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1. JOHDANTO 

Tutkimuksessa tehtiin kasvillisuus- ja sudenkorentoselvitys Pieksämäellä, Kyyveden Siika-
lahdella. Siikalahdelle suunnitellaan kosteikon rakentamista ja luontoselvitykset tehtiin 
alueella, jolla kosteikon rakentamiseen liittyviä toimenpiteitä tulevaisuudessa suoritetaan. 
Selvitysalue on esitetty kartalla liitteessä 1.  Maastokartoitukset ja raportin teki FM Emmi 
Lehkonen Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskukselta. Selvitys on tehty Etelä-
Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta 

2. SELVITYKSEN TOTEUTUS  

Kasvillisuuskartoitus tehtiin 4.8.2011 kävelemällä kartoitettavat alueet läpi ja määrittämällä 
alueiden kasvillisuustyypit ja kasvillisuustyyppien valta- ja tyyppilajit. Huomionarvoisen 
lajiston kasvupaikkojen koordinaatit tallennettiin gps-laitteella. Sudenkorentoselvitys to-
teutettiin kasvillisuuskartoituksen yhteydessä haavimalla ja valokuvaamalla selvitysalueella 
lentäviä sudenkorentoja. Selvitysalueella havaitut sudenkorennot määritettiin lajitasolle.  

Kasvillisuustyyppien määritykset perustuvat Eurolan ym. (1995) suokasvillisuusoppaaseen,  
Vasanderin ja Laineen (2008) suotyyppioppaaseen ja Hotasen ym. (2008) metsätyyppiop-
paaseen. Putkilokasvien nimistö on Hämet-Ahdin ym. 1998 ja sammalten Laaka-Lindbergin 
ym. 2009 mukainen. Sudenkorentojen määrityksessä käytettiin apuna korentowiki- net-
tisivustoa. 

3. TULOKSET 

Selvitysalue sijaitsee Pieksämäen kaupungin lounaisosassa Kyyveden Kataaselän pohjois-
puolella. Selvitysalueen laajuus oli n. 28 ha.  

3.1 Kasvillisuuskartoitus 

Alueelle rajatut kasvillisuuskuviot on esitetty kartalla liitteessä 1. Kasvillisuuskuvioiden 
numerointi tekstissä viittaa liitekartassa 1 esiintyviin kuvionumeroihin. Valokuvien nume-
rointi viittaa liitteessä 3 esitettyihin kuviin. Selvitysalueella tavatut kasvilajit on esitetty 
liitteessä 2.  

Selvitysalueen kasvillisuus muodostuu pääasiassa erilaisista rantaluhdista. Puoliavoimet 
pajuluhdat ja avoimet sara- ja ruoholuhdat ja korteluhdat vallitsevat alueella. Luhtatyypit 
vaihettuvat paikoin saumattomasti toisiinsa ja muodostavat sekatyyppejä, joissa on piirteitä 
useasta eri kasvillisuustyypistä. Selvitysalueen eteläosassa on myös laajoja avovesilamparei-
ta ja tiheitä järviruokokasvustoja. Siikalahden selvitysalueen itäisemmän haaran pohjoisosa 
on eriasteisesti muuttunutta ruoho- ja heinäkorpea. 
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1. PaLu 

Selvitysalueen läntisemmän haaran pohjoisosassa on pajuluhtaa (PaLu), jossa on myös luh-
tanevan (LuN) piirteitä. Ruohot, kuten kurjenjalka, viitakastikka, raate, järvikorte ja suo-
putki, vallitsevat pajuluhdan kenttäkerroksessa. Kenttäkerroksen valtalajeina vuorottelevat 
kurjenjalka, viitakastikka ja järvikorte. Pohjakerros on rahkasammalvaltainen: muun muassa 
hapra-, sara- ja jokasuonrahkasammalta kasvaa tyypin pohjakerroksessa. Pajut ja koivu 
muodostavat harvahkon pensaskerroksen (Kuva 1).  

 2.SRhLu  

Läntisemmän haaran pajuluhta vaihettuu sara- ja ruoholuhdaksi (SRhLu), jota on myös sel-
vitysalueen etelä- ja itäosassa. Sara- ja ruoholuhdan kasvillisuus muistuttaa pajuluhdan kas-
villisuutta, mutta pensaskerros on niukempi ja pohjakerros märempi (Kuva 2). Tyypin poh-
jakerros on hyvin niukka ja luhtakuirisammal on pohjakerroksen tyyppilaji. Myös hapra- ja 
okarahkasammalta kasvaa paikoin. Inventointihetkellä vedenpinta oli alhaalla ja pohjaker-
ros oli kuivahtanut. Kenttäkerroksessa vallitsevat samat luhtalajit kuin pajuluhdassakin ja 
erityisesti pullosara, kurjenjalka ja viitakastikka ovat runsaita. Paikoin myös järvikorte on 
erittäin runsas.  

3. KorLu 

Selvitysalueen länsiosaa hallitsee laajahko, puuton korteluhta (KorLu) (Kuva 3). Korteluh-
dan valtalaji on järvikorte, jonka seassa kasvaa myös muita luhtalajeja kuten myrkkykeisoa 
ja terttualpea. Kuvion eteläosassa kasvaa myös jokileinikkiä. Pohjakerros on aukkoinen, 
mutta paikoin luhtakuirisammal ja luhtasirppisammal ovat runsaita. Viiltosara ja leveäos-
mankäämi muodostavat kuviolla paikoin tiheitä kasvustoja.  

4.SRhLu - Viitakastikkaa 

Selvitysalueen lounaisnurkassa on tiheän viitakastikkakasvillisuuden muodostama kasvilli-
suuskuvio. Kasvillisuustyypiltään kuvio on lähinnä sara- ja ruoholuhtaa (tyyppi 2). Viitakas-
tikan seassa kasvaa myös järvikortetta, muita luhtalajeja ja joitain pajuja  

5. KorLu/SRhLu 

Selvitysalueen eteläosassa sara- ja ruoholuhdan (SRhLu) ja korteluhdan (KorLu) piirteet 
vuorottelevat kasvillisuudessa ja muodostavat luhtaisen yhdistelmätyypin (Kuva 4). Kenttä-
kerroksen valtalajeina vuorottelevat järvikorte, pullosara, raate, leveäosmankäämi, rentuk-
ka, heinävita ja jokileinikki. Aukkoisessa ja märässä pohjakerroksessa kasvaa paikoin run-
saasti luhtasirppisammalta ja luhtakuirisammalta. Paikoin tyypillä on laajojakin 
avovesilampareita, joissa kasvaa ulpukkaa ja lummetta. Luhtakasvit ovat runsaita avoveden 
ääressä.  

6. Rhtkg 
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Selvitysalueen läntisemmän haaran pohjoisosassa on ojitettua ruohoturvekangasta (Rhtkg) 
(Kuva 5). Tyypin valtapuu on kookas koivu, jonka seassa kasvaa myös kookasta mäntyä, 
kuusta, harmaaleppää ja raitaa. Ruohoturvekankaan valtalajeja ovat korpikastikka, metsä-
korte, seinäsammal, metsätähti, vadelma, mesiangervo, mesimarja, puolukka ja korpirah-
kasammal.  

7. RhKmu  

Selvitysalueen itäisemmän haaran pohjoisosan reunoilla on ojitettua ja kasvillisuudeltaan 
muuttunutta ruoho- ja heinäkorpimuuttumaa (RhKmu). Nuorehko koivu on tyypin valta-
puu. Myös harmaaleppää ja kuusta kasvaa muuttumalla. Tyypin kenttäkerros on rehevä: 
muun muassa mesiangervo, metsäalvejuuri, lehtovirmajuuri, rentukka, tähtitalvikki ja kur-
jenjalka ovat runsaita. Aukkoisessa pohjakerroksessa kasvaa muun muassa suikerosamma-
lia, palmusammalta, kiiltolehväsammalta ja paikoin rahkasammalia (Kuva 6). 

8. RhKoj 

Ruoho –ja heinäkorpimuuttuma vaihettuu itäisen haaran pohjoisosan keskisosia kohti vä-
hemmän muuttuneeksi ruoho- ja heinäkorpiojikoksi (RhKoj) (Kuva 7). Hieskoivu ja pajut 
muodostavat tyypin pusikkoisen pensaskerroksen. Rehevän kenttäkerroksen valtalajit ovat 
viitakastikka ja järvikorte, joiden seassa kasvaa myös metsäalvejuurta, kurjenjalkaa, korpi-
kaislaa, jouhivihvilää ja ranta-alpea. Aukkoisessa pohjakerroksessa vallitsee korpirah-
kasammal, mutta myös luhtakuirisammalta, lettorahkasammalta ja haprarahkasammalta 
esiintyy. Ruoho- ja heinäkorpimuuttuma ja -ojikko vuorottelevat itäisen haaran pohjoisosan 
vallitsevina kasvillisuustyyppeinä.  

9. Hakkuu 

Selvitysalueen itäosassa sähkölinjan tuntumassa on noin 10 vuotta vanha hakkuuaukko, 
jossa vallitsevat pioneerilajit kuten vadelma ja heinät. Puusto koostuu nuoresta lepästä, koi-
vusta ja pihlajasta.  

10. Järviruovikko 

Selvitysalueen eteläosassa on laajoja ja tiheitä järviruokokasvustoja. Järviruo’on seassa kas-
vaa järvikortetta ja muita luhtalajeja. 

3.2 Sudenkorentokartoitus 

Kartoituspäivänä sää oli puolipilvinen, lämmin ( > 20 C ⁰)  ja melko tyyni, ja sudenkorentoja 
oli runsaasti lennossa.  

Selvitysalueelta tavattiin elokorentoa (Sympetrum flaveolum) ja sirokeijukorentoa (Lestes 
sponsa), jotka olivat runsaita selvitysalueen luhtatyypeillä (tyypit 1, 2, 3, 4, 5 ja 10). Sirokei-
jukorento on loppukesän yleisimpiä korentoja, jokapaikan laji, joka voi olla erittäin runsas 
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(Kuva 8). Elokorento on tyypillinen loppukesän laji, jonka runsaus vaihtelee suuresti vuosi-
en välillä (Kuva 9).  

Selvitysalueen läntisemmän haaran pohjoisosassa ruohoturvekankaan ja pajuluhdan vaihet-
tumisvyöhykkeellä (tyyppi 6) tavattiin yksi kirjoukonkorento (Aeshna cyanea). Kirjoukonko-
rento on melko vähälukuinen, paikoittainen laji Etelä-Suomessa (Kuva 10). 

Rauhanniemen edustan avoimilla luhdilla lenteli aitosudenkorentoihin kuuluvaa sudenko-
rentolajia, jota ei kuitenkaan saatu haavittua ja tunnistettua. 

Sudenkorentokartoitus perustui yhteen inventointikertaan, mikä ei anna täydellistä koko-
naiskuvaa Siikalahdella esiintyvästä sudenkorentolajistosta. Loppukesällä tehtävässä kartoi-
tuksessa ei kaikkia alueella mahdollisesti esiintyviä lajeja pystytä havaitsemaan, sillä osa 
lajeista lentää jo aikaisemmin kesällä. 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Selvitysalueella esiintyvistä luonnontilaisista tai luonnontilaisen kaltaisista kasvillisuustyy-
peistä seuraavat on arvioitu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi (Raunio ym. 2008): paju-
luhta ja avoluhdat ovat Etelä-Suomessa silmälläpidettäviä (NT) ja ruoho- ja heinäkorpiojikko 
erittäin uhanalaisia (EN) kasvillisuustyyppejä. Selvitysalueella ei esiinny luonnonsuojelulain 
29 §:n mukaisia luontotyyppejä eikä vesilain 1 luvun 15 a §:n tai 17 a §:n mukaisia kohteita. 
Vähäpuustoiset rantaluhdat (pajuluhta, osittain sara- ja ruoho- ja korteluhdat) ja ruoho- ja 
heinäkorpiojikko täyttävät metsälain 10 §:n erityisen tärkeän elinympäristön kriteerit: ne 
ovat ympäristöstään selkeästi erottuvia ja luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia. 
Yleensä metsälakikohteet ovat pienialaisia, mitä alueella esiintyvät avoluhdat eivät välttä-
mättä ole.  

Siikalahden selvitysalueelta ei löytynyt valtakunnallisesti uhanalaisia, erityisesti suojeltavia 
tai rauhoitettuja kasvi- tai sudenkorentolajeja. Alueelta ei havaittu EU:n luontodirektiivin 
liitteissä II ja IV mainittuja korentolajeja. Itäisemmän osion pohjoisosan länsireunan ruoho- 
ja heinäkorpimuuttumassa kasvoi silmälläpidettävää kellotalvikkia (Pyrola media) (Rassi ym. 
2010) melko runsaana. Ruoho- ja heinäkorpiojikossa kasvanut lettorahkasammal (Sphagnum 
teres) on Etelä-Savossa luontoarvoja osoittava laji (Sammaltyöryhmä 2011).  

Siikalahti on kasvillisuudeltaan luonnontilainen, melko avoin alue, jolla esiintyy useita sil-
mälläpidettäviä ja uhanalaisia kasvillisuustyyppejä. Merkittäviä lajistohavaintoja alueelta ei 
kuitenkaan tehty. Kasvillisuuskartoituksen ja yhteen inventointikertaan perustuvan suden-
korentoselvityksen perusteella esteitä alueella suunnitellun kosteikon rakentamiselle ei ole.   

 

Jyväskylä 11.10.2011 

Tutkija Emmi Lehkonen 
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LIITE 1. Kasvillisuuskuviot selvitysalueella. Violetilla on merkitty selvitysalueen rajaus.  



 

LIITE 2. Kasvillisuuskuvioilla tavatut kasvilajit.  

Puut ja pensaat 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  PaLu SRhLu KorLu SRhLu-viitakastikkaa KorLu/SRhLu Rhtkg RhKmu RhKoj Hakkuu Järviruovikko 

Alnus glutinosa Tervaleppä x x 

A. incana Harmaaleppä x x 

Betula pubescens Hieskoivu x x x x x x 

Picea abies Kuusi x x 

Pinus sylvestris Mänty x x 

Rhamnus frangula Paatsama x 

Salix sp. Paju x x x x 

S. caprea Raita x 

S. phylicifolia Kiiltopaju x 

Sorbus aucuparia Pihlaja x 

Muut putkilokasvit 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  PaLu SRhLu KorLu SRhLu-viitakastikkaa KorLu/SRhLu Rhtkg RhKmu RhKoj Hakkuu Järviruovikko 

Alisma plantago-aquatica Ratamosarpio x 

Angelica sylvestris Karhunputki x 

Athyrium filix-femina Hiirenporras x 

Carex acuta Viiltosara x x 

C. canescens Harmaasara x x x 

C. lasiocarpa Jouhisara x 

C. limosa Mutasara x 

C. nigra Jokapaikansara x 

C. rostrata Pullosara x x x x x 

Calamagrostis canescens Viitakastikka x x x x x 

C. purpurea Korpikastikka x 

Calamagrostis sp. Kastikka x 

Calla palustris Vehka x x x x 

Caltha palustris Rentukka x x 

Cicuta virosa Myrkkykeiso x x x x 

Deschampsiacespitosa Nurmilauha x 
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Dryopteris carthusiana Metsäalvejuuri x x x 

Epilobium palustre Suohorsma x x x x 

Equisetum  fluviatile Järvikorte x x x x x x x 

E. sylvaticum Metsäkorte x 

Eriophorum angustifolium Tupasvilla x x 

Filipendula ulmaria Mesiangervo x x 

Galium palustre Rantamatara x x x x 

Hippuris vulgaris Vesikuusi x x 

Juncus filiformis Jouhivihvilä x 

Lemna minor Pikkulimaska x 

Lysimachia thyrsiflora Terttualpi x x x x 

Lysimachia vulgaris Ranta-alpi x x 

Lythrum salicaria Rantakukka x x x 

Mentha arvensis Rantaminttu x 

Menyanthes trifoliata Raate x x x x x x x 

Nuphar lutea Ulpukka x 

Nymphaea alba Lumme x 

Pedicularis palustris Luhtakuusio x 

Peucedanum palustre Suoputki x x x x x x 

Phalaris arundinacea Ruokohelpi x 

Phragmites australis Järviruoko x 

Potamogeton gramineus Heinävita x 

Potentilla erecta Rätvänä x 

Potentilla palustris Kurjenjalka x x x x x x x x x 

Pyrola media Tähtitalvikki x 

Ranunculus lingua Jokileinikki x x x 

Rubus arcticus Mesimarja x 

R. idaeus Vadelma x x 

Scirpus sylvaticus Korpikaisla x x 

Scutellaria galericulata Luhtavuohennokka x x 

Sparganiun sp. Palpakko x 
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Spirodela polyrhiza Isolimaska x x 

Stellaria sp. Tähtimö x 

Trientalis europaea Metsätähti x x 

Typha latifolia Leveäosmankäämi x x 

Utricularia intermedia Rimpivesiherne x x 

Vaccinium oxycoccos Isokarpalo x 

V. vitis-idaea Puolukka x 

Valeriana sambucifolia Lehtovirmajuuri x 

Viola palustris Suo-orvokki x 

Sammalet 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  PaLu SRhLu KorLu SRhLu-viitakastikkaa KorLu/SRhLu Rhtkg RhKmu RhKoj Hakkuu Järviruovikko 

Brachythecium sp. Suikerosammal x 

Calliergon cordifolium Luhtakuirisammal x x x x x x 
Climacium dendroides Palmusammal x 

Drepanocladus aduncus Luhtasirppisammal x x x 

Pleurozium schreberi Seinäsammal x 

Pseudobryum cinclidioides Kiiltolehväsammal x x 

Sphagnum angustifolium Rämerahkasammal x 

S. girgensohnii Korpirahkasammal x x x 

S. fallax Sararahkasammal x 

S.teres Lettorahkasammal x 

S. magellanicum Punarahkasammal x 

S. riparium Haprarahkasammal x x x 

S. squarrosum Okarahkasammal x x x 

Straminergon stramineum Kalvaskuirisammal x                   

 



 

LIITE 3. Valokuvia selvitysalueelta.  

 

Kuva 1. Pajuluhtaa selvitysalueen läntisemmän haaran pohjoisosasta. 

 

Kuva 2. Sara- ja ruoholuhtaa selvitysalueen länsiosasta. 
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Kuva 3. Selvitysalueen länsiosan laajaa korteluhtaa. 

 

Kuva 4. Selvitysalueen eteläosan kasvillisuustyypissä on sekä korteluhdan että sara- ja ruo-
holuhdan piirteitä.  
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Kuva 5. Selvitysalueen läntisen haaran pohjoisosan ruohoturvekangasta.  

 

Kuva 6. Ruoho- ja heinäkorpimuuttumaa selvitysalueen itäisemmän haaran pohjoisosasta. 
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Kuva 7. Luonnontilaisen kaltaista ruoho- ja heinäkorpiojikkoa selvitysalueen itäisemmän 
haaran pohjoisosasta.  

 

Kuva 8. Sirokeijukorento oli erittäin runsas avoimilla luhdilla. 
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Kuva 9. Selvitysalueella runsaslukuinen elokorento, jonka tunnistaa takasiipien tyven laajas-
ta keltaisesta laikusta. 

 

Kuva 10. Ruohoturvekankaalla (tyyppi 6) tavattiin kirjoukonkorento. 
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