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Tiivistelmä

Kalliosinisiipi (erittäin uhanalainen, rauhoitettu, erityisesti ja kiireellisesti suojeltava) on 
isomaksaruoholla elävä avoimien kallioalueiden laji. Lajin esiintymiä tunnetaan esim. Paraisilla, 
Lohjalla, Siuntiossa, Espoossa, Heinolassa, Mäntyharjulla, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja 
pohjoisimmat Rantasalmella. Heinolassa tunnetaan 8 lajin esiintymää.

Kalliosinisiivestä Tähtiniemen alueella on aikaisempia havaintoja vuosilta 2011–2013, 2016 ja 
2018.

Alueen kalliosinisiipiselvityksen tavoitteena oli kartoittaa lajin mahdolliset esiintymispaikat 
Tähtiniemen alueella. Maastotyössä tarkistettiin ilmakuvan ja kartan perusteella valitut kohteet, 
elinympäristöjen sopivuus, kalliosinisiiven esiintyminen ja mahdolliset lajia hyödyttävät 
hoitotoimet. Samalla selvitettiin muiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien 
ravintokasvien esiintyminen alueella. 

Tämän työn seurauksena löydettiin kaksi kalliosinisiipiesiintymää alueen pohjoisosasta.

Lisäksi EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV lukeutuvasta ja rauhoitetusta kirjoverkkoperhosesta on 
Tähtiniemen alueelta useita havaintoja. Alueella havaittiin useissa paikoissa perhosen ravintokasvin 
kangasmaitikan kasvustoja. Lisäksi ravintokasveista löytyi riittävästi kultapiiskua, joka on erittäin 
uhanalaisen, erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan kulopussikoin ravintokasvi.

Tähtiniemen alueella sijaitsevat kaksi kalliosinisiiven elinpaikkaa ovat molemmat melko 
pienialaisia, eivätkä isomaksaruohon määrät niissä ole suuria. Molemmat elinpaikat tulisi säilyttää 
kalliosinisiiven turvaamisen kannalta. Lisäksi alueella on yksi kohde, josta voi muodostua 
kalliosinisiiven elinpaikka hoitotoimien seurauksena. 

Alueella tulisi tehdä jatkotyö havaittujen kirjoverkkoperhosen ja kulopussikoin selvittämiseksi. 

Isomaksaruohoa kasvavien kallioiden eteläpuolelta varjostavat männyt tulisi poistaa vähintään 15 
metrin leveydeltä. Kaadetut puut kuljetetaan alueen ulkopuolelle. Puiden poisto tulisi tehdä syys-
huhtikuun välisenä aikana, jotta kohteen lajeille aiheutetaan mahdollisimman vähän vaurioita. 
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1. Johdanto

Kalliosinisiipi (Scolitantides orion; EN, rauhoitettu, erityisesti ja kiireellisesti suojeltava) on 
isomaksaruoholla (Sedum telephium) elävä avoimien kallioalueiden laji (Kaitila ym. 2010, SYKE 
2013). Perhonen on metapopulaatiolaji, joten osa sen elinpaikoista on välillä asumattomia.

Heinolan alueen kalliosinisiipiä on selvitetty vuosina 2006–2011, jolloin kalliosinisiipiä löytyi 
Hujansalon Taivaannaapurin ympäristöstä ja Pirholankankaan Rautvuorelta, Näätävuorelta ja 
Lamminmäeltä (Sundell ym. 2008, Nupponen 2012). Osassa kohteista oli useampia populaatioita.

Sen sijaan lajia ei havaittu Maitiaislahden ja Kuikkavuoren alueella eikä Syvänlahdenmäellä 
(Nieminen ym. 2007, Sundell ym. 2008).

Tähtiniemen etelä- ja länsipuolella selvityksiä ei ole tehty, mutta kartta- ja ilmakuvatarkastelun 
perusteella lajille sopivia kallioita saattaisi löytyä sielläkin.

Kalliosinisiiven esiintymistä Tähtiniemen alueella ei ole aikaisemmin systemaattisesti kartoitettu, 
mutta Apajalahdenvuoren itäreunasta on havaintoja vuosilta 2011–2018; 15.5.2018 2–3 yksilöä, 
2016 3 yksilöä (Uimonen 2018) ja 2013–2011 yksi yksilö (Posti 2018).

Lisäksi Tähtiniemen alueella on havaittu kirjoverkkoperhonen (Euphydryas maturna), joka on EU:n
luontodirektiivin liitteen IV laji. Kirjoverkkoperhosesta  on Tähtiniemen alueelta useita havaintoja 
(Uimonen, Posti 2018). 

Samassa yhteydessä selvisi kolme muuta kalliosinisiipiesiintymää, joita ei ole varsinaisesti 
selvitetty. Maitiaislahdesta on vuodelta 2013 useita yksilöitä (Uimonen 2018) ja havainto 2011–
2010 (Posti 2018), Kiviniemenvuoren eteläpuolelta (Uimonen 2018) 2017 havaittu useita yksilöitä 
sekä Lusin Karhumäeltä 15.5.2018 yksi aikuinen ja noin 50 munaa (Uimonen 2018).

Muista kalliosinisiipiesiintymistä Rautvuori on noin 8,7 km:n päässä Tähtiniemen alueesta ja 
seuraavaksi lähimpänä sijaitseva Taivaannaapuri 12,5 km:n päässä.

Työn tavoitteena oli tehdä selvitys kalliosinisiiven mahdollisista esiintymispaikoista Tähtiniemen 
alueella. Maastotyössä tarkistettiin ilmakuvan ja kartan perusteella valitut kohteet, elinympäristöjen 
sopivuus, kalliosinisiiven esiintyminen ja mahdolliset lajia hyödyttävät hoitotoimet. Samalla 
selvitettiin muiden uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhoslajien ravintokasvien esiintyminen 
alueella. Selvitetyn alueen koko on noin 53 ha.

Työ toteutettiin yhdellä maastokäynnillä kesäkuussa, jolloin laji oli parhaiten havainnoitavissa 
munana isomaksaruohon lehdillä.

Selvitykset tehtiin Luontoselvitys Sundell Tmi.:n toimesta ja Heinolan kaupungin toimeksiannosta.
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Kuva 1. Heinolan tunnetut kalliosinisiipiesiintymät. 1 = Rautvuori, 2 = Näätävuori, 3 = Lamminmäki,
4 = Kiviniemenvuori, 5 = Karhumäki, 6 = Taivaannaapuri, 7 = Maitaislaht ja 8 = Tähtniemi.

2. Tulokset

2.1. Kohteiden valinta

Selvitysalue jaettiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella kymmeneksi kalliosinisiivelle 
soveltuvaksi avoimeksi kallioksi, joiden yhteispinta-ala on 1,15 hehtaaria (kuva 2). Kallioiden 
sopivuus kalliosinisiivelle tarkastettiin maastokäynnillä, ja sen seurauksena kalliot numeroitiin 
uudelleen (numerot 1–12). Maastokäynnillä löytyi lisäksi yksi pienialainen kalliokohde, jota ei 
pystynyt havaitsemaan ilmakuvasta.

2.2. Kallioiden soveltuvuus

Kallioiden soveltuvuutta kalliosinisiiville arvioitiin niiden karuuden ja umpeenkasvun perusteella 
(taulukko 1).
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Kuva 2. Selvitysalueen rajaus (oranssi viiva) sekä selvitetyt kalliokohteet (1–12).
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2.3. Isomaksaruoho

Isomaksaruohoja havaittiin kolmessa kohteessa. Versoja niissä oli 15–200. Kuviolla 3 versot olivat 
huonokuntoisia ja valtaosa niiden lehdistä oli kokonaan tai osittain syöty. Kuvioilla 10 ja 12 versot 
olivat muuten hyväkuntoisia, mutta kallioiden kuivimmilla kohdilla ne olivat selvästi kärsineet 
kuivuudesta.

Taulukko 1. Kohteiden soveltuvuus kalliosinisiivelle sekä kohteissa havaitut isomaksaruohon 
versojen ja kalliosinisiiven munien määrät.
Kuvio Tila Isomaksaruoho Kalliosinisiipi

1 Karu, melko avoin
2 Karu, melko avoin
3 Karu, rehevämpää kallioalueen SE-osassa; melko avoin 15
4 Karu, avoin
5 Karu, avoin, osin hakatu
6 Karu, avoin, osin hakatu
7 Karu, melko avoin
8 Karu, melko avoin
9 Karu; ositain puoliavoin, ositain sulkeutunut

10 Rehevämpi, rehevää etenkin kallioalueen W- ja NW-
osissa; puoliavoin

100-150 1

11 Karu, melko avoin
12 Rehevämpi; avoin, haavan vesakkoa, varjostumassa 

ympäristön kuusentaimikon kasvaessa
200 2

2.4. Kalliosinisiipi ja muuta

Saimme käyttöömme havaintotiedot alueella aikaisemmin havaituista kalliosinisiivistä. Havaintoja 
oli kolmen vuoden ajalta ja kahdesta paikasta. Havainnot olivat vuosilta 2011–2013, 2016 ja 2018. 
Havainnot koskivat aikuisia perhosia (Uimonen, Posti 2018). Näistä 2011–2013 havainto on 
nykyisin umpeutuneen isomaksaruohokasvuston kohdalla.

Tämän työn seurauksena löydettiin kaksi kalliosinisiipiesiintymää alueen pohjoisosasta. Esiintymien
perusteena olivat kohteissa havaitut kalliosinisiiven munat.

Lisäksi EU:n luontodirektiivin liitteen IV kirjoverkkoperhosesta on Tähtiniemen alueelta useita 
havaintoja (Uimonen, Posti 2018). Alueella havaittiin useissa paikoissa perhosen ravintokasvin 
kangasmaitikan kasvustoja.
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Kuva 3. Kalliosinisiiven elinpaikat (punainen täytö) sekä aikaisemmat kalliosinisiipihavainnot 
(vihreä pallo).

2.5. Uhanalaisten, silmälläpidettävien ja liitteen IV perhoslajien muut ravintokasvit

Esiselvityksessä paikallistetaan lajien esiintymisen kannalta merkittävimmät alueet. Erityisesti 
uhanalaisiin perhosiin kohdistuvissa esiselvityksissä keskitytään kussakin elinympäristötyypissä 
merkityksellisten toukkien ravintokasvien ja/tai lajille sopivien pienelinympäristöjen esiintymiseen. 
Perhosiin kohdistuvien esiselvitysten lähtökohtana on se, että monet perhoslajit käyttävät toukkana 
vain yhtä tai muutamaa kasvilajia ravinnokseen. Joillakin lajeilla lähtökohtana on sopivien 
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elinympäristöjen löytyminen, sillä näille lajeille kelpaavat monenlaiset ravintokasvit (ns. polyfagit 
lajit), mutta vain tietynlaisessa elinympäristössä (esim. useat hietikkoalueiden lajit). Esiselvityksen 
maastokäynnit täytyy siis tehdä ajankohtana, jolloin oleelliset ruohovartiset kasvit ovat näkyvissä. 

Kun ravintokasvien esiintymien tiedetään esiselvityksen pohjalta, voidaan tarkasti rajata sellaiset 
lajit ja paikat, joita varsinaisessa selvityksessä tulisi painottaa. Näin varsinaiset laji- ja 
lajistoselvitykset voidaan kohdistaa juuri niihin maastonkohtiin, joissa kohteena olevilla lajeilla on 
elinedellytyksiä. Esiselvityksen avulla voidaan siis nopeasti katsoa alueiden potentiaalinen lajisto ja 
selvitystarve eli samalla selviää myös, onko varsinainen selvitys ylipäätään tarpeellinen

Selvitysalueella havaittiin uhanalaisten ja silmälläpidettävien perhosten ravintokasveista 
mäkitervakoita, ahomansikoita, kultapiiskuja, siankärsämöjä, hiirenvirnoja, pietaryrttejä, 
lehtokuusamia ja tammi. Muuten ravintokasvien määrät olivat vähäisiä, mutta kulopussikoille 
(Coleophora amellivora) sopivaa kultapiiskua esiintyi hiekkatien reunoissa riittävästi perhoselle.

EU:n liitteen IV kirjoverkkoperhoselle sopivia kangasmaitikkakasvustoja oli perhoselle riittävästi.

3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset

3.1. Kalliosinisiipi

Tähtiniemen alueella on kaksi kalliosinisiiven elinpaikkaa sekä yksi kohde, josta voi muodostua 
sellainen hoitotoimien seurauksena. Elinpaikat ovat melko pienialaisia, eivätkä isomaksaruohon 
määrät ole suuria. Molemmat elinpaikat tulisi säilyttää kalliosinisiiven turvaamisen kannalta.

3.2. Jatkoselvitys

Selvitys alueella tulisi tehdä jatkotyö havaittujen kirjoverkkoperhosen selvittämiseksi. Selvitys 
voidaan tehdä elo-syyskuun vaihteessa, jolloin lajin toukat elävät seittimäisissä toukkapesissä. 
Samalla selvitetään kirjoverkkoperhosen toukan ravintokasvin kangasmaitikan esiintyminen 
avoimilla alueilla.

Muita uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien ravintokasveja esiintyi niin pieniä määriä, ettei 
niiden esiintymistä tarvitse selvittää, mutta kulopussikoin (EN, erityisesti ja kiireellisesti suojeltava)
ravintokasvia kultapiiskua oli itäreunan hiekkatien reunoilla niin runsaasti, että lajin esiintyminen 
alueella on mahdollista.
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3.3. Hoito-ohjeet 

Suoja-alueet
Hoitotöitä tehtäessä näillä alueilla tulee välttää liikkumista koneilla sulan maan aikaan.

Puiden poisto
Isomaksaruohoa kasvavien kallioiden (kohteet 3, 10 ja 12) etelä- ja lounaispuolelta varjostavat puut 
poistetaan vähintään 15 m leveydeltä. Kohteelta 3 poistettavat puut ovat lähinnä mäntyjä. Kohteelta 
10 tulisi poistaa etenkin kuusia, mutta myös muita varjostavia puita. Kohteelta 12 tulisi poistaa 
nuoria kuusia, jotka kasvaessaan alkavat varjostaa pienialaista kalliolaikkua. Kaadetut puut 
kuljetetaan alueen ulkopuolelle. Puiden poisto tulisi tehdä syys-huhtikuun välisenä aikana, jotta 
kohteen lajeille aiheutetaan mahdollisimman vähän vaurioita. 

3.4. Seuranta

Kohteissa tulisi tehdä seuranta hoitotoimien ja umpeenkasvun vaikutusten arvioimiseksi.
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Valokuvat

Kuva 4. Kohde 1.

Kuva 5. Kohde 2.
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Kuva 6. Kohde 3.

Kuva 7. Kohde 4.
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Kuva 8. Kohde 5.

Kuva 9. Kohde 6.

Kuva 10. Kohde 7.
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Kuva 11. Kohde 8.

Kuva 12. Kohde 9.
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Kuva 13. Kohde 10.

Kuva 14. Kohde 11.
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Kuva 15. Kohde 12.
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Liite 1. Menetelmät

Havainnoitsijoina olivat Pekka Sundell ja Mika Kalliovirta. Alueiden tilanne ja isomaksaruohojen 
määrät arvioitiin ja kalliosinisiipien munat sekä aikuiset laskettiin. Isomaksaruohojen määrät 
arvioitiin siten, että aluksi laskettiin yksittäin kukkavarsia, kymmenien jälkeen arvioitiin kymmeniä 
ja useiden satojen jälkeen erityisen runsaissa kasvustoissa arvioitiin määrät satojen tarkkuudella. 

Kalliosinisiiven munien etsiminen ei ollut systemaattista, vaan etsimen lopetettiin muutaman munan
löydyttyä.

Havainnointi 
15.6.2018 klo 10:45–13:10
Lämpötila oli selvityksen alussa 21 °C, pilvisyys 3/8 ja tuuli noin 2–3 m/s S. Selvityksen lopussa 
lämpötila oli 23 °C, pilvisyys 2/8 ja tuuli noin 2–4 m/s S. Olosuhteet olivat erittäin hyvät 
isomaksaruohojen määrien arviointiin sekä kalliosinisiipien aikuisten ja munien havainnointiin ja 
laskemiseen.

Fenologia
15.6.2018
Mäkitervakot ja kangasmaitikat olivat kukassa sekä ensimmäiset ahomansikoiden marjat punaisia, 
metsäkurjenpolvet olivat kukkineet. Lennossa oli esim. pihlajaperhosia, niittysinisiipiä ja 
tummapapurikkoja.
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Liite 2. Uhanalaisten ja silmälläpidetävien perhosten esiselvityksen kasvilajit

Heinola Tähtiniemi 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13*

Ahdekaunokki (Centaurea jacea)
Ahojäkkärä (Gnaphalium sylvatcum)
Ahomansikka (Fragaria vesca) 2
Asterikasvit (Asteracea) muut kuin päivänkakkara 
Hanhenpaju (Salix repens)
Harakankeltanot (Pilosella spp.)
Hietaneilikka (Dianthus arenarius) EN
Hietkkonata (Festuca polesica) NT
Hierakat (Rumex spp.)
Hiirenvirna (Vicia cracca) 1

Häränsilmä (Hypochoeris maculata)
Idänkeulankärki (Oxytropis campestris)
Isolinnunruoho (Polygala vulgaris) VU
Isomaksaruoho (Sedum telephium)
Jauhosavikka (Chenopodium album)
Jäsenruohot (Scleranthus spp.) EN–LC
Kanerva (Calluna vulgaris) 2 3 3 3 3 3
Kanervisara (Carex ericetorum)
Kangasajuruoho (Thymus serpyllum) NT
Kannusruoho (Linaria vulgaris)
Karvaskallioinen (Erigeron acer)
Keltamaite (Lotus corniculatus)
Keltamatara (Galium verum) VU
Keltanot (Hieracium spp.)
Ketokaunokki (Centaurea scabiosa)
Ketomaruna (Artemisia campestris)
Ketoneilikka (Dianthus deltoides) NT
Kissankäpälä (Antennaria dioica) NT
Kuismat (Hypericum spp.)
Kultapiisku (Solidago virgaurea) 1 4
Lehtokuusama (Lonicera xylosteum) 1 2 2
Masmalo (Anthyllis vulneraria)
Metsäapila (Trifolium medium)
Mäkimeirami (Origanum vulgare)
Mäkimintu (Satureja vulgaris)
Mäkitervakko (Lychnis viscaria)
Niityhumala (Prunella vulgaris) 1 1
Neidonkieli (Echium vulgare)
Nuokkukohokki (Silene nutans)
Ojakärsämö (Achillea ptarmica)
Pietaryrt (Tanacetum vulgare) 2
Pujo (Artemisia vulgaris)
Pukinjuuri (Pimpinella saxifraga)
Puna-apila (Trifolium pratense)
Purtojuuri (Succisa pratensis)
Päivänkakkara (Leucanthemum vulgare)
Rantahirvenjuuri (Inula salicina)
Rantavehnä (Leymus arenarius)
Rohtorast (Anchusa ofcinalis) NT
Ruusuruoho (Knauta arvensis)
Siankärsämö (Achillea millefolium) 1
Sianpuolukka (Arctostaphylos uva-ursi)
Suolaheinät (Rumex acetosa/acetosella)
Suolayrt (Salicornia europaea) EN*
Tammi (Quercus robur) 1
Tyräruoho (Herniaria glabra)
Ukontulikukka (Verbascum thapsus)

Variksenmarja (Empetrum nigrum)

Kasvilajien runsaustieto arvioi kohteen kasvilajien runsautta asteikolla 1–4 (1 = yksitellen, 2 = 
kymmeniä, 3 = satoja ja 4 = tuhansia).
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