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1. YHTEENVETO
Tämä perinnemaisemien inventointityö on laadittu Kaakkois-Suomen perinnemaisemat julkaisun (Jantunen ym. 1999) päivittämiseksi ja täydentämiseksi. Inventointi liittyy suurempaan kokonaisuuteen: Kaakkois-Suomen arvokkaat maisema-alueet: Päivitysinventoinnit ja
alueiden hyödyntäminen maaseudun kehittämistyössä.
Inventoinnissa mukana ovat valtakunnallisesti (V) ja maakunnallisesti (M) arvokkaat perinnebiotoopit Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilta, joilta on erilliset raportit. Tässä selvityksessä käytetään perinnemaiseman sijaan termiä perinnebiotooppi, joka on osa perinnemaisemaa.
Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan perinteisen maankäyttömuodon synnyttämiä elinympäristöjä maaseudulla. Tällaisia elinympäristöjä ovat mm. avoimet niityt, puustoiset hakamaat ja
metsälaitumet.
Kaakkois-Suomen perinnebiotooppien maastoinventointi tehtiin kesä-elokuussa 2013-2014.
Uudessa arvioinnissa ovat ainoastaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit, joiden nykytilaa on verrattu keskenään.
Perinnebiotooppien hoito tulisi ensisijaisesti kohdistaa arvokkaimpiin kohteisiin, sillä edes
kaikkia maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja ei hoideta oikealla tavalla. Perinteisessä laiduntamisessa eläimet tulevat toimeen laidunten omalla tuotolla. Nykytilanteessa
useilla laitumilla ravinteita virtaa perinnebiotooppiin päin, eikä sieltä pois, kuten perinteisessä laidunkäytössä. Karjalle annettava lisäravinto nostaa myös laitumien ravinnetasoa. Kohteiden puuston ja pensaikon perinteinen raivaus on nykyään usein lopetettu.
Perinnebiotooppien vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen on monia syitä. Maanomistajat ovat esimerkiksi kokeneet tukiin liittyvän byrokratian liian hankalaksi. Karjaa on usein ollut vaikea saada. Raivaus on ikääntyville maanomistajille liian raskasta. Maatiloilla ei aina
ole suvussa jatkajia. Joskus metsittäminen on ollut maanomistajille houkuttelevampi vaihtoehto.
Etelä-Karjalassa on otettu mukaan myös uusia alueita tähän inventointiin. KaakkoisSuomen ELY-keskuksen kautta on otettu mukaan yhteensä kuusi uutta aluetta Parikkalasta, Lappeenrannasta, Lemistä ja Savitaipaleesta. Lisäksi yksi uusi alue Parikkalasta, Kallion niityt on otettu mukaan maanomistajan toivomuksesta.
Etelä-Karjalasta V-luokan kohteita löytyi 1 ja M-luokkien kohteita 22 inventoiduista 33:stä
alueesta. Aiemmassa inventoinnissa vuonna 1999 V-luokan kohteita oli 2, joista 1 putosi
nyt M-luokan kohteeksi ja ainoastaan Kirjavalan laitumet Parikkalan Saaressa jäi valtakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Yhteensä 12 entistä M-luokan aluetta on pudonnut paikalliseen P-luokkaan. Muutosten pääasialliset syyt ovat mm. umpeenkasvu, lajiston köyhtyminen, rehevöityminen lisärehusta, laidunnuksen loppuminen tai heikko laidunnuspaine.
Taulukossa 1 sivulla 38 on esitetty vanhan (Jantunen 1999) ja tämän (2014) inventoinnin
vertailu ja mahdollisen muutoksen pääasiallinen syy.
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2. JOHDANTO
Perinnemaisemien inventointityö on laadittu Kaakkois-Suomen perinnemaisemat julkaisun (J. Jantunen, K. Saarinen, O. Marttila ja F. Hering 1999) päivittämiseksi ja täydentämiseksi. Kaakkois-Suomessa kartoitettiin vuosien 1992-1996 aikana yhteensä 185 arvokasta
perinnebiotooppia, joista 7 luokiteltiin valtakunnallisesti, 50 maakunnallisesti ja 128 paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Etelä-Karjalasta löytyi 84 perinnebiotooppia ja Kymenlaaksosta
101. Kaikista kohteista on tuossa julkaisussa esitetty kohteen kuvaus ja hoitosuositukset.
Tässä inventoinnissa mukana ovat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilta, joilta on erilliset raportit.
Inventointi liittyy suurempaan kokonaisuuteen: Kaakkois-Suomen arvokkaat maisemaalueet: Päivitysinventoinnit ja alueiden hyödyntäminen maaseudun kehittämistyössä.
Perinnebiotooppi-inventoinnit (osan) ja raportoinnin on laatinut:
Sweco Ympäristö Oy
FM, AMK Luontokartoittaja Heini Lies-Niittymäki
puhelin: 010 2414 466
osoite: Uudenmaankatu 19 A, PL 669, 20701 Turku
sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
Parikkalan, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren inventoinnit on laatinut:
Agrologi Mari Vuento, Lappeenranta, mari@vuento.fi
Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan perinteisen maankäyttömuodon synnyttämiä elinympäristöjä maaseudulla. Tällaisia elinympäristöjä ovat mm. avoimet niityt, puustoiset hakamaat ja
metsälaitumet. Tässä selvityksessä käytetään perinnemaiseman sijaan termiä perinnebiotooppi, joka on osa perinnemaisemaa. Selvityksen otsikko on kuitenkin perua aiemmasta
julkaisusta (Jantunen ym. 1999), jota nyt päivitetään.
Perinteinen maatalous on synnyttänyt vaihtelevan ja pienpiirteisen kulttuurimaiseman, jossa
myös kasvillisuus on monimuotoista. Useat perinnebiotooppien kasvilajit ovat huomionarvoisia tai uhanalaisia. Tämä kulttuurimaisema ja sen perinteisestä maankäytöstä riippuvaiset muutkin eliölajit, kuten esimerkiksi perhoset ovat maakäytön muututtua häviämässä niittykasvillisuuden umpeenkasvun myötä. Umpeenkasvun lisäksi perinnebiotooppien uhkana
on rehevöityminen lannoitteiden ja lisärehun myötä. Suuri osa uhanalaisista lajeista (22,3
%) elää perinneympäristöissä ja ihmisen luomissa ympäristöissä Suomen uusimman uhanalaisluokituksen mukaan (Rassi ym. 2010).

3. PERINNEBIOTOOPPIEN KARTOITUS
2.1 Menetelmät
Kaakkois-Suomen perinnebiotooppien maastoinventointi tehtiin kesä-elokuussa 20132014. Työ pohjautuu Kaakkois-Suomen perinnemaisemat julkaisuun (Kaakkois-Suomen
ympäristökeskus ja Suomen ympäristökeskuksen alueelliset ympäristöjulkaisut 124), jonka
ovat laatineet Frank Hering 1999 Kymenlaakson osalta ja Juha Jantunen, Kimmo Saarinen
ja Olli Marttila 1999 Etelä-Karjalan osalta. Edellä mainittua julkaisua on nyt päivitetty siten
että mukaan ovat päässeet uuden arvioinnin perusteella ainoastaan valtakunnallisesti ja
maakunnallisesti arvokkaat perinnebiotoopit. Arvioinnissa on verrattu keskenään perinnebiotooppien nykytilaa. Osa aiemmassa julkaisussa mukana olleista alueista on pudonnut
luokkaan paikallisesti arvokkaat perinnebiotoopit, jonka johdosta ne eivät ole tässä julkaisussa enää mukana. (Ks. Taulukko 1, sivu 38)
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Kaikista valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduista perinnebiotoopeista
on lisäksi laadittu maasto-inventointilomakkeet perinnemaisemien inventointiohjeiden mukaan (Pykälä ym. 1994). Inventoinnissa mukana olevat perinnebiotoopit ovat perinteisessä
tai lähes perinteisessä laidun- tai niittokäytössä olleet luonnon niityt, hakamaat ja metsälaitumet. Useissa kohteissa laidunnus oli loppunut, mutta vuotuinen niitto saattoi jatkua. Mikäli
sekä laidunnus että niitto olivat loppuneet, arvioitiin kohteita mm. huomionarvoisen kasvillisuuden perusteella.

Monilajista ketokasvillisuutta Hiidenmäen kedolla lappeenrannan Joutsenossa.

Uhanalaisluokituksessa vaarantunutta (VU) keltamataraa Galium verum uhkaa paitsi niittyjen umpeenkasvu, myös risteytyminen paimenmataran kanssa, jonka tuloksena on piennarmatara.*
Kuva on Kaivolan kedolta Lappeenrannan Joutsenosta.
*Etenkin Itä-Suomessa piennarmataran raja keltamataraan on tulkinnanvarainen (Hämet-Ahti ym. 1998)
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Kohteiden arvottaminen perustuu perinnemaisemien inventointiohjeisiin (Pykälä ym. 1994).
Tässä selvityksessä käytetyt arvoluokat ovat:
Valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi
Alueella on pitkään jatkunut yhtäjaksoisesti tai lähes yhtäjaksoisesti jatkunut perinteinen
maankäyttö ja siitä johtuen edustavaa perinnekasvillisuutta. Alueet, joiden perinteinen
maankäyttö on lakannut, voivat olla valtakunnallisesti merkittäviä, jos laidunnuksen tai niiton loppumisesta on niin vähän aikaa, ettei kasvillisuus juurikaan ole ehtinyt muuttua. Tai
jos kohde on hieman tai kohtalaisesti umpeenkasvanut, mutta se on edelleen lajistoltaan
monipuolinen ja sillä esiintyy valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja (yksi tai useampia) tai
alue on tyypiltään hyvin harvinainen.
Valtakunnallisesta arvoluokasta käytetään merkintää V.
Maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi
Alueella on pitkään jatkunut ja edelleen jatkuva perinteinen tai lähes perinteinen maankäyttö, ja siitä johtuen tyypillistä perinnekasvillisuutta. Alueet, joiden perinteinen maankäyttö on
lakannut, ovat maakunnallisesti arvokkaita, jos perinteisen maankäytön loppumisesta on
niin vähän aikaa, ettei kasvillisuus juurikaan ole ehtinyt muuttua. Tai jos kohde on selvästi
umpeenkasvanut, mutta on lajistoltaan edelleen monipuolinen tai sillä esiintyy alueellisesti
uhanalaisia lajeja tai se on tyypiltään harvinainen tai maisemallisesti arvokas.
Maakunnalliset kohteet jaetaan kolmeen ryhmään M+, M tai M- sen mukaan, kuinka tiukasti
ne täyttävät eri arvokriteerit.

2.2 Kartoituksen kattavuus
Vuoden 1999 inventoinneissa (Jantunen ym. 1999) etsittiin kohteita kylien tuntumista koko
maakunnassa. Tässä päivityksessä mukana ovat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaina säilyneet kohteet. Uusia alueita on otettu mukaan inventointiin Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen kautta viisi aluetta ja yksityisen maanomistajan kautta yksi alue.
Etelä-Karjalasta V-luokan kohteita löytyi 1 ja M-luokkien kohteita 22. (Ks. Taulukko 1, s.37)
4. MAATALOUDEN KEHITYS
Kaakkois-Suomessa perinteinen maatalous perustui kaskiviljelyyn 1800-luvulla. Kaskeaminen oli yleistä vielä 1860-luvulla, mutta sen ohella pysyvään peltoviljelyyn siirryttiin vähitellen 1700-luvulta alkaen. (Jantunen ym. 1999)
Itä-Suomen kaskiahot olivat hyviä kesälaitumia, mutta kivisyyden takia talvirehua ei saatu
riittävästi. Voin vienti Pietariin lisäsi väliaikaisesti karjamäärien kasvattamista ja kaskeamista jatkettiin laidunahojen saamiseksi vielä 1800-luvun lopulle asti. Karjamäärät olivat ItäSuomessa kuitenkin vähäisemmät verrattuna Etelä- ja Länsi-Suomeen ja tämä rajoitti osaltaan peltojen raivausta Itä-Suomessa. (Tiainen ym. 2004)
Peltoviljelyn myötä karjanhoidon merkitys kasvoi voimakkaasti. Niittyjen pinta-alaa lisättiin
raivaamalla puita ja pensaita metsämailta, jokien varsilta ja soiden reunoilta sekä kuivattamalla soita ja laskemalla järvien pintaa (Hæggström ym. 1995). Järviä on laskettu mm. Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunnissa (Kokkonen 1983).
5. PERINNEBIOTOOPPIEN TILA
Perinneympäristötyypit on luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnissa arvioitu äärimmäisen uhanalaisiksi tai erittäin uhanalaisiksi. Niiden määrä on vähentynyt sotien jälkeen yli 90
% ja laatu heikentynyt merkittävästi (Schulman ym. 2008). Perinneympäristöjen säilyminen
edellyttää jatkuvaa hoitoa. Hoidon piirissä on koko Suomessa nykyään alle 30 000 laidunhehtaaria, kun minimitavoitteeksi on perinneympäristöjen keskeisen lajiston säilymiseksi
asetettu kaksi kertaa suurempi ala. (Rassi ym. 2010)
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Suomen lajien uhanalaisuus julkaisun – Punaisen kirjan lajeista 1077 lajia ovat ensisijaisesti perinneympäristölajeja ja niiden osuus kaikista uhanalaisista lajeista on 21,7 %. (Rassi ym. 2010)
Huomattava osa näistä lajeista on hyönteisiä, erityisesti perhosia (234 lajia), kovakuoriaisia
(223 lajia) ja pistiäisiä (160 lajia) jne. Putkilokasveja on 90 lajia, sieniä 72 lajia ja esim. lintuja 9 lajia.

Umpeenkasvaneet entiset perinnebiotoopit Lemin Mikkolan kedolla (vasen) ja Vehkalahden Retupellon laitumella (oikea).

6. PERINNEBIOTOOPPIEN SÄILYTTÄMINEN JA HOITO
Perinnebiotooppien tilaan vaikuttaa eniten se miten hyvin ja pitkään niitä on hoidettu. Alueita, jotka ovat monimuotoisuuden kannalta parhaita, on hoidettu jatkuvasti niittämällä tai laiduntamalla. Tällaisia alueita on koko Suomessa hyvin vähän. (Tiainen ym. 2004)
Perinnebiotooppien hoito tulisi ensisijaisesti kohdistaa arvokkaimpiin kohteisiin, sillä edes
kaikkia maakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja ei hoideta oikealla tavalla (Jantunen ym. 1999).
Valtaosaa hoidettujen perinnebiotooppien pinta-alasta laidunnetaan, mutta vain pientä
osaa laidunnetaan siten, että alueiden luonnonarvot voivat säilyä. Perinteisessä laiduntamisessa eläimet tulevat toimeen laidunten omalla tuotolla. Useat perinnebiotoopit ovat nykyään nurmilaidunten yhteydessä, joten karja käyttää niitä usein oleskelu- ja yöpymispaikkoina. Ravinteita virtaa perinnebiotooppiin päin, eikä sieltä pois, kuten perinteisessä laidunkäytössä. Karjalle annettava lisäravinto nostaa myös laitumien ravinnetasoa.
Kohteiden puuston ja pensaikon perinteinen raivaus on usein lopetettu. Lisäksi perinnebiotooppien niittäminen on enää hyvin vähäistä. Niitettyjen alueiden osuus hoidetuista kohteista on koko Suomessa vain noin 2 %. (Tiainen ym. 2004). Mikäli niittoaines jätetään keräämättä tai jälkilaiduntamatta (tai niitto tehdään liian myöhään), pääsee niitetyille alueille
kertymään ravinteita, jotka aiheuttavat perinnebiotooppien liiallista rehevöitymistä.
Perinteisesti laidunnetut perinnebiotoopit ovat vähäpuustoisia ja valoisia. Ainakin putkilokasvien, perhosten ja pistiäisten osalta ne ovat runsaslajisimpia elinympäristöjämme. Laidunnuspaine pitää myös mitoittaa oikein, sillä eri eliölajeille sopii erilainen laidunnuksen
voimakkuus. Hoidon tulee onnistuakseen olla jatkuvaa. (Tiainen ym. 2004)
Perinnebiotooppien vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen on monia syitä. Maanomistajat ovat esim. kokeneet tukiin liittyvän byrokratian liian hankalaksi. Karjaa on usein vaikea
saada. Raivaus on ikääntyville maanomistajille liian raskasta. Maatiloilla ei aina ole suvussa jatkajia. Joskus metsittäminen on ollut houkuttelevampi vaihtoehto.
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Sananjalka ja metsälauha sekä muut
heinät ja ruohot valtaavat alaa Pyhtään
Riihimäen entisillä
laitumilla.

Koristekasvina käytetty jättipalsami ja
monet muut herkästi
leviävät lajit saatavat
levitä painanteista ja
pihoista perinnebiotoopeille esimerkiksi puutarhajätteiden mukana.

7. ARVOKKAAT PERINNEBIOTOOPIT
Tässä inventoinnissa esitetään kaikki arvioinnin perusteella valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiksi luokitellut perinnebiotoopit kunnittain Etelä-Karjalan maakunnasta. Kunnista käytetään sekä vanhaa että uutta nimeä vertailun helpottamiseksi aiempaan selvitykseen nähden. (Jantunen ym.1999)
Ensimmäisellä rivillä ilmoitetaan kohteen sijaintikunta ja kohteen nimi. Alueen sijainti ilmoitetaan myös koordinaateilla, ensin kohteen itä- ja pohjoisreunaa sivuavien pituus- ja leveyspiirien leikkauspiste ja toiseksi vastaava leikkauspiste kohteen länsi- ja eteläreunojen linjalta. Kaikista kohteista esitetään rajaus kartalla.
Maanomistajaksi ilmoitetaan yksityinen, perikunta, kunta tai valtio, mikäli se tiedetään.
Kohteen arvoluokka on määritelty asteikolla valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokas.
Suluissa on vuoden 1999 arvoluokka (Jantunen ym. 1999 mukaan), jos se on tiedossa. Uusien kohteiden aiempaa arvoluokkaa ei ole merkitty. Jos kohteella on erityisiä arvoon vaikuttavia tekijöitä, kuten maisemallisia tai kulttuurihistoriallisia, tai kohteessa on uhanalaisia
tai useita huomionarvoisia lajeja, on ne mainittu erikseen.
Alueen kuvauksessa kerrotaan lyhyesti kohteen sijainti, entinen ja nykyinen maankäyttö,
osa-alueiden maiseman ja kasvillisuuden yleispiirteitä sekä mainitaan kohteen harvinaisia
6

lajeja. NT = silmälläpidettävä, VU = vaarantunut, EN = erittäin uhanalainen ja CR = äärimmäisen uhanalainen (Rassi ym. 2010)
Lisäksi mainitaan vanhat rakennukset ja kohteen muut erikoispiirteet.
Metsätyypeistä käytetään lyhenteitä: OMaT = lehto, OMT= lehtomainen kangas, MT = tuore
kangas ja VT = kuiva kangas. Lopussa annetaan ohjeita hoidosta ja hoitotarpeesta.
8. ETELÄ-KARJALAN LUONTO JA MAISEMA
Etelä-Karjalan maakunta kuuluu ilmastollisesti eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen.
Terminen kasvukausi vuonna 2013 oli Ilmatieteen laitoksen mukaan 177 vuorokautta
(18.4.-11.10.), joka on pari päivää lyhyempi kuin Kymenlaaksossa 2013.
(www.ilmatieteenlaitos.fi)
Salpausselkä jakaa maakunnan ilmastollisesti kahtia. Salpausselän pohjoispuolella on
Suur-Saimaan vesistö, kun taas sen eteläpuolisella alueella on selvästi vähemmän vesistöjä. Maakunnan ilmastoon ulottavat vaikutuksensa myös Laatokka ja Suomenlahti. Saimaa
ja Laatokka lämmittävät ilmastoa syksyisin ja viilentävät kevään ja alkukesän aikana.
Vuoden keskilämpötila Etelä-Karjalassa on tyypillisesti +4…+5 astetta (°C). Lämpimintä on
lounaassa ja viileintä maakunnan koilliskulmalla. Vuoden kylmimmän kuukauden, tammi- tai
helmikuun, keskilämpötila on keskimäärin -7,5…-9 astetta.
Lämpimimmän kuukauden, heinäkuun, keskilämpötila on tyypillisesti kaikkialla maakunnassa +17,5 asteen tuntumassa. Etelä-Karjala on otollista seutua huippulämpötiloille helteisen
mannerilman virratessa Venäjältä kaakkoistuulilla pitkin Karjalan kannasta. Hellepäiviä
Lappeenrannan kesässä esiintyy tyypillisesti 15. Suuressa osassa maakuntaa hallat ovat
keskikesällä harvinaisia.
Etelä-Karjalan vuotuinen sademäärä on keskimäärin 600–700 millimetriä. Sateisinta on
Salpausselän eteläpuolella ja kuivinta Saimaan alueella. Eniten sataa tyypillisesti elokuussa, jolloin sademäärä yltää keskimäärin 70–80 millimetriin. Kuivinta taas on useimmiten
toukokuussa, jolloin sadetta kertyy keskimäärin noin 30 millimetriä. (www.ilmasto-opas.fi)

Perinnebiotoopit ovat myös perhosten tärkeitä elinympäristöjä. Kuvassa ketohopeatäplä Argynnis
adippe Kaivolan kuivalla hiekkapohjaisella kedolla. Kuvan ketoneilikka Dianthus deltoides on uhanalaisuusluokituksen mukaan silmälläpidettävä (NT) laji.
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Etelä-Karjalan kallioperä kuuluu maapallon vanhimpiin. Se jakaantuu kahteen osaan: alueen etelä- ja länsiosat ovat nuorempaa rapakiveä ja muut osat vanhempaa svekokarjalaista
kallioperää. Siinä vaihtelevat eri kivilajityypit, mm. gneissit ja syväkivet.
Kallioperän päällä olevat irtaimet maalajit ovat sen sijaan geologisesti nuoria. Ne ovat pääosin syntyneet viimeisen jääkauden aikana tai sen jälkeen jäätikön vetäytyessä luoteeseen.
Maaperä jaetaan kivennäis- ja eloperäiseen osaan. Etelä-Karjalan maaperää luonnehtivat
maisemaa hallitseva Salpausselkien reunamuodostuma- ja harjuvyöhyke sekä Salpausselkien eteläpuoliset moreeni- ja kankaremaat. (www.sll.fi/etela-karjala)
Etelä-Karjala kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suomen eliömaantieteellisen jaon mukaan Etelä-Karjala kuuluu Etelä-Savon (ES), Etelä-Karjalan (EK) ja EteläLaatokan eliömaakuntiin. (Hämet-Ahti 1998) Jääkauden jälkeen osa maamme kasvistosta
saapui kaakosta Karjalan Kannaksen kautta. Monet harjujen lajit, kuten kangasvuokko,
kasvavat edelleen samoilla harjuilla, joille ne aikoinaan saapuivat. (Vuokko 1992).
Kangasvuokkoa tavattiin vuoden 2013 inventoinnissa Luumäen Päivärinteeltä. Kasvi on
uhanalainen, vaarantunut VU ja luonnonsuojeluasetuksella rauhoitettu sekä lisäksi EteläKarjalan maakuntakukka. (Rassi ym. 2010) (Hämet-Ahti 1998)
Vanhoja kulttuurikasveja on levinnyt Etelä-Karjalaan myös venäläisten sotajoukkojen tuomina. Joidenkin perinnebiotooppilajien esiintymisessä on havaittu selvää alueellista jakautumista. Lehtomaitikkaa ei juuri tavata Parikkalan länsipuolella. Häränsilmä on puolestaan
läntinen laji, jota tavattiin 1990-luvun kartoituksissa vain Joutsenon ja sen länsipuolen perinnebiotoopeilla. (Jantunen ym. 1999)
Taulukossa 1 sivulla 38 on esitetty vanhan (Jantunen 1999) ja tämän (2014) inventoinnin
vertailu ja mahdollisen muutoksen pääasiallinen syy.
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9. ETELÄ-KARJALAN KOHTEET

LAPPEENRANTA, JOUTSENO, Hiidenmäen keto
Peruskarttalehti: 3134 11
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67814:5804, akp:aki 67814:5803
Maisemamaakunta: Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 0,4 ha
Maanomistaja: kunta
Arvoluokka: M (1999 M)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: silmälläpidettävä laji: kangasajuruoho NT, muu huomionarvoinen lajisto.
Perinnemaisematyyppi: keto
Alueen kuvaus:
Kuiva edustava ketoniitty sijaitsee Joutsenon keskustan pohjoispuolella vajaan 300 metrin
päässä Saimaan Honkalahden rannasta. Ketorinne viettää etelään ja rajautuu yläreunoilta
ja pohjoisosista mäntyvaltaiseen sekametsään. Ketorinne on ollut jo 1800-luvulla kyläläisten
tapaamispaikka ja alueella on ollut vielä 1990-luvulla kaksi hirsirakennusta. Kedolla on laidunnettu lampaita ja lehmiä aina 1920-luvulle asti ja 1990-luvulla ketoa on niitetty.
Kedon huomionarvoista kasvillisuutta edustavat tummatulikukka, ruusuruoho, peurankello,
kangasajuruoho (NT) ja ketoneilikka (NT). Kaksi viimeksi mainittua ovat uhanalaisluokituksessa silmälläpidettäviä lajeja (Rassi ym. 2010). Muita tyyppikasveja ovat mm. mäkitervakko, huopakeltano, mäkikuisma ja ketosilmäruoho.
Kedolla on ainakin 90-luvulla elänyt ruusuruohokiitäjä (NT), joka on silmälläpidettävä perhonen (Jantunen ym. 1999), (Rassi ym. 2010).
Hoitotarve:
Suositeltava ketorinteen hoitomuoto on vuotuinen niitto tai laidunnus. Koivun ja muiden puiden taimia tulisi raivata kedolta ja alaosan maitohorsmakasvustot tulisi poistaa.

Joutseno, Hiidenmäen keto: tummatulikukka Verbascum nigrum

9

100m

Joutseno, Hiidenmäen keto

Pohjakartta © MML 2013

LAPPEENRANTA, JOUTSENO, Korvenkylän laidun
Peruskarttalehti: 4112 05
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67847:5920, akp:aki 67845:5919
Maisemamaakunta: Kaakkoinen viljelysseutu
Pinta-ala: 2,5 ha
Arvoluokka: M- (1999 M)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: purtojuuren runsaus, punakeltaverkkoperhosen (EN)
elinympäristö, perinteinen hoito
Perinnemaisematyyppi: niitty, metsälaidun

Joutseno, Korvenkylän laidun
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Alueen kuvaus: Korvenkylän eteläpuolella on kahden pitkään perinteisessä käytössä olleen niityn ja metsälaitumen muodostama kokonaisuus. Aluetta on aiemmin laidunnettu pitkään jo ennen 1990-lukua. Laidunnuksessa on ollut taukoja ja sittemmin aluetta on niitetty
vuosina 2012-2014. Niitty on voimalinjojen alla.
Kuvio rajautuu pohjoisessa metsään, etelässä metsälaitumeen (paikallisesti arvokas) ja
muualla metsään ja peltoon. Maakunnallisesti arvokas alue on supistunut 3,8 hehtaarista
(1990-l) 2,5 hehtaariin. Metsälaitumen alueella on harvennettu puustoa ja hakkuutähteitä on
maassa melko runsaasti. Puusto on nuorehkoa sekametsää.
Niityt ovat vielä suhteellisen monilajisia, tasaisia ja lähes kivettömiä. Purtojuuri esiintyy runsaana molemmilla niityillä. Alueella elää uhanalainen (EN) punakeltaverkkoperhonen, vanhalta nimeltään keltaverkkoperhonen (Euphydryas aurinia).
Hoitotarve: Laidunnuksen jatkuminen olisi suotavaa sekä ajoittainen puuston ja pensaikon
raivaus. Vaihtoehtona on säännöllinen vuotuinen niitto.

100m
Joutseno, Korvenkylän laidun

Pohjakartta © MML 2014

LAPPEENRANTA, JOUTSENO, Kaivolan keto
Peruskarttalehti: 4112 01
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67753:5819, akp:aki 67752:5818
Maisemamaakunta: Kaakkoinen viljelysseutu
Pinta-ala: 0,5 ha
Arvoluokka: M+ (1999 M)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: edustava kuiva keto, uhanalainen laji: keltamatara VU
ja kangasajuruoho NT
Perinnemaisematyyppi: keto
Alueen kuvaus: Lajirikas keto sijaitsee Anolan kylässä 4,5 km Joutsenon keskustasta etelään. Keto rajautuu pohjoisessa maatilaan, mutta muilta osin peltoihin. Maisemallisesti kaunis keto näkyy myös hyvin tielle. Kohde kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Konnun-

11

suon-Joutsenon kirkonkylän maisema-alueeseen. Hiekkaperäisen maaperän ansiosta kedon kasvillisuus on pysynyt melko matalana hoidon puutteesta huolimatta.
Arvokasta ketokasvillisuutta edustavat mm. keltamaite, laidunpoimulehti, peurankello, ruusuruoho, silmälläpidettävä kangasajuruoho (NT) ja uhanalainen keltamatara (VU). (Rassi
ym. 2010).

Joutseno, Kaivolan keto

100m

Joutseno, Kaivolan keto

Pohjakartta © MML 2013
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Hoitotarve: Ajoittainen niitto tai lyhytaikainen laidunnus sopivat hoidoksi. Kasvi- ja rakennusjätteet alueen länsireunalta tulisi poistaa. Ajoittain myös pensastoa ja puustoa voi raivata, jottei se leviäisi kedolle.

LAPPEENRANTA, JOUTSENO, Korpiahon laidun
Peruskarttalehti: 4112 04
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67759:5947, akp:aki 67768:5945
Maisemamaakunta: Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 2,0 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M- (1999 M)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: kasvilajisto
Perinnemaisematyyppi: metsälaidun, niitty
Alueen kuvaus: Kallioinen metsälaidun sijaitsee Kuurmanpohjassa lähellä Imatran ja Venäjän rajaa. Metsät ovat tyyppiä MT/OMT (tuore kangas / lehtomainen kangas). Suurimmat
kuuset ovat 60 cm halkaisijaltaan ja koivut ja haavat noin 30-45 cm halkaisijaltaan. Alueeseen kuuluu myös ympäröiviä peltolaitumia. Maanomistajan mukaan metsälaidunta on laidunnettu viimeksi noin 5 vuotta sitten. Puustoa on myös jonkin verran harvennettu.
Lajisto on paikoin köyhtynyt, mutta huomionarvoista lajistoa on vielä jäljellä mm. peurankello, mäkikuisma, maahumala, metsäkurjenpolvi, kurjenkello, ahomansikka ja keltasauramo.
Sananjalka on paikoin vallannut alaa metsälaitumella.
Hoitotarve: Umpeenkasvun estämiseksi metsälaidunta tulisi paikoin harventaa aukottamalla. Laidunnus olisi paras hoitomuoto jatkossa.

Joutseno, Korpiahon metsälaidun
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Joutseno, Korpiahon laidun: peurankello Campanula glomerata ja keltasauramo Anthemis tinctoria

100m
Joutseno, Korpiahon laidun

Pohjakartta © MML 2013

LAPPEENRANTA, Hovipellon niitty
Peruskarttalehti: 3134 10
Yhteinäiskoordinaatit: ykp:yki 67748:5696, akp:aki 67746:5691
Maisemamaakunta: Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 3,0 ha
Maanomistaja: Lappeenrannan kaupunki
Arvoluokka: M- (1999 M-)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: uhanalainen laji: keltamatara VU, useita huomionarvoisia lajeja
Perinnemaisematyyppi: niitty
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Lappeenranta, Hovipellon niitty: tummatulikukka Verbascum nigrum (vas.) ruusuruoho Knautia arvensis (oik.ylh.) ja pukinparta Tragopogon pratensis (oik. alh.)

Alueen kuvaus: Hovipellon niitty sijaitsee Saimaan kanavan ja Lauritsalan kartanon eteläpuolella junaradan ja asutusalueen välissä. Alueen viljely on loppunut 1970-luvulla, mutta
kaupunki niittää aluetta edelleen 1-2 kertaa kesässä. Alue on osittain paahteista hiekkaista
loivaa etelärinnettä etenkin kuivion keskiosissa. Itä- ja länsiosat ovat tuoretta niittyä.
Lajisto on säilynyt monipuolisena. Niityllä kasvaa mm. keltamatara (vaarantunut VU), mäkivirvilä, huhtahanhikki, ruusuruoho, tummatulikukka ja pukinparta.

100m
Lappeenranta, Hovipellon niitty

Pohjakartta © MML 2013
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Hoitotarve: Jokavuotista niittämistä on jatkettava ja paikoittaista puuston raivausta suositellaan tehtäväksi tarpeen mukaan, jotta niitty säilyisi avoimena. Puutarhajätteet tulisi poistaa alueen ojista, jotta jättipalsami ja muut helposti leviävät lajit eivät leviäisi niitylle.
LAPPEENRANTA, Hovin ketoniitty
Peruskarttalehti: 3133
Pinta-ala: 0,3 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M- (uusi kohde)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoinen matalakasvuinen lajisto
Perinnemaisematyyppi: ketoniitty
Alueen kuvaus: Pieni ketoniitty metsien ja peltojen keskellä syrjäisessä paikassa on säilynyt matalakasvuisena. Alue on ollut laitumena 1990-luvulle saakka. Itäreunalla on idyllinen
pieni vanha tuparakennus. Loivan kumpareen keskiosa on ketoniittyä ja rakennuksen lähellä on pieni kallioketoalue.
Perinnebiotooppilajisto on melko hyvin säilynyt, johtuen osin hiekkapitoisesta kuivasta
maaperästä. Alueella kasvaa mm. viherjäsenruoho, ketosilmäruoho, poimulehdet ja hopeahanhikki. Tuoksusimake, särmäkuisma ja monet muut niittykasvit ovat valtalajeina.
Hoitotarve: Ajoittainen niitto tarpeen mukaan tai laidunnus pienellä laidunnuspaineella säilyttäisivät alueen jatkossakin matalakasvuisena. Samoin männyn taimien poisto alueen länsireunalta.

Lappeenranta, Hovin ketoniitty
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100m
Lappeenranta, Hovin ketoniitty

Pohjakartta © MML 2014

LEMI, Urolantie
Peruskarttalehti: 3133
Pinta-ala: 1,2 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M- (uusi kohde)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: matalakasvuinen rantaniitty
Perinnemaisematyyppi: rantaniitty ja metsälaidun

Lemi, Urolantie

17

Lemi, Urolantie. Luhtakuusio Pedicularis palustris viihtyy märällä järvenrantaniityllä.

Alueen kuvaus: Maisemallisesti kaunis järvenrantaniitty sijaitsee Lemin Hannanlahden
rannalla. Pohjoisreuna on metsälaidunta. Aluetta on laidunnettu lehmillä noin 10 vuotta aina
2013 asti, ja rantaniittyä on niitetty ja raivattu satunnaisesti. Alueen perinnebiotooppilajisto
on osittain köyhtynyt, mutta alue on luonnonsuojelullisesti arvokas (mm. kasvillisuus, linnusto ja perhoset). Rantaniityllä kasvaa mm. luhtakuusio, rantaminttu ja rantayrtti. Perhosista
alueella lensi mm. ritariperhonen ja linnuista tavattiin mm. kaulushaikara, taivaanvuohi ja
pikkulokki.
Hoitotarve: Puuston ja pensaston osittainen raivaus sekä niitto olisi suositeltavaa. Sitten
laidunnuksen jatkaminen. Aluetta voidaan vaihtoehtoisesti hoitaa myös luonnonsuojelualueena.

100m
Lemi, Urolantie

Pohjakartta © MML 2014

18

LUUMÄKI, Päivärinteen keto
Peruskarttalehti: 3131 05
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67552:5146, akp:aki 67551:5145
Maisemamaakunta: Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 0,6 ha
Arvoluokka: M+ (1999 M-)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: edustava keto, uhanalainen laji kangasvuokko (VU),
keltamatara (VU), kangasajuruoho (NT)
Perinnemaisematyyppi: keto

Luumäki, Päivärinteen keto

Alueen kuvaus: Päivärinteen keto sijaitsee Pajarin kylän itäpuolella Kouvolan VT 6:n eteläpuolella. Osa alueesta on aiemmin ollut viljelyksessä, jonka loputtua kasvillisuus on muuttunut hyvin ketomaiseksi. Keto rajautuu pohjoisessa tiehen, lännessä metsään, etelässä
joutomaahan ja idässä autiotaloon. Kuivan hiekkapohjaisen kedon etelään viettävällä rinteellä monipuolinen ketokasvillisuus on säilynyt poikkeuksellisen hyvin.
Silmälläpidettävät kangasajuruoho ja ketoneilikka ovat valtalajeja huopakeltanon ja ahosuolaheinän ohella. Muita huomionarvoisia lajeja ovat pölkkyruoho, mäkivirvilä, häränsilmä,
hopeahanhikki, mäkilemmikki, kanervisara ja ketotuulenlento. Lisäksi kedon länsireunalla
kasvaa uhanalaista kangasvuokkoa.
Hoitotarve: Kuivuuden ansiosta keto ei vaadi välitöntä hoitoa, mutta niitto tai lyhytaikainen
laidunnus ovat kedolle eduksi.
Kuivin osa kedosta tulisi kuitenkin jättää ilman laidunnusta, mutta männyntaimien säännöllinen poisto on tarpeen (K.Inki s-posti).
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100m
Luumäki, Päivärinteen keto

Pohjakartta © MML 2013

PARIKKALA, Peltolan niitty
Peruskarttalehti: 4123 03
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68269:6269, akp:aki 68267:6267
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 1,1 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M- (M- 1999)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: kasvilajisto, maisema, perinteinen maankäyttö
Perinnemaisematyyppi: niitty ja haka

Parikkala, Peltolan niitty
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100m
Parikkala, Peltolan niitty

Pohjakartta © MML 2014

Alueen kuvaus: Alue sijaitsee Hetulantien varrella lounaaseen viettävällä rinteellä, lähellä
Simpeleenjärven rantaa. Laidunnus on päättynyt 1990-luvun puolivälissä. Aluetta niitetään
vuosittain ja niittojäte kasataan metsäsaarekkeisiin. Alueella on vanha asuinpaikka, jonka
kivijalasta on vielä rippeitä jäljellä. Kohteella on edelleen avoimilla niittyalueilla huomionarvoista kasvillisuutta, kuten peurankello, mäkitervakko, poimulehdet ja paimenmatara. Voikukka ja koiranputki ovat kuitenkin paikoin runsastuneet. Vanhan asutuksen muistona pohjoisosassa kasvaa kenttätyräkkiä, joka kasvaa mm. vanhoissa puutarhoissa.
Hoitotarve: Vuosittaisen niiton jatkaminen ja niittojätteen korjaaminen pois niityltä.
PARIKKALA, Koitsanlahden hovi
Peruskarttalehti: 3133
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68204:6305, akp:aki 68202:6303
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 1,0 ha
Maanomistaja: Parikkalan kunta
Arvoluokka: M- (M- 1999)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: kasvilajisto, perinteinen käyttö/hoito
Perinnemaisematyyppi: niitty, keto
Alueen kuvaus: Maisemallisestikin kaunis alue sijaitsee Simpelejärven rannalla lähes
puuttomalla etelään viettävällä rinteellä, jolta on näkymä pellolle ja kuutostielle. Alue rajautuu peltoon, ranta-alueeseen ja asutukseen.
Kasvillisuus on yleisilmeeltään korkeakasvuinen koiranputki-, leinikki- ja koiranheinävaltainen niitty. Niityllä on kuitenkin kuivempia monilajisia laikkuja ja huomionarvoisia lajeja, kuten peurankello, mali, hopeahanhikki ja silmälläpidettävä NT ketoneilikka. Koilliskulma on
voimakkaasti rehevöitynyt ja lajistoltaan heikompi.
Hoitotarve: Niiton jatkaminen tai laidunnuksen uudelleen aloittaminen.

21

Parikkala, Koitsanlahden hovi

100m
Parikkala, Koitsanlahden hovi

Pohjakartta © MML 2014

PARIKKALA, Savikummun niitty
Peruskarttalehti: 4124
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjala
Pinta-ala: 1,6 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M (uusi kohde)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoinen kasvillisuus, maisema
Perinnemaisematyyppi: niitty
Alueen kuvaus: Savikummun niitty sijaitsee kuutostieltä kaakkoon noin kilometrin verran
Savikummuntien koillispuolella. Maisemallisesti arvokkaalla kumpuilevalla pitkään laidunnetulla laidunniityllä on vanha rakennus. Mäen päältä on näkymä pitkälle kylämaisemaan. Kuvion pohjoisosa on lajistoltaan edustavampi. Alueella kasvaa mm. silmälläpidettävä NT ketoneilikka, silmälläpidettävä NT jäkki, hopeahanhikki, viherjäsenruoho, nurmikohokki, keltamaksaruoho, poimulehtiä ja särmäkuisma.
Hoitotarve: Laidunnuksen jatkaminen kuten tähän asti.
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Parikkala, Savikummun niitty

100m
Parikkala, Savikummun niitty (pohj.) ja haka (etelä)

Pohjakartta © MML 2014

Parikkala, Savikummun haka
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PARIKKALA, Savikummun haka
Peruskarttalehti: 4124
Maisemamaakunta: Laatokan Karjala
Pinta-ala: 2,5 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M- (uusi kohde)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: matalakasvuinen laidunhaka, vanha puusto
Perinnemaisematyyppi: haka, niitty, metsälaidun
Alueen kuvaus: Savikummun haka koostuu loivasti kumpuilevasta hakamaasta, niitystä ja
metsälaitumesta, jota laiduntavat ajoittain naudat. Kuviolla on runsaasti maakiviä, muurahaispesiä ja vanhaa puustoa. Pohjoisosan haka on lajistoltaan melko vaatimaton. Etelämpänä on runsaasti mm. poimulehtiä. Alueen itäreunalla on noin 80-vuotiaita koivuja, joiden
alla on niittykasvillisuutta. Alue on vanha perinteisessä käytössä ollut laidun ja kehittynee
jatkossa myös lajistollisesti.
Hoitotarve: Laiduntamisen jatkaminen kuten tähän asti.

PARIKKALA, Kallion niityt
Peruskarttalehti: 4124
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 5,0 ha
Maanomistaja: yksityinen
Arvoluokka: M+ (uusi kohde)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: kasvilajisto, koko, ympärillä suojelualue
Perinnemaisematyyppi: niitty

Parikkala, Kallion niityt
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Parikkala, Kallion niityt. Lajirikkaan niityn kukintoa edustavat mm. särmäkuisma Hypericum maculatum (vas.), lehtomaitikka Melampyrum nemorosum (oik. ylh.) ja silmälläpidettävä ketoneilikka Dianthus deltoides (oik. alh.).

100m
Parikkala, Kallion niityt

Pohjakartta © MML 2014

Alueen kuvaus: Alue on suojellun lehtometsän keskellä sijaitseva vanha pihapiiri entisine
peltoineen ja laitumineen. Mäen päällä on vanhoja rakennuksia ja kivijalkoja. Maisemallisesti arvokas niitty rakennusten ympäristössä on paikoin umpeenkasvanut ja rehevöitynyt
hoidon puutteessa, mutta monin paikoin säilynyt monilajisena niittynä. Niityllä ovat laiduntaneet naudat 1940-luvulta ja myöhemmin hevoset aina vuoteen 2000 saakka. Lajistoon kuuluvat mm. silmälläpidettävä NT ketoneilikka, peurankello, lehtomaitikka, ruusuruoho, särmäkuisma ja tuoksusimake.
Hoitotarve: Laidunnus ja/tai niitto perinteiseen tapaan. Nuorta niitylle levinnyttä puustoa tulisi raivata.
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PARIKKALA, SAARI, Kirjavalan laitumet
Peruskarttalehti: 4124 07
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68427:6413, akp:aki 68426:6409
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 5,0 ha
Arvoluokka: V (1999 V)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoinen lajisto ja maisema, koko, vanhat rakennukset
Perinnemaisematyyppi: niitty, keto, haka
Alueen kuvaus: Kirjavalassa Rantakyläntien pohjoispuolella Naukkarisentien varrella on
Etelä-Karjalan parhaiten säilynyt perinnebiotooppi. Alue on maisemallisesti merkittävä,
kaunis, kivinen ja kumpuileva niitty, jossa on useita vanhoja hirsirakennuksia, kivijalkoja ja
kiviaitaa. Kohdetta on laidunnettu hyvin pitkään perinteisellä tavalla nykypäivään saakka ja
se erottuu hyvin kylätielle. Pihatien länsipuolella on korkea mäki, jonka puustoa on paikoin
raivattu.
Etenkin pihatien itäpuolella kasvillisuus on matalaksi syötyä ja monipuolista. Tien länsipuolella kasvillisuus on korkeampaa ja lajistoltaan köyhempää. Kohteella kasvaa mm. mäkikuisma, poimulehdet, kissankäpälä, pukinparta, aholeinikki, huopakeltano ja viherjäsenruoho. Sen sijaan aiemmin 1990-luvulla löytynyttä ketonoidanlukkoa tai jäkkiä ei enää löytynyt.
Hoitotarve: Laiduntaminen perinteisellä tavalla koko alueella ja ajoittainen puuston ja pensaikon raivaus pihatien länsipuolella.

Parikkala, Kirjavalan laitumet. Laitumilla kasvaa mm. kissankäpälä Antennaria dioica ja pukinparta
Tragopogon pratensis.
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Parikkala, Kirjavalan laitumet

100m
Parikkala, Kirjavalan laitumet (etelä) ja Naukkarisenmäki (pohjoinen)

Pohjakartta © MML 2014

Parikkala, Naukkarisenmäki
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PARIKKALA, SAARI, Naukkarisenmäki, Kirjavala
Peruskarttalehti: 4124 07
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68427:6413, akp:aki 68426:6409
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 7,0 ha
Arvoluokka: M- (uusi kohde)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: maisema, kasvillisuus, koko
Perinnemaisematyyppi: niitty, haka, metsälaidun
Alueen kuvaus: Alue on niittylaikkujen, hakamaan ja metsälaitumen muodostuma kokonaisuus maisemallisesti kauniilla paikalla rinteellä järven rannalla. Maasto on kumpuilevaa
ja kivistä. Puuston rakenne vaihtelee, ollen eri-ikäistä ja monilajista. Alueella on ollut noin
20 vuotta sitten laidunnusta ja se on otettu nyt uudelleen lehmien laitumeksi. Kasvillisuus
on vielä monin paikoin rehevää, mutta edustavampiakin laikkuja löytyy. Niissä kasvaa mm.
silmälläpidettävä NT ketoneilikka, peurankello, mäkitervakko, keltanot ja leinikit.
Hoitotarve: Nykyisen laiduntamisen jatkaminen.
RAUTJÄRVI, Juhkaminnotkon keto
Peruskarttalehti: 4123 03
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68229:6208, akp:aki 68228:6207
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 0,1 ha
Arvoluokka: M- (M- 1999)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: hyvä lajisto
Perinnemaisematyyppi: niitty, keto

Rautjärvi, Juhkaminnotkon keto
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Rautjärvi, Juhkaminnotkon keto
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Alueen kuvaus: Simpeleentieltä Sarajärvelle johtavan Sarajärventien pohjoispuolella on
pieni niitty ja keto. Alue on osittain rehevöitynyt. Niityn länsiosa, jyrkkä tienpiennar ja
itänurkka ovat monilajisempia. Huomionarvoista kasvillisuutta edustavat pölkkyruoho, mäkiminttu, ruusuruoho, mäkitervakko, särmäkuisma, poimulehdet ja ahopukinjuuri.
Hoitotarve: Niitto tai laidunnus. Pientareelle sopii vain niitto.

RUOKOLAHTI, Karoniemen laidun
Peruskarttalehti: 4121 01
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68045:5810, akp:aki 68044:5808
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 0,4 ha
Arvoluokka: M- (M- 1999)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoiset kasvilajit
Perinnemaisematyyppi: niitty, keto
Alueen kuvaus: Alue sijaitsee Karoniemessä yksityisen tien päässä. Karoniemi on erittäin
vanha asuinpaikka vanhoine hirsirakennuksineen, kivi- ja riukuaitoineen. Karoniemeltä on
maisemallisesti kaunis järvinäkymä.
Aluetta on laidunnettu pitkään sekä naudoilla, että lampailla. Laidunnus on päättynyt vuonna 2000. Aluetta on kuitenkin sen jälkeen myös niitetty 2-3 vuoden välein ja niittojäte on
korjattu pois.
Laidunalueen itäpuoli on jäänyt paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi rehevöitymisen
seurauksena. Sen sijaan itäosa 0,5 ha:n alue on säilynyt edustavana ja hyvälajisena. Kuviolla kasvaa mm. pölkkyruoho, peurankallo, heinäratamo, ukontulikukka, soikkoratamo ja
silmälläpidettävä NT ketoneilikka.
Hoitotarve: Laidunnus tulisi mieluiten aloittaa uudestaan. Vaihtoehtoisesti aluetta tulisi niittää vuosittain umpeenkasvun estämiseksi sekä arvokkaan ja monipuolisen lajiston säilyttämiseksi.
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Ruokolahden Karoniemen laidun on osittain säilynyt edustavana ja hyvälajisena niittynä,
jota niitetään säännöllisesti.
Laidunnus on loppunut vuonna
2000.
Alueella kasvaa mm. pölkkyruoho, peurankallo, heinäratamo, ukontulikukka, soikkoratamo ja silmälläpidettävä ketoneilikka sekä kuvan nurmikohokki
Silene vulgaris.

100m
Ruokolahti, Karoniemen laidun
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RUOKOLAHTI, Toiviaisen niitty
Peruskarttalehti: 4112 06
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68002:6001, akp:aki 68001:6001
Maisemamaakunta: Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 1,0 ha
Arvoluokka: M (M- 1999)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoiset kasvilajit, vanhat rakennukset ja rakenteet
Perinnemaisematyyppi: niitty

Ruokolahti, Toiviaisen niitty

Ruokolahden Toiviaisen
maisemallisesti kauniilla
niityllä on vanha hirsirakennus.
Kasvilajistoon kuuluvat mm.
peurankello, poimulehdet
sekä kuvan heinäratamo
Plantago lanceolata ja päivänkakkara Laucanthemum
vulgare.
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Alueen kuvaus: Ruokolahden taajaman itäpuolella sijaitseva pääosin matalakasvuinen kivikkoinen rinneniitty on maisemallisesti arvokas. Niityllä on vanha hirsinen aitta ja vanha kivijalka. Kuvio rajautuu metsätiehen, aittaan, peltoon, metsään ja etelässä kylätiehen.
Aluetta on pitkään laidunnettu naudoilla ja hevosilla. Alue on ollut laiduntamatta viimeiset 2
vuotta, mutta tarkoituksena on aloittaa laidunnus uudelleen mullikoilla 2014.
Niityllä on mäntyjä, pihlajia, haapoja ja katajia. Puustoisemmat alueet kasvavat saniaisia,
varpuja ja heinää. Avoimilla alueilla kasvillisuus vaihtelee kosteuden mukaan. Niittykasvillisuutta edustavat mm. runsaslukuinen heinäratamo, peurankello, poimulehdet, kevättaskuruoho ja mäkitervakko.
Hoitotarve: Laidunnuksen jatkaminen pikapuolin olisi suotavaa.

100m
Ruokolahti, Toiviaisen niitty
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SAVITAIPALE, Kuivasensaaren laidun
Peruskarttalehti: 3134
Maisemamaakunta: Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 16,0 ha
Arvoluokka: M- (uusi kohde)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoiset kasvilajit, maisema, koko
Perinnemaisematyyppi: niitty, haka, rantaniitty, metsälaidun, keto
Alueen kuvaus: Alue sijaitsee Kuivasensaaressa, Tukialansalmen sillan jälkeen heti tien
eteläpuolella. Suureen monipuoliseen kokonaisuuteen kuuluu niittyä, rantaniittyä, metsälaidunta, hakaa ja ketoa. Kuvioiden keskellä on maanomistajan tilakeskus ja luomupelto.
Alueella on myös huomattavaa maisemallista arvoa. Se rajautuu etelässä Saimaan rantaan, idässä metsään ja muualla peltoon ja tiehen. Maasto on kumpuilevaa ja kivistä ja
puusto vaihtelevaa. Maaperän kosteusolosuhteet vaihtelevat kuivasta tuoreeseen ja kosteaan. Alueella on pitkä laidunnushistoria ja nykyään aluetta laiduntavat noin 30 emolehmää
vasikoineen.
Kasvillisuus on valtaosin vaatimatonta. Alueen länsireunan ketoalue on runsaslajisin. Muualla laitumella on runsaasti apilaa, ahomansikkaa, voikukkaa ja paikoin hevonhierakkaa.
Kedon lajistoon kuuluu mm. silmälläpidettävä NT ketoneilikka, huopakeltano, punanata,
ahosuolaheinä ja ruusuruoho.
Hoitotarve: Laidunnuksen jatkaminen. Peltolaitumen aitaaminen erilleen perinnebiotoopeista ja lisärehun tarjoaminen vain sinne. Tai lisärehun antamisen lopettaminen laitumelle.
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Savitaipale, Kuivasensaaren laidun. Kohde koostuu niityistä, hakamaista ja metsälaitumista. Kasvillisuuteen kuulu mm. silmälläpidettävä kangasajuruoho Thymus serpyllum (kuvassa).

100m
Savitaipale, Kuivasensaaren laidun.
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TAIPALSAARI, Leväsen niitty
Peruskarttalehti: 3134 05
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67893:5509, akp:aki 67891:5503
Maisemamaakunta: Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 0,8 ha
Arvoluokka: M- (M- 1999)
Maanomistaja: yksityinen
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: huomionarvoiset kasvilajit, perinteinen maankäyttö
Perinnemaisematyyppi: niitty

Taipalsaari, Leväsen niitty

Taipalsaaren Leväsen niitty
on paikoin rehevöitynyt ja
heinittynyt.
Niityn kuivemmilla osilla kasvaa kuitenkin huomionarvoista lajistoa, kuten peurankello Campanula glomerata
(kuvassa).
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Alueen kuvaus: Leväsen kylässä sijaitseva entinen etelään viettävä laidunniitty muodostuu
runsaasti katajaa kasvavasta vanhasta pellosta ja noin 10 vuotta sitten koivulle istutetusta
laitumesta. Niittyyn kuuluu myös kuiva kalliokumpare. Kuviolla on myös maisemallista arvoa. Aluetta on laidunnettu lampailla ja naudoilla 1990-luvulle asti ja vuodesta 2011 on aloitettu vuosittainen niitto pienellä alueella.
Vanha pelto on muuttunut hyvälajiseksi niityksi, jossa kuitenkin on rehevöitymisen merkkejä
mm. paikoin runsaana kasvavat koiranheinä ja koiranputki. Niityn kuivemmissa paikoissa
kasvaa kuitenkin mm. silmälläpidettävää NT ketoneilikkaa, peurankalloa, kurjenkelloa, heinäratamoa ja kelta-apilaa.
Hoitotarve: Vuosittaisen niiton jatkaminen nykyisen hoidon tapaan tai laidunnus.

100m
Taipalsaari, Leväsen niitty
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PARIKKALA, UUKUNIEMI, Suurtuvan niitty
Peruskarttalehti: 4124 11
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 68523:6521, akp:aki 68521:6519
Maisemamaakunta: Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 1,1 ha
Arvoluokka: M+ (1999 V)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: kasvilajisto
Perinnemaisematyyppi: niitty
Alueen kuvaus: Niukkalan kylässä Pyhäjärven eteläkärjessä sijaitseva niitty on aikoinaan
raivattu kaskeamalla. Alue rajautuu pohjoisessa metsään ja muualla peltoon ja laitumiin.
Loiva länsirinne vaihtelee tuoreesta kosteaan. Aluetta on aikoinaan laidunnettu naudoilla ja
hevosilla ja nyt lampailla.
Niityn eteläosa on kasvillisuudeltaan korkeaa, koiranputki-, voikukka- ja niittyleinikkivaltaista
niittyä. Kosteaa keskiosaa hallitsevat mesiangervot. Kostean painanteen molemmilla puolilla on kuitenkin edustavaa niittykasvillisuutta. Niityllä kasvaa mm. nurmitatar, kullero, poimulehti ja silmälläpidettävä NT ketoneilikka. Aiemmin 1990-luvulla tavattua ketonoidanlukkoa
ei enää tavattu.
Hoitotarve: Laidunnuksen jatkaminen. Laidunnuspainetta tulisi tarkistaa, jotta koko alue
saataisiin matalakasvuiseksi.
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Parikkala, Uukuniemi, Suurtuvan niitty

100m
Parikkala, Uukuniemi, Suurtuvan niitty
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LAPPEENRANTA, YLÄMAA, Leinon kallioketo
Peruskarttalehti: 3133 04
Yhtenäiskoordinaatit: ykp:yki 67406:5593, akp:aki 67406:5592
Maisemamaakunta: Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 0,3 ha
Arvoluokka: M- (1999 M-)
Arvoon vaikuttavia erityistekijöitä: monilajinen edustava keto
Perinnemaisematyyppi: kallioketo
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Ylämaa, Leinon kallioketo

Alueen kuvaus: Leinon keto on kauniissa kylämaisemassa peltojen keskellä sijaitseva kallioinen keto, jolla on monipuolinen ja arvokas keto- ja niittykasvillisuus.
Aluetta on laidunnettu epäsäännöllisesti vuoteen 1988 saakka (Jantunen ym. 1999). Keskija luoteisosat ovat paikoitellen umpeenkasvaneita, mutta etelä- ja kaakkoisosat ovat vielä
hyvässä kunnossa.
Huomionarvoista kasvillisuutta edustavat mm. heinäratamo, häränsilmä, peurankello, keltamaite, mäkikuisma, ruusuruoho ja tuoksusimake. Alueen keskiosiin levinneet maitohorsma, nokkonen, koiranputki, hietakastikka ja pelto-ohdake saattavat vallata lisää alaa, jonka
vuoksi hoitotoimenpiteet ovat melko kiireellisiä.
Hoitotarve: Pensaita ja puita tulisi harventaa. Niitty ja keto tulisi niittää kerran kesässä tai
laiduntaa ajoittain.

100m
Ylämaa, Leinon kallioketo
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Taulukko 1
ETELÄ-KARJALA
Taulukossa 1 on esitetty Etelä-Karjalassa aiemman selvityksen (Jantunen ym. 1999) perinnebiotoopit
luokissa P (paikallisesti arvokas), M (maakunnallisesti arvokas) ja V (valtakunnallisesti arvokas) ja tämän
2014 laaditun selvityksen vertailu. Muutoksen pääasiallinen syy on myös arvioitu.

Alue
LRA, Joutseno, Korvenkylän laidun
LRA, Joutseno, Korpiahon laidun
LRA, Joutseno, Kaivolan keto
LRA, Joutseno, Hiidenmäen keto
LRA, Joutseno, Joutsenrannan niitty
LRA, Joutseno, Pätilän keto
Lappeenranta, Hovipellon niitty
Lappeenranta, Hovin ketoniitty (Pölläsentie)
Lemi, Mikkolan kallioketo
Lemi, Urolantie
Luumäki, Hirviluodonniemen rantaniitty
Luumäki, Halinmäen keto
Luumäki, Päivärinteenketo
Parikkala, Kaukolan laidun
Parikkala, Peltolan niitty
Parikkala, Koitsanlahden hovi
Parikkala, Savikummun niitty
Parikkala, Savikummun haka
Parikkala, Kallion niityt
Parikkala, Naukkarisenmäki
Rautjärvi, Tervalamminmäen niitty
Rautjärvi, Revonrannan laidun
Rautjärvi, Korpijärven niitty
Rautjärvi, Juhkaminnotkon keto
Ruokolahti, Virmutjoen keto
Ruokolahti, Karoniemen laidun
Ruokolahti, Toiviaisen niitty
Parikkala, Saari, Kirjavalan laitumet
Parikkala, Saari, Honkakylän laidun
Savitaipale, Kuivasensaaren laidun
Taipalsaari, Leväsen niitty
Parikkala, Uukuniemi, Suurtuvan niitty
LRA, Ylämaa, Leinon kallioketo

koko
ha
2,5
2,0
0,5
0,4
0,2
0,6
3,0
0,3
0,2
10,0
0,6
0,3
0,6
10,0
1,1
1,0
1,6
2,5
5,0
7,0
1,5
2,7
2,4
0,1
0,1
0,5
1,0
5,0
1,3
16
0,8
1,1
0,3

luokka
1999
M
M
M
M
M
MMuusi
Muusi
M
M
MMMMuusi
uusi
uusi
uusi
M
MMMM
MMV
Muusi
MV
M-

luokka
2014
MMM+
M
P+
P
MMP
MP
M+
MMM
MM+
MP+
MMM
V
MMMM+
M-

muutoksen pääasiallinen
syy
osittainen metsittyminen
umpeenkasvu
alueellinen vertailu
ei muutosta
metsitetty taimilla
umpeenkasvu
ei muutosta
umpeenkasvu
ei enää pb, Ely:n tieto
umpeenkasvu
alueellinen vertailu
metsitetty koivun taimelle
ei muutosta
ei muutosta
metsitetty, Ely:n tieto
umpeenkasvu
metsitetty, Ely:n tieto
ei muutosta
kohde muussa käytössä, Ely
ei muutosta
kasvilajisto
ei muutosta
lajiston köyhtyminen
alue supistunut
heikko laidunnuspaine
ei muutosta

Vertailun helpottamiseksi on vanhoissa 1990-luvun kohteissa käytetty vanhoja kunnan nimiä. ( LRA=Lappeenranta)
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