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Tiivistelmä 

 

Tähtiniemen alueella kesäkuussa 2018 tehdyn kalliosinisiipiselvityksen yhteydessä selvitettiin myös 

uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien esiintyminen. Ravintokasviselvityksen seurauksena 

alueella todettiin olevan sekä kirjoverkkoperhoselle että kulopussikoille sopivia elinympäristöjä. 

 

Kirjoverkkoperhonen on rauhoitettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV laji. Etelä-Suomen 

puoliavoimilla alueilla elävä perhonen viihtyy etenkin metsäaukioilla, pensaikkoisilla alueilla ja 

teiden reunoilla. Kirjoverkkoperhonen talvehtii keskenkasvuisena toukkana. Sen toukat elävät 

kangasmaitikoiden lisäksi koiranheisillä ja rantatädykkeillä. Selvitysalueella havaittiin useissa 

paikoissa kangasmaitikan kasvustoja. Lisäksi kirjoverkkoperhosesta on Tähtiniemen alueelta useita 

aiempia havaintoja. 

 

Kulopussikoi on erittäin uhanalainen (EN) sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltava laji, jonka 

elinympäristöjä ovat avoimet ja paahteiset alueet. Kulopussikoin toukkien ravintokasvia 

kultapiiskua esiintyi Tähtiniemen hiekkatien reunoissa riittävästi lajin esiintymisen kannalta. 

 

Tämän työn tavoitteena oli tehdä selvitys kirjoverkkoperhosen ja kulopussikoin mahdollisista 

esiintymispaikoista Tähtiniemessä. Maastokäynnillä elokuun lopussa tarkistettiin elinympäristöjen 

sopivuus, kirjoverkkoperhosen ja kulopussikoin esiintyminen ja niiden ravintokasvien esiintymät 

sekä mahdolliset lajeja hyödyttävät hoitotoimet. 

 

Selvitysalueella ei havaittu kirjoverkkoperhosta, kuten ei havaittu myöskään kulopussikoita. 

 

Selvitysalueen itäreunalta löytyi yksi silmälläpidettävän (NT) keltapiiskupussikoin toukka. 

 

Lisäksi alueen luoteisosasta löytyi yksi yksilö vaarantunutta (VU) hirvenkelloa. 

 

Alueella tulisi tehdä jatkotyö, jossa selvitetään kalliosinisiiven mahdollinen esiintyminen 

Apajalahden itärannan ruderaattialueella sekä arvioidaan alueella mahdollisesti tarvittavat 

hoitotoimet. 

 

Kangasmaitikkaa kasvavissa kohteissa tulisi tehdä 3–5 vuoden kuluttua seuranta 

kirjoverkkoperhosen mahdollisen leviämisen todentamiseksi. Keltapiiskupussikoin 

esiintymisalueella tulisi varmistaa, ettei tienvarren niittoa enää tehdä. 
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1. Johdanto 

 

Heinolan Tähtiniemen alueella tehtiin kesäkuussa 2018 kalliosinisiipiselvitys, jonka yhteydessä 

selvitettiin myös uhanalaisten perhoslajien ravintokasvien esiintyminen. Ravintokasviselvityksen 

seurauksena alueella todettiin olevan kahdelle perhoslajille sopivia elinympäristöjä. 

 

Tähtiniemen alueelta on useita havaintoja kirjoverkkoperhosesta (Euphydryas maturna), joka on 

rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin liitteeseen IV lukeutuva laji (Sundell & Kalliovirta 2018, 

Ympäristö.fi). Alueella havaittiin useissa paikoissa perhosen ravintokasvin kangasmaitikan 

kasvustoja kalliosinisiipiselvityksen yhteydessä. Kirjoverkkoperhonen on Etelä-Suomen 

puoliavointen alueiden laji. Se elelee mielellään metsäaukioilla, pensaikkoisilla alueilla ja teiden 

reunoilla. Laji talvehtii keskenkasvuisena toukkana. Kirjoverkkoperhosen toukat elävät 

kangasmaitikalla (Melampyrum pratense) sekä koiranheisillä (Viburnum opulus) ja rantatädykkeillä 

(Veronica longifolia). Aikuinen perhonen juo kukkien mettä. 

 

Kirjoverkkoperhosen elinympäristövalintaan vaikuttaa paitsi toukkien ravintokasvi kangasmaitikka 

myös toukkien tarve kehittyä nopeasti keväällä. Valtaosa löydetyistä toukkaryhmistä on sijainnut 

hakkuuaukkojen pohjoisreunoilla, joissa aurinko paistaa koko päivän (Wahlberg 1999). 

 

Selvitysalueella havaittiin myös erittäin uhanalaisen (EN) sekä erityisesti ja kiireellisesti suojeltavan 

kulopussikoin (Coleophora amellivora) sopivaa elinympäristöä (Kaitila ym. 2010, SYKE 2013). 

Kulopussikoin toukkien ravintokasvia kultapiiskua esiintyi Tähtiniemen hiekkatien reunoissa 

riittävästi lajin esiintymisen kannalta (Sundell & Kalliovirta 2018). Kulopussikoin elinympäristöjä 

ovat avoimet ja paahteiset alueet. 

 

Työn tavoitteena oli tehdä selvitys kirjoverkkoperhosen ja kulopussikoin mahdollisista 

esiintymispaikoista alueella. Maastotyössä tarkistettiin elinympäristöjen sopivuus, 

kirjoverkkoperhosen ja kulopussikoin esiintyminen, ravintokasviesiintymät ja mahdolliset lajeja 

hyödyttävät hoitotoimet. Selvitettävän alueen koko oli noin 53 hehtaaria. 

 

Työ toteutettiin yhdellä maastokäynnillä elokuun lopussa, jolloin lajit olivat parhaiten 

havainnoitavissa toukkana. Selvityksen teki Mika Kalliovirta. Työstä vastaa Pekka Sundell. 

 

Selvitys tehtiin Luontoselvitys Sundell Tmi.:n toimesta ja Heinolan kaupungin toimeksiannosta. 

 

 

2. Tulokset 

 

2.1. Kohteiden valinta 

 

Selvitysalueelta valittiin kartta- ja ilmakuvatarkastelun perusteella kuusi kirjoverkkoperhoselle 

mahdollisesti soveltuvaa avointa aluetta, joiden yhteispinta-ala oli 6,06 hehtaaria (kuva 1).  

 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kangasmaitikka
https://fi.wikipedia.org/wiki/Koiranheisi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rantatädyke
https://fi.wikipedia.org/wiki/Mesi
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Kuva 1. Tähtiniemen selvitysalueen rajaus (oranssi viiva) sekä kartta- ja ilmakuvatarkastelun 

perusteella kirjoverkkoperhoselle mahdollisesti soveltuvat elinalueet (siniset alueet). 
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Kuva 2. Maastotarkastuksessa löydetyt kangasmaitikkaa kasvavat kuviot (vihreät alueet, numerot 

1–9) sekä kultapiiskua kasvava alue (punainen alue). 

 

Ilmakuvatarkastelussa valittujen alueiden soveltuvuus kirjoverkkoperhoselle tarkastettiin 

maastokäynnillä. Valtaosa ilmakuvatarkastelun perusteella tarkastetusta alueesta osoittautui lajille 

sopimattomaksi, mutta viideltä alueelta löytyi kuitenkin pieniä lajille soveltuvia laikkuja. 

Maastokäynnin tuloksena selvitysalueelta rajattiinkin yhdeksän kirjoverkkoperhoselle sopivaa 

kuviota, joiden pinta-ala on yhteensä 0,58 hehtaaria (numerot 1–9) (kuvat 2 sekä 5–13). Kuvioiden 

kasvillisuuden luonnetta, etenkin avoimuutta ja umpeenkasvun astetta, on kuvailtu taulukossa 1. 

Taulukossa on lisäksi kuvioittain havaittujen kangasmaitikoiden yksilömäärät ja tila. 
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Taulukko 1. Maastokäynnillä tarkastetut kangasmaitikkaa kasvavat kuviot. 

Kuvio Kuvaus Kangasmaitikan 
yksilömäärä 

Kangasmaitikois-
ta vihreitä (%) 

1 Melko avoin, entisen sähkölinjan alusta järven rannassa, 
lehtipuuvesakkoa (1–2 m) 

100-200 40–50  

2 Avoin, tasainen kenttä, harvakseltaan lehtipuiden ja kuusen 
taimia (0,5–1,5 m) 

50-100 20  

3 Puoliavoin, harvaa melko isoa männikköä kasvava S-rinne 300-500 20–30  

4 Melko avoin, osittain avoimia laikkuja ja osittain harvaa (1–
4 m) sekataimikkoa 

300-500 10 

5 Puoliavoin, aukkoista harvaa mäntyvaltaista (2–5 m) 
taimikkoa 

50-100 10 

6 Puoliavoin, kallioinen kumpare, isoja mäntyjä ja alla harvaa 
mäntyvaltaista (2–4 m) taimikkoa 

150-200 10 

7 Melko avoin, kuusentaimikon (2–4 m) ja sen koillispuoleisen 
varttuneen sekametsän reunavyöhyke 

300-500 20 

8 Melko avoin, kuusentaimikon (2–4 m) ja sen länsipuoleisen 
mäntyvaltaisen varttuneen metsän reunavyöhyke 

300-500 10–20  

9 Melko avoin, kuusentaimikon (2–4 m) ja sen länsipuoleisen 
mäntyvaltaisen varttuneen metsän reunavyöhyke 

300-500 10–20  

 

 

Itäisin ilmakuvatarkastelussa valituista alueista oli kokonaan kirjoverkkoperhoselle soveltumatonta, 

sillä alue on varsin heinittynyttä (kuva 2). Muut lajille sopimattomat alueet olivat joko liian umpeen 

kasvaneita tai sitten niillä ei kasvanut kangasmaitikkaa. 

 

Koko selvitysalueella kangasmaitikoita kasvoi avoimilla paikoilla vain hyvin niukasti, mihin lienee 

vaikuttanut etenkin kesän kuivuus ja kuumuus. Vähäiset avoimilla paikoilla havaitut 

kangasmaitikkakasvustot olivat elokuun lopussa pääosin jo lakastuneita, ja vihreitä 

kangasmaitikoita löytyi lähinnä vain muun kasvillisuuden suojasta. Osa näistä muun kasvillisuuden 

suojassa kasvaneista yksilöistä oli vielä kukassa. 

 

Kulopussikoin toukkien ravintokasvia kultapiiskua esiintyi Tähtiniemen hiekkatien reunoissa noin 

500 metrin matkalla (Sundell & Kalliovirta 2018) (kuva 2). Maastoselvityksessä elokuun lopussa 

kultapiiskua havaittiin tienvarressa yhteensä vain noin 70–80 kukkavartta, sillä valtaosa 

kultapiiskuista oli niitetty ennen selvitystä. 

 

 

2.2. Havainnot 

 

Kirjoverkkoperhosta ei havaittu. 

 

Kulopussikoita ei myöskään havaittu. 
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Alueelta löytyi yksi silmälläpidettävän (NT) keltapiiskupussikoin (Coleophora ramosella) toukka 

(kuva 14). Toukka löytyi selvitysalueen itäreunalla kulkevan hiekkatien varresta (kuvat 3 ja 15). 

Myös keltapiiskupussikoi syö toukkana kultapiiskun lehtiä. 

 

Kuva 3. Apajalahden rannalta löydetty kalliosinisiiven uusi mahdollinen elinpaikka (punainen 
täyttö). Lisäksi kartalla keltapiiskupussikoin löytöpaikka (keltainen kolmio), hirvenkellon 
kasvupaikka (sininen tähti) ja mustalinnunherneen kasvupaikka (vihreä pallo). 
 

Vaarantunutta (VU) hirvenkelloa (Campanula cervicaria) löytyi yksi yksilö selvitysalueen 

luoteisosassa sijaitsevan pienen kumpareen länsipuolelta (6785355:445779, ETRS) (kuva 3). 
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Kuusentaimikon koillisreunalla sijaitsevalta melko avoimelta kasvupaikalta löytynyt yksilö oli 

ohikukkinut ja sen varsi oli katkennut noin 40 cm:n korkeudelta. 

 

Harvinaista mustalinnunhernettä (Lathyrus niger) löytyi Apajalahdenvuoren kaakkoisrinteeltä, jossa 

sitä kasvoi 3 × 1 metrin alalla (6784842:446181, ETRS) (kuva 3). Lisäksi mustalinnunhernettä 

löytyi yksi yksilö kuvion 6 länsireunalta (kuva 2). 

 

 

2.3. Isomaksaruoho 

 

Kesäkuussa tehdyssä kalliosinisiipiselvityksessä jäi selvittämättä kaksi alueen eteläosan 

kalliolaikkua (kuva 4). Ne tarkastettiin tämän työn yhteydessä. Kummassakaan ei esiintynyt 

isomaksaruohoja. 

 

Kuva 4. Kesäkuun kalliosinisiipiselvityksessä tarkastamatta jääneet kalliolaikut. 
 

Kesäkuussa tehdyssä selvityksessä isomaksaruohoa ei havaittu myöskään Apajalahden itärannan 

ruderaattialueella. Tuolloin versot ovat olleet niin pieniä ettei niitä havaittu, tai niitä ei ollut noussut 

maanpinnalle ollenkaan alkukesän kuivuudesta johtuen. Tämän työn yhteydessä ruderaattialueella 

havaittiin noin 200–300 isomaksaruohon versoa (kuva 3). Kohteessa tulisi tehdä kalliosinisiiven 

esiintymisselvitys tulevana vuonna. 
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3. Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

 

3.1. Kirjoverkkoperhonen ja kalliosinisiipi 

 

Kirjoverkkoperhosen, kulopussikoin ja keltapiiskupussikoin selvittämistä ei tarvitse välittömästi 

jatkaa. 

 

Uusi mahdollinen kalliosinisiipiesiintymän elinpaikka tulisi selvittää sekä arvioida mahdollisesti 

tarvittavat hoitotoimet.  

 

 

3.2. Seuranta 

 

Kohteissa tulisi tehdä 3–5 vuoden kuluttua seuranta kirjoverkkoperhosen mahdollisen leviämisen 

todentamiseksi. Keltapiiskupussikoialueella tulisi varmistaa, ettei niittoa enää tehdä. 

 

 

4. Lähteet 
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http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Lajit/Luonto_ja_lintudirektiivien_lajit
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Valokuvat 

 

Kuva 5. Kohde 1. 
 

Kuva 6. Kohde 2. 
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Kuva 7. Kohde 3. 
 

Kuva 8. Kohde 4. 
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Kuva 9. Kohde 5. 
 

Kuva 10. Kohde 6. 
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Kuva 11. Kohde 7. 
 

Kuva 12. Kohde 8. 
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Kuva 13. Kohde 9. 

 

 
Kuva 14. Silmälläpidettävän keltapiiskupussikoin toukka kultapiiskun lehden alapinnalla. 
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Kuva 15. Hiekkatien vartta keltapiiskupussikoin löytöpaikan kohdalla. 
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Liite. Menetelmät 

 

Havainnoitsijana oli Mika Kalliovirta. Alueiden tila ja kangasmaitikkamäärät arvioitiin ja 

kirjoverkkoperhosten seittipesiä sekä kulopussikoitoukkia ja niiden syömäjälkiä etsittiin 

katselemalla. Kangasmaitikoiden määrät arvioitiin siten, että aluksi yksilöitä laskettiin yksittäin, 

kymmenien jälkeen arvioitiin kymmeniä ja useiden satojen jälkeen erityisen runsaissa kasvustoissa 

arvioitiin määrät satojen tarkkuudella.  

 

Havainnointi  

29.8.2018 klo 8:30–15:30 

Lämpötila oli selvityksen alussa 14 °C ja lopussa 21 °C, pilvisyys vaihteli selvityksen aikana 1/8–

3/8 ja tuuli noin 0–2 m/s E. Olosuhteet olivat erittäin hyvät kirjoverkkoperhosten seittipesien ja 

kultapiiskulla elävien toukkien havainnointiin. 

 

Fenologia 

29.8.2018  

Kultapiiskut olivat kukassa. Kangasmaitikoista pieni osa oli vielä kukassa, mutta valtaosin ne olivat 

jo  täysin lakastuneita.  

 

 

 


