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Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke
Hankkeen avulla vähennettiin Kaakkois-Suomen alueen tehostuvan metsätalouden
aiheuttamia riskejä alueen herkkiin vesistöihin. Hanke toteutettiin yhteistyössä Kymijoen vesi
ja ympäristö ry:n, Suomen metsäkeskuksen kaakkoisen palvelualueen ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen kanssa 1.5.2017 – 28.2.2020. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 336 510
€ ja sen päärahoittaja oli Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahasto.
Hankkeen toimenpiteet
Hankkeen toimenpiteet kohdistettiin alueellisessa vesienhoidon toimenpideohjelmassa
määritetyille metsätalouden vaikutuksille herkille alueille, erityisesti jäljellä oleviin kirkasvetisiin
ja lähes luonnontilaisiin vesistöihin. Herkkien vesistöjen alueille laadittiin vesiensuojelun
yleissuunnitelmia, jotka ovat metsänomistajien ja muiden toimijoiden käytettävissä
metsänkäsittelypäätöksiä ja metsäsuunnitelmia tehtäessä.
Herkimpien vesistöjen valuma-alueiden metsänomistajille, ranta-asukkaille, osakaskunnille ja
kyläyhdistyksille
jaettiin
tietoa
kyseisille
alueille
soveltuvista
metsätalouden
vesiensuojelumenetelmistä sekä vesistöjen tilasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tiedotus
tapahtui alueilla järjestettävinä infotilaisuuksina ja metsänomistajille lähetettävillä tiedotteilla
metsätalouden vesiensuojelumenetelmistä.
Metsäalantoimijoille
järjestettiin
maksuttomia
tiedotustilaisuuksia
metsätalouden
vesiensuojelusta ja sen suunnittelusta. Myös vesistöasiantuntijoiden ja metsäalan toimijoiden
vuorovaikutusta edistettiin yhteistapahtumien avulla.
Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena oli tuoda nykyaikaiset vesiensuojelumenetelmät pysyvästi osaksi
metsätaloustoimenpiteitä ja näin ehkäistä Kaakkois-Suomen lähes luonnontilaisten vesistöjen
tilan heikkeneminen.
Hankkeen kotisivu: http://www.kymijoenvesijaymparisto.fi/maltti

TIIVISTELMÄ

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke teetti Kaakkois-Suomessa
luontokartoituksia, koska hankealueisiin kuuluneista pääasiassa karuista ja melko
luonnontilaisten vesistöjen luontoarvoista oli aiemmin kerätty vain niukasti tietoa.
Luontoarvojen suojeluun ja huomioonottamiseen metsätaloudessa tarvitaan tietoa alueiden
lajeista ja luontotyypeistä. Kenttätöissä kartoitettiin pääasiassa rannoilta karujen järvien ja niitä
ympäröivien lampien luontoarvoja Musta-Ruhmaan ja Raajärven (Kouvola), Salajärven ja
Kaukheimosen (Savitaipale) sekä Luomijärven, Valkjärven ja Merkjärven (Hamina) valumaalueilla.
Luontokartoituksissa havainnoitiin erityisesti ranta-alueiden lajistoa ja rannat ovatkin luonnon
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä elinympäristöjä. Havaittua lajistoa voidaan luonnehtia
melko karujen vesistöjen alkuperäiseksi lajistoksi, jollaista se oli Suomessa ennen
teollistumisen ja maa- ja metsätalouden tehostumisen aikaa. Kohdealueiden arvon voidaankin
pitkälti katsoa perustuvan yhä harvinaisemmaksi käyvän suomalaisen alkuperäisen
järviluonnon säilyttämiseen. Vesistöjen rannoilta havaittiin tyypillisesti erilaisia lokkilintuja sekä
maassamme yleisiä päiväperhos- ja kovakuoriaislajeja, mutta myös luonnonsuojelulain
kannalta huomionarvoista lajistoa. Kartoitettujen seisovien vesien suojelun arvoisista lajeista
erityisesti kuikka, sirolampi- ja lummelampikorento sekä pienissä virtavesissä kirjojokikorento
kannattaa huomioida tulevissa käyttö- ja hoitotoimissa.
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1 JOHDANTO

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hanke teetti Kaakkois-Suomessa
luontokartoituksia, koska hankealueisiin kuuluneista pääasiassa karuista ja melko
luonnontilaisten vesistöjen luontoarvoista oli aiemmin kerätty vain niukasti tietoa. Luontoarvojen
suojeluun ja huomioonottamisessa tarvitaan tietoa alueiden lajeista ja luontotyypeistä.
Kenttätöissä kartoitettiin pääasiassa rannoilta karujen järvien ja niitä ympäröivien pienvesien
luontoarvoja Musta-Ruhmaan ja Raajärven (Kouvola), Salajärven ja Kaukheimosen (Savitaipale)
sekä Luomijärven, Valkjärven ja Merkjärven (Hamina) valuma-alueilla.

2 AINEISTO JA MENETELMÄT
Linnustoselvitykset
Vesi- ja rantalinnustoon liittyvät selvitykset tehtiin rannoilta kiikareilla ja kaukoputkella
havainnoimalla. Laajemmista vesistöistä etsittiin sellaiset laskentapisteet, joista suurin osa
vesialuetta saatiin selvitettyä; pieniä lahtia ja saarten aiheuttamia katvealueita saattoi jäädä
kartoittamatta. Pääpaino selvityksissä oli uhanalaisilla ja silmälläpidettävillä sekä EU:n
lintudirektiivin I-liitteen lajeilla, mutta alueilta kirjattiin havaintoja myös muista lajeista.
Ensimmäinen laskenta tehtiin toukokuun ensimmäisellä puoliskolla ja toinen toukokuun lopulla –
kesäkuun alussa. Toiseen laskentaan ei otettu mukaan kohteita, esimerkiksi pieniä ja karuja
lampia, jotka todettiin ensimmäisellä kierroksella linnustoltaan hyvin vaatimattomiksi.
Vesilinnustoa, erityisesti poikueita, havainnoitiin myös sudenkorentoselvitysten yhteydessä.
Kouvolan Musta-Ruhmaan, Iso Koiralammen, Haapalammen, Sakarinlammen, Ruonalammen,
Iso Nikjärven, Vähä Nikjärven, Riihilammen, Hautalammen, Säynätjärven, Vääräjärven ja
Raajärven linnut laskettiin 7.5.2019. Haminan Luomijärven, Valklammen, Valkjärven, Merkjärven
ja Veiklammen linnustoa laskettiin 8.5.2019. Savitaipaleen Kaukheimosen ensimmäinen
laskentakierros tehtiin 9.5.2019 ja samana päivänä laskettiin kahden eri Kangaslammen, IsoVarpusen, Särkilammen, Ollijärven, Salajärven ja Pieni Salajärven linnut.
Musta-Ruhmaan alueen toinen laskentakierros tehtiin 27.5.2019, jolloin laskettiin myös
Pahalampi, Haapalampi, Sakarinlampi, Ruonalampi, Ruonalampi, Säynätjärvi ja Raajärvi.
Haminan Luomijärven, Merkjärven ja Veiklammen linnustoa laskettiin 6.6.2019.
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Sudenkorentoselvitykset
Sudenkorentoselvitykset tehtiin pääosin aikuishavainnointina, jossa aikuisia sudenkorentoja
havainnoitiin kiikaroimalla rannoilta ja kanootista. Pääpaino selvityksissä oli EU:n luontodirektiivin
liitteen IV (a) lajeilla, joista karuissa vesissä esiintyvät erityisesti lummelampikorento (Leucorrhinia
caudalis) ja sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons), mutta kohteilta kirjattiin ylös havainnot
myös muista sudenkorentolajeista. Selvitykset kohdennettiin vesistöihin ja vesistöjen osiin, joiden
arvioitiin parhaiten sopivan IV-liitteen lajien lisääntymispaikoiksi. Sudenkorentokartoitusten
yhteydessä havainnoitiin myös linnustoa, kasvillisuutta sekä muuta hyönteislajistoa.
Sudenkorennot lentävät aktiivisesti vain aurinkoisella ja lämpimällä säällä. Myös kova tuuli
vähentää lentoaktiivisuutta, mutta yleensä vesistöistä löytyy tuulensuojaisia kohtia. Selvästi yli +
20 °C lämpötilassa tuulen vaikutus on vähäisempi. Sää oli kaikkina kartoituspäivinä
sudenkorentojen lentoaktiivisuuden kannalta hyvä tai vähintään kohtalainen. Sudenkorentoja
kartoitettiin vuonna 2019 noin kymmenenä maastotyöpäivänä.
Savitaipaleen tutkitut kohteet olivat: Palkkisillanlammit, Munalammit, Luhtalampi, Pienilampi,
Kangaslampi, Iso-Varpunen, Pahkalampi, Särkilampi, Palkkisillanlammit, Ollijärvi, Salajärvi
Ratalampi, Kaukheimosen Papinmajanlahti, Pahkalampi sekä Tuomaslampi ja sen itäpuolella
oleva nimetön lampi. Esa Korkeamäki täydensi sudenkorentohavainnointia kartoittamalla
Savitaipaleella Lihavalammen ja Vuohilammen sudenkorentoja.
Kouvolan tutkitut kohteet olivat: Musta-Ruhmas (Sunnanlahti, Säynätlahti, Kallioistenlahti ja
Juosonlahti), Säynäjärvi, Pahalampi, Ruonalampi ja Raajärvi. Esa Korkeamäki selvitti lisäksi
Vääräjärven, Iso Koiralammen ja Sakarinlammen lajistoa. Lisäksi käytiin lähellä Kyynelmysjärveä
Kaurionlammella ja Lintulammella. Musta-Ruhmaan laskupurolta selvitettiin kirjojokikorentoa
(Ophiogomphus cecilia) Dir IV 15.8.2019.
Haminan tutkitut kohteet olivat: Luomijärvi ja Härkölampi, Valkjärven Pitkälahti ja Mutalahti,
Merkjärvi sekä Veiklampi. Esa Korkeamäki selvitti Kärmelammen ja Luomilammen
sudenkorentoja. Sahaojalta selvitettiin kirjojokikorentoa (Ophiogomphus cecilia) Dir IV 16.8.2019
kulkemalla puron vartta jalkaisin Koivusillantieltä Merkjärventien pohjoispuolella olevalle puron
leventymälle.
Ylämaalla
käytiin
27.8.2019
kirjojokikorentopopulaatio.

Vilajoella

tarkistamassa

siellä

tiedossa

oleva

Eliölajien uhanalaisuus ja suojeluarvo
Uhanalaisuus raportissa perustuu 2019 arviointiin (Hyvärinen ym. 2019) ja luontotyyppien
uhanalaisuus 2018 arviointiin (Kontula & Raunio 2018). Käytetty nimistö on Suomen
lajitietokeskuksen (Laji.fi) mukaan. Sudenkorentojen yleisyys raportissa perustuu kirjaan Suomen
sudenkorennot (Karjalainen 2010).
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Luontokartoitusten maastotyöt ja raportoinnin teki luontokartoittaja (eat) Petri Parkko.
Hydrobiologi Esa Korkeamäki avusti sudenkorentohavainnoinnissa ja osallistui raportointiin. FM
Miina Fagerlund lähetti havaintotiedot Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen uhanalaisista ja
direktiiviliitteen IVa lajeista.
Raportissa käytettyjä lyhenteitä: CR = äärimmäisen uhanalainen; EN = erittäin uhanalainen; VU = vaarantunut; NT =
silmälläpidettävä; * = luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltava; Dir I = EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji; v =
Kansainvälinen vastuulaji, jonka Euroopan pesimäkannasta merkittävä osa pesii Suomessa.

3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
3.1 SAVITAIPALEEN OSA-ALUE
Osa-alueen yleiskuvaus
Savitaipaleella, Tuohikotintien pohjoispuolella, sijaitseva osa-alue on kokonaan Salpausselän
harjujaksolla. Alueella on kaksi laajempaa vesistöä: Kaukheimonen ja Salajärvi. Ensin mainittu
on karu ja kirkasvetinen Lobelia-tyypin järvi NT, jonka rannoilla vesikasvillisuus on hyvin niukkaa.
Tämä näkyy myös vähälajisena linnustona ja hyönteislajistona. Salajärvi on myös enimmäkseen
karu, mutta länsireunassa on laajalti mutapohja ja enemmän vesikasvillisuutta. Järven keskellä
on suuri länsireunastaan mökitetty Tasapäänsaari, jonka metsät ovat olleet metsätalouskäytössä.
Molempien vesistöjen pesimälinnustoon kuuluu kuikka (Gavia arctica) Dir I.
Suurin osa alueen vesistöistä on pieniä, karuja ja hyvin kirkasvetisiä harjulampia NT, joita
ympäröivät vaihtelevan laajuiset suot. Nevareunus on usein hyvin kapea ja katkeileva, mutta
joillakin lammilla esiintyy laajalti isovarpurämettä VU. Monien lampien pohjalla näkyy vanhoja
hakopuita (Kuva 1). Rannoilla kasvaa tyypillisesti sahasuomyrttiä (Myrica gale) ja siniheinää
(Molinia caerulea).
Pienet harjulammet ovat tyypillistä harvinaisen isoukonkorennon (Aeshna crenata)
elinympäristöä, mutta niillä tavataan myös IV-liitteen lajeja lummelampikorentoa (Leucorrhinia
caudalis) ja sirolampikorentoa (L. albifrons). Varsinaisia suolampia VU alueella on vain muutama.
Aivan alueen itäisimmässä osassa on Natura-alue Vuohilammen metsä (FI0420004), jonka
suojeluperusteena olevat luontotyypit ovat harjumetsät ja puustoiset suot.
Pesimälinnusto
Osa-alueen karuissa vesissä pesii varsin vähän lintuja. Järville tyypillisiä lajeja ovat kalalokki
(Larus canus) ja kalatiira (Sterna hirundo) Dir I, v, rantasipi (Actitis hypoleucos) v sekä västäräkki
(Motacilla alba) NT. Pienissä lammissa pesivät usein tavi (Anas crecca) v ja telkkä (Bucephala
clangula) v.
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Kuva 1. Hakopuita kirkasvetisellä Tuomaslammella © Petri Parkko

Kuva 2. Kalalokki on tavallinen näky alueen karuilla järvillä © Petri Parkko
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Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
Salajärvellä tehtiin pesimiseen viittaava havainto selkälokista (Larus fuscus fuscus) EN, v 9.5. ja
7.7.2019 järvellä havaittiin kaksi vanhaa lintua. Lisäksi Kaukheimosella havaittiin
tukkakoskelopoikue (Mergus serrator) NT, v 10.7.2019. Västäräkki (Motacilla alba) NT pesii melko
tavallisena kaikkialla alueen mökitetyillä rannoilla.
Muut merkittävät lajit
Pesimiseen viittaavia havaintoja kuikasta (Gavia arctica) Dir I tehtiin Kaukheimosella, Salajärvellä
ja Pieni Salajärvellä. Lisäksi Ollijärvellä havaittiin yksinäinen lintu.
Salajärven Mustaniemestä löytyi metson (Tetrao urogallus) Dir I, v ulosteita toukokuussa 2019.

Kuva 3. Kuikkapari Salajärvellä heinäkuussa 2019 © Petri Parkko

Luontodirektiivin IV-Liitteen lajit
Sudenkorennot
Merkittävin sirolampikorennon (Leucorrhinia albifrons) lisääntymispaikka oli Pahkalampi, jossa
heinäkuun ensimmäisellä käynnillä havaittiin 15 yksilöä ja toisella käynnillä 23 yksilöä. Myös
Tuomaslammella laji esiintyi runsaana ja koiraita havaittiin 15. Kangaslammella havaittiin neljä
koirasta, Särkilammella kolme koirasta, läntisemmällä Munalammilla kaksi ja itäisemmällä kolme
koirasta sekä Ratalammella yksi koiras.
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Kuva 4. Sirolampikorentokoiras © Petri Parkko

Kuva 5. Lummelampikorentokoiras Kangaslammella heinäkuussa 2019 © Petri Parkko
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Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) on tyypillisesti melko harvalukuinen karuissa
vesissä, joissa kelluslehtisiä kasveja on vähän. Lajista tehtiin kuitenkin havaintoja monissa osaalueen järvissä ja lammissa: Kangaslampi kolme koirasta (Kuva 5), Iso-Varpunen kuusi koirasta,
Särkilampi yksi koiras, Salajärven länsiosa neljä koirasta, Ratalampi kaksi koirasta, Lihavalampi
kaksi yksilöä ja Munalammit yksi koiras.
Alueen sudenkorentolajistosta
Edellä mainittujen direktiivilajien lisäksi alueella esiintyy harvinainen isoukonkorento (Aeshna
crenata). Laji lisääntyy nevareunaisissa ja syvärantaisissa pienissä metsäjärvissä ja -lammissa,
jotka sijaitsevat mäntyvaltaisten kangasmetsien painanteissa (Karjalainen 2010). Suuri osa
Savitaipaleen lammista sopisi isoukonkorennon elinympäristöiksi ja havaintoja on tehty alueelta
aiempina vuosina (Korkeamäki 2013).
Tässä luontoselvityksessä lajista tehtiin havainto Munalammilta, joista läntisemmältä löytyi lajin
koiras ja kuoriutumaan noussut toukka 10.7.2019 (Kuva 6).

Kuva 6. Isoukonkorennon toukka Savitaipaleen Munalammilla © Petri Parkko

Vuohilammella havaittiin jokseenkin harvinainen karvaukonkorento (Brachytron pratense)
7.6.2019. Muita osa-alueella tavattuja sudenkorentolajeja ovat okatytönkorento (Enallagma
cyathigerum), isotytönkorento (Erythromma najas), taigatytönkorento (Coenagrion johanssoni),
keihästytönkorento (Coenagrion hastulatum), hoikkatytönkorento (Ischnura elegans),
sirokeijukorento (Lestes sponsa), ruskoukonkorento (Aeshna grandis), vaskikorento (Cordulia
aenea), ruskohukankorento (Libellula quadrimaculata) ja pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia).
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Elinympäristöt
Alueen suuremmat vesistöt, Lobelia-tyypin järvet, kuuluvat luontotyyppiin pienet ja keskikokoiset
vähähumuksiset järvet, joka on silmälläpidettäväksi NT arvioitu luontotyyppi. Luontotyypin
uhanalaistumisen syitä ovat maa- ja metsätalouden aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuormitus,
ojitukset, rantarakentaminen, kemialliset haittavaikutukset, rehevöittävä laskeuma ja vieraslajit.
Suurin osa alueen pienistä ja kirkasvetisistä lammista kuuluu luontotyyppiin harjulammet, joka on
arvioitu silmälläpidettäväksi NT. Luontotyyppiin liittyy usein lähteisyyttä. Niihin kohdistuvia uhkia
ovat rantarakentaminen, metsätalouden sekä paikallisesti myös maatalouden ja asutuksen
rehevöittävä ja liettävä kuormitus, kaivannaistoiminta, pohjavedenotto, vesirakentaminen,
hakkuut ja ojitukset sekä happamoittava laskeuma. Myös kalojen istuttaminen aikaisemmin
kalattomiin lampiin voi olla hyvin haitallista niiden eliöstölle.
Harjulampia harvinaisempana luontotyyppinä alueella esiintyy uhanalaiseksi arvioituja VU
suolampia, joihin kohdistuvia uhkia ovat metsätalouden ja turvetuotannon aiheuttama
rehevöittävä ja liettävä kuormitus, lähiympäristön ojitukset, turpeenotto ja hakkuut sekä
vesirakentaminen.
Alueen vesistöihin liittyy usein suoluontotyyppejä, joista karuille vesille tyypillisiä ovat
isovarpurämeet ja pienialaiset, usein kapeana vyöhykkeenä esiintyvät saranevat, jotka ovat
molemmat uhanalaisia VU luontotyyppejä. Isovarpurämeitä uhkaavat ojitukset, metsien
uudistamis- ja hoitotoimet, turpeenotto ja rakentaminen.

3.2 KOUVOLAN OSA-ALUE
Osa-alueen yleiskuvaus
Kouvolan Jaalassa sijaitsevalla osa-alueella on kaksi suurta ja karua Lobelia-tyypin järveä NT;
muodoltaan melko pyöreä Raajärvi ja hyvin sokkeloinen Musta-Ruhmas. Rehevämpi Säynätjärvi
on vesiyhteydessä Musta-Ruhmaseen. Kuikka (Gavia arctica) Dir I kuuluu muutenkin
linnustollisesti melko monipuolisten, vesistöjen pesimälinnustoon. Musta-Ruhmaan laskupuro on
tunnettu sudenkorentokohde, jossa on tavattu mm. kirjojokikorentoa (Ophiogomphus cecilia) Dir
IV. Sitä ympäröivät suot ovat suotyypiltään hyvin harvinaista rimpilettoa CR.
Pienistä lammista ainakin Pahalampi ja Vähä Nikjärvi ovat ruskeavetisiä suolampia VU. Osaalueen rantasoita on ojitettu voimakkaasti, mikä lisää varmasti humusta vesistöissä. MustaRuhmaan pohjoispuolella olevalla Haapalammella on maisemallisesti erityisen edustavat
rantakalliot (Kuva 7).
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Kuva 7. Haapalammella on erityisen edustavat rantakalliot © Petri Parkko

Pesimälinnusto
Osa-alueella on kirkkaiden vesien lisäksi myös humuslampia. Linnustollisesti monipuolisin vesistö
on laaja ja sokkeloinen Musta-Ruhmas, jossa on myös vähän rehevämpiä lahdenpohjukoita. Osaalueen järvillä pesii lukuisia pareja kalalokkeja (Larus canus), rantasipejä (Actitis hypoleucos) v
sekä västäräkkejä (Motacilla alba) NT. Kalatiira (Sterna hirundo) Dir I, v pesii Raajärvellä ja MustaRuhmaalla.
Joissakin lammissa pesii sinisorsia (Anas platyrhynchos) ja taveja (Anas crecca) v, mutta monissa
karuissa lammissa ei havaittu laskentapäivinä yhtään vesilintua. Raajärveltä tulkittiin kaksi
taviparia. Metsäviklot (Tringa ochropus) ruokailevat usein alueen lampien nevareunuksilla.

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
Heinäkurpasta (Gallinago media) CR* on tehty pesimiseen viittaavia havaintoja Musta-Ruhmaan
laskupuroa ympäröivältä rimpiletolta kesinä 2009 ja 2010 (Petri Metsälä & Petri Parkko). Suo
sopisi sekä lajin soidin- että pesimäpaikaksi. Paikalla ei ole todennäköisesti käyty
havainnoimassa viime vuosina.
Selkälokki Larus fuscus fuscus) EN, v pesi Raajärvellä, jonka Vitalahdella nähtiin hautova lintu
7.5.2019. Myös Musta-Ruhmaalla tehtiin pesimiseen viittaavia havaintoja selkälokkiparista.
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Kuva 8. Vanha selkälokki Musta-Ruhmaalla heinäkuussa 2019 © Petri Parkko

Hömötiainen (Poecile montanus) EN pesi Raajärven Vitalahden rantametsässä. Vähintään yksi
harmaalokkipari (Larus argentatus) VU pesi Musta-Ruhmaalla ja kaksi paria Raajärvellä;
Vitalahdella ja Vähäsaaressa. Töyhtötiainen (Lophophanes cristatus) VU havaittiin Ruonalammen
läheisyydessä 27.5.2019. Isokoskelo (Mergus merganser) NT, v pesii Musta-Ruhmaalla ja
Raajärvellä, joissa havaittiin toukokuussa pari. Myös Pahalammella 7.5.2019 havaittu pari pesi
todennäköisesti
Musta-Ruhmaalla.
Musta-Ruhmaan
Säynätlahdella
kierteli
kaksi
tukkakoskeloparia (Mergus serrator) NT, v 7.5.2019. Musta-Ruhmaalla pesi kaksi härkälintuparia
(Podiceps grisegena) NT, joista toinen Sunnanlahden alueella ja toinen aivan järven
läntisimmässä osassa.
Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) NT havaittiin 7.5.2019 Iso Koiralampea ympäröivältä ojitetulta
suolta. Västäräkin (Motacilla alba) NT on havaittu pesivän melko yleisenä kaikkialla alueen
mökitetyillä rannoilla.

Muut merkittävät lajit
Laulujoutsenpari (Cygnus cygnus) Dir I, v pesi Raajärven Vähäsaaressa, jossa nähtiin emo pesällä
7.5.2019. Metson (Tetrao urogallus) Dir I, v ulosteita löytyi Iso Nikjärven rantametsästä.Kuikan
(Gavia arctica) Dir I merkittävä elinympäristöjä on sokkeloinen ja laaja Musta-Ruhmas, jossa
pesiviksi tulkittiin vähintään kaksi paria. Hautovat linnut nähtiin pesillä 27.5.2019 Kärsäniemessä
ja Lehtisaaressa. Raajärvellä pesi yksi pari. Lisäksi Säynätjärvellä havaittiin toukokuussa
yksinäinen vanha lintu.
10
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Kuva 9. Härkälintu kuuluu Musta-Ruhmaan pesimälinnustoon © Petri Parkko

Kuva 10. Liito-oravan papanoita Raajärven rantametsässä © Petri Parkko
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Luontodirektiivin IV-Liitteen lajit
Raajärven koillisosasta, mökkitien varren kuusivaltaisesta metsästä, löytyi 7.5.2019 liito-oravan
(Pteromys volans) VU papanoita (Kuva 10) kuusen tyveltä. Puussa oli mahdollisesti pesintään
sopiva pönttö, jonka suuaukolla oli merkkejä liito-oravasta.

Sudenkorennot
Kirjojokikorennosta (Ophiogomphus cecilia) on tehty aiempina vuosina useita havaintoja MustaRuhmaan laskupurolta, mutta kesällä 2019 lajia ei havaittu. Viimeiset havainnot Laji.fitietokannasta ovat vuodelta 2010. Laskupuron virtaama ja virtausnopeuskin oli kesän 2019
kuivuudesta johtuen normaalia pienempi. Kirjojokikorento myös suosii hieman Musta-Ruhmaan
laskuojaa nopeammin virtaavia ja koskimaisempia puroja.

Kuva 11. Kirjojokikorentokoiras Musta-Ruhmaan laskupuron varrella 15.8.2009 © Petri Parkko

Lummelampikorentoja (Leucorrhinia caudalis) havaittiin Musta-Ruhmaalta yhteensä 19 yksilöä ja
lisäksi enimmillään neljä koirasta nähtiin Pahalammelta, joka on alueen muista lammista poiketen
ruskeavetinen suolampi VU. Vääräjärvellä havaittiin 10 yksilöä, Iso Koiralammella neljä yksilöä ja
Ruonalammella kuusi yksilöä. Lisäksi 5 yksilöä havaittiin Säynätjärven pohjoisosassa.
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis), täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) ja
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sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons) havaittiin Kyynelmysjärven läheltä pienikokoisella
lintulammella, jossa se erityisesti sirolampikorento eli runsaslukuisena. Täplälampikorento
(Leucorrhinia pectoralis) on Kaakkois-Suomessa yleisempi kuin muualla Suomessa. Tutkittuja
vesistöjä voidaan kuitenkin luonnehtia hieman liian karuiksi täplälampikorennolle, joka suosii
reheviä matalia lahtia. Täplälampikorento havaittiin tutkituista vesistöistä vain Lintulammelta.

Alueen sudenkorentolajistosta
Edellä mainittujen lajien lisäksi alueen vesistöistä löytyi okatytönkorento (Enallagma
cyathigerum), isotytönkorento (Erythromma najas), keihästytönkorento (C. hastulatum),
sirotytönkorento
(Coenagrion
pulchellum),
hoikkatytönkorento
(Ischnura
elegans),
pikkulampikorento (Leucorrhinia dubia), vaskikorento (Cordulia aenea) ja ruskohukankorento
(Libellula quadrimaculata).
Musta-Ruhmaan laskupurolla lisääntyy harvinainen hoikkasinikorento (Orthetrum coerulescens),
josta on paljon havaintoja aiemmilta vuosilta (Laji.fi). Puroa ympäröivän rimpileton reunassa
nähtiin myös Etelä-Suomessa hyvin harvinainen, ja Keski-Suomessakin soiden ojitusten
seurauksena harvinaistunut pohjanukonkorento (Aeshna caerulea) (havainnoitsijoina Petri
Parkko & Petri Metsälä).

Elinympäristöt
Kouvolan osa-alueella esiintyy monenlaisia vesistöjä, joista Musta-Ruhmas ja Raajärvi ovat
karuja ja kirkkaita Lobelia-tyypin järviä, jotka kuuluvat luontotyyppiin pienet ja keskikokoiset
vähähumuksiset järvet NT. Luontotyypin uhanalaistumisen syitä ovat maa- ja metsätalouden
aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuormitus, ojitukset, rantarakentaminen, kemialliset
haittavaikutukset, rehevöittävä laskeuma ja vieraslajit. Vähähumuksisten järvien lisäksi alueella
on erilaisia humusjärviä, joita ei ole arvioitu uhanalaisiksi luontotyypeiksi, sekä suolampia VU.
Musta-Ruhmaaseen tulee suo-ojia Iso Nikjärven suunnasta Tervalahteen sekä Sunnansuolta
Sunnanlahteen. Lisäksi alueella on pienempiä metsäojituksia. Raajärvellä kuorimusta on selvästi
enemmän ja vesistöön tulee ojia laajalta Lääväsuolta, Terniemensuolta ja Seppälänsuolta.
Järvestä laskeva puro todettiin peratuksi.
Musta-Ruhmaasta laskee edustava havumetsävyöhykkeen latvapuro, joka on uhanalainen VU
luontotyyppi. Tähän luontotyyppiin kohdistuvia uhkatekijöitä voivat olla ojitukset, metsien
uudistamistoimet, metsä- ja maatalouden sekä turvetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus,
rakentaminen, ruoppaukset, kaivostoiminta, kemialliset haittavaikutukset, ilmastonmuutos sekä
vieraslajit.
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Uoman varsilla on Kymenlaaksossa hyvin harvinaista rimpilettoa CR. Suota on esitetty
Soidensuojelun täydennysohjelman kohteeksi. Tämän rimpileton lisäksi lähialueella on vain
vähän ojittamattomina säilyneitä soita.

3.3 HAMINAN OSA-ALUE
Osa-alueen yleiskuvaus
Haminan osa-alueella on kolme suurta ja hyvin karua Lobelia-tyypin järveä NT: Luomijärvi,
Valkjärvi ja Merkjärvi. Myös pienempi Valklampi-Veiklampi kuuluu samaan luontotyyppiin. järvet
ovat melko tiuhaan mökitettyjä. Luomijärven itäreunassa on
Korkiavuoren Natura-alue
(FI0425009) ja pohjoispuolella hyvin edustava Pahanlamminsuo, jota esitettiin Soidensuojelun
täydennysohjelman kohteeksi. Suolla kasvaa mm. Kymenlaaksossa hyvin harvinaista
suopunakämmekkää (Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata) NT. Pahanlamminsuon
ympäröimä Härkölampi on pohjavesivaikutteinen ja sillä elävät direktiivilajeista sekä
lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) että sirolampikorento (L. albifrons).
Valkjärvi on osa-alueen merkittävin kuikkavesi, mutta lajia tavataan myös alueen muilla järvillä.
Valkjärven Parkonsaaressa ja Mutalahden rannassa on jäljellä edustavia, melko luonnontilaisia
metsiä. Varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat on uhanalainen VU luontotyyppi.
Linnusto
Osa-alueen järville tyypillisiä pesimälajeja ovat kalalokki (Larus canus), rantasipi (Actitis
hypoleucos) v ja västäräkki (Motacilla alba). Luomijärvellä ja Valkjärvellä pesivät telkkä
(Bucephala clangula) v, tavi (Anas crecca) v ja kalatiira (Sterna hirundo) Dir I, v.

Kuva 12. Kalatiira pesii Valkjärvellä © Petri Parkko

14

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 459/2019

Kuva 13. Telkkäpoikue Valkjärvellä © Petri Parkko

Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit
Mehiläishaukkakoiras (Pernis apivorus) EN havaittiin Luomijärvellä kesäkuussa 2019. Laji pesi
todennäköisesti järven etelärannan varttuneissa metsissä. Hömötiainen (Poecile montanus) EN
havaittiin 24.6.2019 Luomijärven pohjoispuolella. Pyy (Tetrastes bonasia) VU suosii rantametsiä,
joissa on ainakin paikoin tiheä alikasvusto. Lajista tehtiin havainto Luomijärven Sillanpäänlahdella
8.5.2019. Luomijärvellä ja Veiklammella havaittiin kesäkuussa useita vanhoja naurulokkeja
(Chroicocephalus ridibundus) VU. Kartoituksessa olleet karut vesistöt eivät kuitenkaan sovi lajin
pesintään ja kyseessä olivat järvillä hyönteispyynnissä olleet muualla lähialueilla pesineet linnut.
Rantametsät ovat yleensä säästyneet hakkuilta ja niiden puusto voi olla hyvinkin vanhaa. Siksi
ne sopivat hyvin vanhoja ja varttuneita metsiä suosivan töyhtötiaisen elinympäristöiksi.
Töyhtötiaisia (Lophophanes cristatus) VU havaittiin Valkjärvellä 8.5., Pitkäniemessä ja
Pitkälahdella 1.7. sekä 24.6.2019 Luomijärven pohjoispuolella. Veiklammella nähtiin vanha
tukkakoskelo (Mergus serrator) NT, v koiras 7.7.2019, joten laji on todennäköisesti pesinyt jossain
alueen vesistössä. Västäräkistä (Motacilla alba) NT tehtiin pesimiseen viittaavia havaintoja lähes
kaikista osa-alueen vesistöistä.
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Kuva 14. Mehiläishaukkakoiras Luomijärvellä kesäkuussa 2019 © Petri Parkko

Muut merkittävät lajit
Kuikasta (Gavia arctica) Dir I tehtiin pesimiseen viittaavia havaintoja Valkjärveltä, Merkjärveltä,
Veiklammelta ja Luomijärveltä. Valkjärvi vaikutti soveltuvan hyvin kuikan elinympäristöksi, ja siellä
lajista tehtiinkin havaintoja kaikkien maastotöiden yhteydessä. Pesäpaikaksi havaittiin
haudonnan perusteella 8.5.2019 järven luoteisosan Pitkäniemen pohjoispuolen kivikot. Lisäksi
1.7.2019 Parkonsaaren tuntumassa havaittiin emot kahden poikasen kanssa (Kuva 15).
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Kuva 15. Kuikkapoikue Valkjärvellä heinäkuussa 2019 © Petri Parkko

Luontodirektiivin IV-Liitteen lajit
Sudenkorennot
Kirjojokikorento (Ophiogomphus cecilia) on Kaakkois-Suomessa verrattuna esimerkiksi KeskiSuomeen harvinainen ja vähälukuinen. Kirjojokikorennosta on tehty aiempina vuosina useita
havaintoja Sahaojalta, mutta kesällä 2019 lajia ei havaittu. Kesällä 2018 havaittiin koirasyksilö
puron alajuoksulla (Parkko 2019). Sahaojalla on kesämökkiläisten rakentama pato, joka ajoittain
pienentää puron virtaamaa, etenkin kuivina kesinä, sekä estää eliöiden vapaan liikkumisen.
Lisäksi tehtiin Haminasta itään Vilajoelle kartoituskäynti, jonka aikana joella nähtiin useampi
kirjojokikorento.
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Sirolampikorentoja (Leucorrhinia albifrons) havaittiin Valkjärvellä, Luomijärven pohjoispuolen
pohjavesivaikutteisella ja kirkasvetisellä Härkölammella. Valkjärven pienessä poukamassa,
lähellä Pitkälahden suuta, havaittiin koiras, paritteleva pari (Kuva 16) sekä muniva naaras.
Mutapohjaisella ja rehevämmällä Mutalahdella nähtiin 10 koirasta. Härkölammella nähtiin kaksi
koirasta ja lisäksi läheisellä Pahanlamminsuolla kolme koirasta. Viimeksi mainitut liittyvät myös
hyvin todennäköisesti Härkölammella lisääntyvään kantaan, sillä läheisen Luomijärven rannoilta
ei löytynyt sirolampikorentoja.
Lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis) havaittiin useiden kartoitettujen seisovien vesien
rehevimmissä rantojen osissa. Lummelampikorennoista tehtiin havaintoja Valkjärveltä,
Härkölammelta, Kärmelammelta ja Luomilammelta. Valkjärvellä kelluslehtisiä kasveja suosivalla
lajilla on melko hyvä kanta ja alueella havaittiin yhteensä 10 koirasta, joista neljä Pitkälahdella ja
10 Mutalahdella. Härkölammella nähtiin enimmillään kaksi koirasta, Luomilammella ja
Kärmelammella kolme yksilöä. Valkjärvi on karu ja kirkasvetinen lobeliatyypin järvi, jossa
kelluslehtisiä kasveja on vähän; lahdenpohjukoita lukuun ottamatta. Havainnot keskittyivät
poukamiin ja mutapohjaiseen Mutalahteen.
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Kuva 16. Parittelevat sirolampikorennot Valkjärvellä © Petri Parkko

Perhoset
Pahanlamminsuon reunassa havaittiin kaksi kirjoverkkoperhosta (Euphydryas maturna) (Kuva
17) 24.6.2019. Lajin toukkien tärkein ravintokasvi Suomessa on kangasmaitikka (Melampyrum
pratense), joka kasvaa yleisenä sekä suon laiteilla että läheisillä kankailla ja kallioalueilla. Laji
suosii lisääntymispaikkoinaan erilaisia puoliavoimia metsäympäristöjä, eikä se ole kovin
harvinainen Kaakkois-Suomessa.

Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 459/2019

19

Kuva 17. Kirjoverkkoperhonen Pahanlamminsuolla 24.6.2019 © Petri Parkko

Muu sudenkorentolajisto
Jokseenkin paikoittaisena ja harvinaisena maassamme esiintyvä punatytönkorento (Pyrrhosoma
nymphula) lisääntyy Härkölammesta laskevassa pahanlamminsuon läpi virtaavassa norossa,
jossa laji on ollut aiempina vuosina hyvin runsas. Kesällä 2019 nähtiin 10 yksilöä. Härkölammelta
pyydystettiin ja valokuvattiin 24.6.2019 myös keisarikorennon (Anax imperator) koirasyksilö (Kuva
18). Kyseessä oli vasta maamme kolmas havainto lajista. Keisarikorento lisääntyy Virossa, jossa
sitä on usein tavattu, Härkölammen kaltaisilta, pieniltä suoreunaisilta lammilta. Myös EteläRuotsissa keisarikorento on nopeasti levittäytynyt ja yleistynyt (Karjalainen 2010). Jokseenkin
harvinainen karvaukonkorento (Brachytron pratense) havaittiin 6.6.2019 Luomilammella ja lajin
koiras saalisteli 1.7.2019 Valkjärven Mutalahdella. Maassamme jokseenkin harvinainen
purokorento (Cordulegaster boltoni) on virtavesilaji, joka isosta koostaan huolimatta paikoin
lisääntyy hyvinkin pienillä puroilla ja noroilla. Lajin koiras nähtiin Pahanlammensuon noron
läheisyydessä 24.6.2019.
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Kuva 18. Maamme kolmas keisariukonkorento Haminan Härkölammella 24.6.2019 © Petri Parkko

Luontotyypit
Haminan osa-alueella on edustavia ja poikkeuksellisen kirkkaita Lobelia-tyypin järviä, jotka
kuuluvat luontotyyppiin pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet NT. Luontotyypin
uhanalaistumisen syitä ovat maa- ja metsätalouden aiheuttama rehevöittävä ja liettävä kuormitus,
ojitukset, rantarakentaminen, kemialliset haittavaikutukset, rehevöittävä laskeuma ja vieraslajit.
Merkjärvestä, Pieni Merkjärven kautta, virtaava Sahaoja on edustava havumetsävyöhykkeen
latvapuro VU. Luontotyyppiin kohdistuvia uhkatekijöitä ovat ojitukset, metsien uudistamistoimet,
metsä- ja maatalouden sekä turvetuotannon rehevöittävä ja liettävä kuormitus, rakentaminen,
uomien perkaus ja oikaisut, kaivostoiminta, kemialliset haittavaikutukset, ilmastonmuutos sekä
vieraslajit.
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4 LOPPUPÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET
Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeessa teetettiin Kaakkois-Suomessa
pienimuotoisia luontokartoituksia, koska hankealueisiin kuuluneista pääasiassa karuista ja melko
luonnontilaisten vesistöjen luontoarvoista oli aiemmin kerättynä vain niukasti tietoa.
Vesistövaikutuksellisissa töissä tulee tehdä yksityiskohtaisemmat luontokartoitukset, jotta
toimenpiteiden vaikutukset luontoon ja vesistöön voidaan arvioida.
Kartoituksissa havainnoitiin erityisesti ranta-alueiden lajistoa. Pääosin veden päältä tehdyissä
kartoituksissa havaittua lajistoa voidaan luonnehtia tyypilliseksi melko karujen vesistöjen
alkuperäiseksi suomalaiseksi lajistoksi, jollaista se oli ennen maa- ja metsätalouden kehittymistä.
Karuissa vesistöissä on hyönteisten, kasvien ja lintujen lajimäärä melko suppea, eivätkä
myöskään monet EU:n direktiiviliitteissä mainitut lajit suosi tällaisia elinympäristöjä. Vesistöjen
rannoilta havaittiin tyypillisesti erilaisia lokkilintuja sekä Suomessa yleisiä päiväperhos- ja
kovakuoriaislajeja. Havaittu lajisto oli silti monin tavoin arvokasta ja alueiden suojeluarvo
näyttäytyy yhä harvinaisemmaksi käyvän suomalaisen alkuperäisluonnon säilyttämisessä.
Suojelun arvoisista lajeista kuikka, sirolampi- ja lummelampikorento sekä pienissä virtavesissä
kirjojokikorento kannattaa erityisesti huomioida tulevissa käyttö- ja hoitotoimissa.
Monet kartoitettujen alueiden pienet lammet, etenkin harjualueilla, ovat säästyneet ojituksilta,
mutta isompien vesistöjen rantasuot ovat pääsääntöisesti ojitettuja. Usein ojitukset heikentävät
veden laatua, jolloin näkösyvyys heikkenee, humus kerrostuu vesistöjen pohjiin ja karut vesistöt
rehevöityvät. Kirkkaiden vesien eliölajit ovat sopeutuneet elämään hiekka-/ sorapohjilla ja
ojitusten kuljettama humus voi kerrostua hiekkapohjan päälle, mikä on haitallista
pohjaruusukekasveille, nuottaruoholle (Lobelia dortmanna) ja lahnanruohoille (Isoëtes). Myös
pitkälti näköaistinsa varassa saalistaville lampikorennoille (Leucorrhinia) voi näkösyvyyden
pieneneminen olla haitallista. Linnuista erityisesti kuikka (Gavia arctica) suosii kirkkaita ja karuja
vesiä ja kärsii vesistöjen rehevöitymisestä ja veden tummumisesta.
Alueilla on säilynyt joitakin alkuperäisluontoamme edustavia puroja, joiden suojeluun kannattaa
keskittää huomiota. Niitä reunustavat metsät tulisi jättää hakkuiden ulkopuolelle, eikä karuihin
järviin laskevien ojien kunnostusojituksia suositella. Myös purojen padot tulisi purkaa, jos niitä on
rakennettu pieniin virtavesiin luontoarvoja heikentävällä tavalla. Usein karujen ojitettujen
suomaiden puuntuottokyky on heikkoa ja haitat suuria ojitusten vesistöhaittoihin nähden.
Kaakkois-Suomessa lähes kaikki suoluontotyypit ovat uhanalaisia tai silmälläpidettäviä ja sen
sijaan niiden ennallistaminen on suositeltavaa sekä luontotyyppien että vesistöjen tilan säilymisen
kannalta.
Monet sudenkorentolajit hyötyvät rannan mosaiikkimaisesta rakenteesta ja kasvillisuudesta. Kun
ranta-alueella on sekä valoisia että varjoisia osia, tarjoaa vesistö erilaisille lajeille soveltuvia
elinympäristölaikkuja. Toisaalta, jos vesistö on luonnostaan karu ja tasalaatuinen, ei sitä tulisi
muuksi muokata. Vesistöjen rantametsät ovat talousmetsien keskellä ekologisia käytäviä sekä
nisäkkäiden ja lintujen lisääntymis- ja suojapaikkoja, joiden merkitys on erityisen suuri
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luontodirektiivin mm. IV-liitteen lajille liito-oravalle. Suojakaistat myös pidättävät kiintoainesta ja
vähentävät ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Eliöstön ja vedenlaadun kannalta olisi tärkeää
jättää hakkuissa rantojen ympärille riittävän leveät vyöhykkeet käsittelemätöntä maata.
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LIITE 1

Savitaipaleen Salajärven ja Kaukheimosen valuma-alueilla havaitut huomionarvioiset lajit.

LIITE 2

Kouvola Musta-Ruhmaan ja Raajärven valuma-alueilla havaitut huomionarvioiset lajit.

LIITE 3

Kouvolan Saaramaalla havaitut huomionarvioiset lajit.

LIITE 4

Haminan Luomijärven, Valkjärven ja Merkjärven valuma-alueilla havaitut huomionarvioiset lajit.

LIITE 5

Lappeenrannan Ylämaalla Läntisellä Vilajoella havaitut huomionarvioiset lajit.

LIITE 6

Maltti metsänhoidossa – valtti vesienhoidossa -hankkeen luontokartoituksissa havaitut huomionarvoiset lajit, havaintojen tiedot ja havaintopaikkojen koordinaatit (ETRS89-TM35FIN).
LAJI (FIN)
Kirjojokikorento
Sirolampikorento
Täplälampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Sirolampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Lummelampikorento
Lummelampikorento
Sirolampikorento
Keisarikorento
Suopunakämmekkä
Kirjoverkkoperhonen
Sirolampikorento
Liito-orava
Selkälokki

LAJI (LAT)
AIKA
I-KOORD P-KOORD PAIKKA
MÄÄRÄ HAVAINNOITSIJA
Ophiogomphus cecilia
27.8.2019
552253 6740370 Läntinen Vilajoki, Pajuportaankoski
3
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia albifrons
25.6.2019
518743 6747641 Lintulampi
15 Korkeamäki Esa
Leucorrhinia pectoralis
25.6.2019
518743 6747641 Lintulampi
2
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
25.6.2019
518743 6747641 Lintulampi
3
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
18.7.2019
505848 6725834 Kärmelampi
3
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
6.6.2019
507909 6727954 Luomilampi, pohjoisosa
3
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
6.6.2019
508257 6729708 Härkölampi (Pahalampi)
1
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
20.6.2019
469103 6771822 Vääräjärvi, itäosan lahden pää
10 Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
20.6.2019
468138 6773194 Iso-Koiralampi, laskuojan itäpuoli
4
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
20.6.2019
466270 6771724 Pahalampi, itäosa
4
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
20.6.2019
464667 6771583 Ruonalampi, eteläosa
6
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
7.6.2019
518425 6775995 Lihavalampi, eteläosa
2
Korkeamäki Esa
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
518919 6776127 Kangaslampi
3
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
518919 6776127 Kangaslampi
4
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
515493 6775448 Särkilampi
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
515493 6775448 Särkilampi
3
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
515258 6775409 Pahkalampi
23 Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
4.7.2019
466175 6771782 Pahalampi
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
4.7.2019
465744 6770771 Musta-Ruhmas, Kallioistenlahti
15 Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
4.7.2019
466767 6769518 Musta-Ruhmas, Sunnanlahti
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
4.7.2019
466751 6769568 Musta-Ruhmas, Sunnanlahti
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
7.7.2019
514914 6776841 Salajärvi
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
7.7.2019
514935 6776862 Salajärvi
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
7.7.2019
514756 6776678 Salajärvi
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
7.7.2019
514786 6776699 Salajärvi
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
10.7.2019
518764 6776522 Ratalampi
2
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
10.7.2019
518764 6776522 Ratalampi
1
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
10.7.2019
515258 6775409 Pahkalampi
15 Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
10.7.2019
515388 6775221 Tuomaslampi
15 Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
10.7.2019
515668 6775085 Munalammit
1
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
10.7.2019
515668 6775085 Munalammit
2
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
10.7.2019
515759 6775104 Munalammit
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
507107 6726232 Valkjärvi, Pitkälahti
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
506422 6726223 Valkjärvi, Pitkälahti
1
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
506422 6726223 Valkjärvi, Pitkälahti
4
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
506306 6725962 Valkjärvi, Mutalahti
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
506306 6725962 Valkjärvi, Mutalahti
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
506322 6725933 Valkjärvi, Mutalahti
1
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
506253 6725877 Valkjärvi, Mutalahti
2
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
506253 6725877 Valkjärvi, Mutalahti
6
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
506234 6725914 Valkjärvi, Mutalahti
3
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
1.7.2019
506234 6725914 Valkjärvi, Mutalahti
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
1.7.2019
506229 6725990 Valkjärvi, Mutalahti
3
Parkko Petri
Leucorrhinia caudalis
24.6.2019
508223 6729732 Härkölampi
2
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
24.6.2019
508223 6729732 Härkölampi
2
Parkko Petri
Anax imperator
24.6.2019
508223 6729732 Härkölampi
1
Parkko Petri
Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata 24.6.2019
507994 6729684 Pahanlamminsuo
14 Parkko Petri
Euphydryas maturna
24.6.2019
508110 6729806 Pahanlamminsuo
2
Parkko Petri
Leucorrhinia albifrons
24.6.2019
507990 6729555 Pahanlamminsuo
3
Parkko Petri
Pteromys volans
7.5.2019
467398 6774537 Raajärvi
1
Parkko Petri
Larus fuscus fuscus
27.5.2019
467080 6774694 Raajärvi
2
Parkko Petri

