavanlaisia rakenteita on monissa muissakin
ulkosaarissa, sillä saaristo oli vahvasti varustettu mereltä tulevaa vihollista vastaan. Varsinkin rannikkotykistö osallistui ratkaisevalla
tavalla torjuntataisteluihin. Monet
muut jäänteet ovat saaneet jäädä
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paikoilleen, mutta piikkilankaesteet, joita oli useiden saarten rannoilla, on pääosin raivattu pois.
Virkistyskäyttö raivausten jälkeen
on katsottu turvalliseksi.
Saaren pohjoispään avoin niitty on tyypillinen perinnemaisema,
jota siis talkoilla pidetään avoimena. Jotta paremmin voitaisiin seurata saaren kasvillisuuden muutosta, on sinne merkitty koeruutu,
jonka kasvillisuuden muutoksia
seurataan lähes vuosittain. Tuloksia voi katsoa esimerkiksi piirin julkaisusta: Mustaviiri. Siinä
kerrotaan seikkaperäisesti saaren
luonnosta ja historiasta.

Vanhankylänmaa Toinen
armeijan käytöstä poistunut saari
on Vanhankylänmaa. Ellei osallistu
jonkin ryhmän retkelle, sinne pääsy
vaatii hieman järjestelyjä mutta onnistuu pienen vaivan jälkeen. Armeijan jäljiltä saaressa on majoitustilaa
ja hyvä sauna, mutta myös mahdollisuus telttailuun.
Saaressa on kappale saariston
kulttuurihistoriaa, nimittäin Haapasaaren hautausmaa. Vanhankylänmaan maaperä sopiikin hyvin hautaamiseen hiekkaisuutensa ansiosta.
Toisaalta saaressa on komeita kalliorantoja ja upeita rantaniittyjä, jotka
varsinkin keskellä kesää ovat väriloistossaan näkemisen arvoisia. Keltainen väri hehkuu lukuisten maitteiden (Lotus corniculatus) terälehdistä,
ja samaa väriä toistavat rantahirvenjuuri (Inula salicina), sarjakeltano
(Hieracium umbellatum) ja ketohanhikki (Potentilla anserina). Sinisenä hehkuvat rantatädyke (Veronica
longifolia) ja keto-orvokki (Viola tricolor). Punaista väriä edustavat rantakukka (Lythrum salicaria) ja isorantasappi (Centaurium littorale).
Arvokkain
Vanhankylänmaan
luontokohde on pohjoisrannan hiekkaranta. Siinä on jopa vähäistä dyynimuodostumaa ja lajisto sen mukaista.
Muun muassa Kymenlaaksossa uhanalaistunut meriotakilokki (Salsola kali) kasvaa edelleen saarella. Hietikolla
menestyvät myös värimorsinko (Isatis tinctoria) ja merinätkelmä (Lathyrus japonicus var. maritima). Hiukan
ylempänä merenpinnasta muurahaisleijona on rakennellut pyyntikuoppiaan pikkusaaliin toivossa.
Käyntimme aikana hyväkuntoisen laiturin kivikossa lymyili rantakäärme, joka ui vikkelästi etäämmälle, kun saavuimme saareen. Sitä
vastoin saaren puolikesy kettu ei seuraamme kartellut, vaan kierteli telttakyläämme ja otti vastaan sille tarjottuja herkkupaloja. Ei nyt aivan
kädestä, mutta muutaman metrin
turvaetäisyyden päästä kuitenkin.

Vanha hautausmaa, meriotakilokki, kettu.
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Näkötorni (vas) ja Maisema näkötornista kaakkoon.

Ulko-Tammio ja
Ulko- Tammion luoto   

Saaressa käy
kesäisin runsaasti
vierailijoita joko
päivämatkalla tai
pitempään viipyen.
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Itäisen Suomenlahden keskeinen
opastuskohde ja tukikohta ulkomeren tuntumassa on hyvin varustettu vastaanottamaan vierailijoita. Saaressa on katoksella
varustettu tulenpitopaikka, kuivakäymälät ja hyvät telttailumahdollisuudet aivan suojaisen laiturin
tuntumassa. Myös saaren itärannalle on rakennettu tulistelupaikka, sekin suojaisen lahden poukamassa. Ei ole mikään ihme, että
saaressa käy kesäisin runsaasti vierailijoita joko päivämatkalla tai pitempään viipyen.
Ulko-Tammion tyypillistä ympäristöä ovat kalliopinnat. Lähel-
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lä vesirajaa jääkauden silottamat
kalliot ovat paljaina, eikä kasvien
ole niihin helppo kiinnittyäkään.
Vähäisissä kallioraoissa näkee silti sinnittelemässä sitkeimpiä pikkukasveja, kuten luotosorsimon
(Puccinellia distans), nyylähaarikon (Sagina nodosa) tai punanadan (Festuca rubra). Ylempänä,
tyrskyjen ulottumissa kalliopintaa peittävät rupijäkälät, lopulta
myös kalliosammalet, jotka mahdollistavat monien heinien ja ruohojen kasvun. Kallioilla niitä ovat
maksaruohot (Sedun telephium ja
Sedum acre), ruoholaukka (Allium
schoenoprasum), sarjakeltano (Hieracium umbellatum) ja rantakukka
(Lythrum salicaria).

Eteläinen lahti, ruoholaukka, pikkkulimaska ja rantakukka, humala, tanskankuirimo.

Kallioiden lomassa on alavia
paikkoja. Rantaviivan rentukat
(Caltha palustris) ja mukulaleinikki (Ranunculus ficaria) ilahduttavat
jo varhain keväällä kirkkaankeltaisella värillään. Kauempana vesirajasta kasvillisuus muuttuu rehevän
lehtomaiseksi, kun tuomet (Prunus
padus), puna-ailakit (Silene dioeca),
syyläjuuret (Scrophularia nodosa)
ja koiranputket (Anthriscus silvestris) pääsevät rehottamaan. Näitä
erikoisempi rantaniityn kasvi on
merenrantavieras (Cuscuta europaea
var. halophyta), joka kelmeänä kietoutuu vankempien kasvien sekaan.
Ulko-Tammio tarjoaa suojaisen
satamapaikan kaukana avomerellä,
joten ei ole yllätys, että siellä kasvaa

myös nurmilaukka (Allium oleraceum). Tätä sipulikasvia pidetään perustellusti viikinkien levittämänä,
sillä monet löytöpaikat ovat juuri
viikinkien käyttämän idäntien varrella saaristossa. Nurmilaukalla on
vakiintunut kasvusto saaren sisäosassa, lähellä satamalahtea. Liekö
sattuma, että läheisessä koivikossa
kasvaa myös humala (Humulus lupulus), ikivanha hyötykasvi sekin.
Ulko-Tammion luoto on vähäinen kallioluoto Ulko-Tammion itäpuolella. Irtomaata siellä ei juuri
ole, vähäistä kivikkoa kylläkin. Pienestä koostaan huolimatta luoto on
mielenkiintoinen. Vähät kasvit selviävät vain kallioraoissa ja kivien
koloissa. Merisaunio (Tripleuros-

permum maritinum) on yksi luodon
harvoista kasveista. Erikoisempaa
on, että siellä kasvaa myös pikkulimaska (Lemna minor), joka on päässyt saarelle siellä pesivien lokkilintujen mukana. Samaa alkuperää on
pieni tanskankuirimo (Cochlearia
danica) päätellen sen löytymisestä
aivan lokinpesän läheisyydestä.
Erikoisinta luodossa on, että
tammiolaiset ovat aikoinaan viettäneet siellä aikaa odotellessaan kalojen menemistä pyydyksiin. Aikansa
kuluksi he ovat naputelleet kallioon
nimikirjaimiaan, nimiään, aikamääriä ja muitakin kuvioita, kuten
pienikokoisen jatulintarhan mallin.
Näin pikkuiseen luotoon kätkeytyy
osa vanhaa kalastushistoriaa.
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