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1 JOHDANTO
Tämä isokultasiipiselvitys on tehty Imatran kaupungin Korvenkannan alueelle asema-
kaavoitusta varten. Selvitys täydentää alueelle maankäytön suunnittelua varten vuon-
na 2011 tehtyä luontoselvitystä (Pöyry Finland Oy 2011). Selvityksessä kaava-alueen
eteläosan avoimista peltoympäristöistä kartoitettiin mahdolliset isokultasiiven elinym-
päristöt. Selvitystarve tuli esille Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asemakaavaluonnok-
sesta antamassa lausunnossa (26.7.2014, luonnonsuojelubiologi Tuula Tanskan täy-
dennys 27.8.2014). Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä.
Selvitystä varten saatiin taustatietoja Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin
perhostutkija Kimmo Saariselta.

2 ISOKULTASIIVEN EKOLOGIA JA SUOJELU
Isokultasiipi (Lycaena dispar) on keskikokoista hieman pienempi, kirkkaan oranssinkel-
tainen ja mustankirjava päiväperhonen (Suomen ympäristökeskus 2014). Aikaisemmin
isokultasiipi oli tyypillisesti vaatelias kosteikkolaji, jonka toukkien ravintokasvina olivat
vesi- ja isohierakka, mutta nykyisin toukat elävät myös hevon- ja poimuhierakalla
(Kimmo Saarinen 29.8.2014). Ravintokasvin muutoksen seurauksena isokultasiipeä ta-
vataan kosteiden tulva- ja rantaniittyjen lisäksi monenlaisilla pioneerikasvillisuuden val-
taamilla paikoilla kuten tien- ja pellonpientareilla ja täyttömaa-alueilla

Isokultasiipi on harvinaistunut Länsi-Euroopassa, mutta kannat ovat kuitenkin pysyneet
samoina suurimmassa osassa Eurooppaa tai jopa kasvaneet (Suomen ympäristökeskus
2014). Suomessa laji havaittiin ensi kerran vuonna 1972 Joutsenossa ja Virolahdella.
Nykyisin sitä tavataan paikoittain pitkin etelärannikkoa ja itärajan pinnassa Pohjois-
Karjalan eteläosiin asti.

Isokultasiipi kuuluu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joten sen lisääntymis-
ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty luonnonsuojelulain 49
§:n nojalla. Se kuuluu myös yhteisön tärkeinä pitämiin liitteen II lajeihin, joiden suoje-
lemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 -alueverkosto).
Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa isokultasiipi on arvioitu silmälläpidettäväksi
lajiksi (NT) (Rassi ym. 2010).

3 MENETELMÄT

3.1 Aikaisemmat havainnot Korvenkannasta

Korvenkannan liittymäalueen tienpientareilla valtatien 6 varressa havaittiin vuonna
2005 muutamia isokultasiiven munia hevonhierakan lehdillä (Suomen ympäristökes-
kuksen Eliölajit-tietojärjestelmä 2014). Luontoselvitysraportissa (Pöyry Finland Oy
2011) on mainittu, että Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin arvion (1.6.2011)
mukaan tienrakennustyöt ovat muuttaneet valtatien aluetta niin, ettei siellä enää ole
lajille sopivaa elinympäristöä. Valtatien 6 eteläpuolella Korvenkylässä on päiväperhos-
ten seurantalinja, josta isokultasiipeä löytyi erityisesti vuosina 2006–2008 ja uudelleen
vuonna 2012 (Kimmo Saarinen 28.8.2014).
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3.2 Syyskuun 2014 kartoitus

8.9.2014 tehdyssä kartoituksessa selvitettiin isokultasiiven ravintokasvien esiintymistä
kaava-alueen eteläosassa (kuva 1). Erityisesti selvitettiin, onko alueella sellaisia vesi tai
isohierakkaa kasvia kosteikkoja, jotka voisivat tarjota isokultasiivelle pysyvän elinympä-
ristön. Lisäksi kartoitettiin muiden isokokoisten hierakoiden esiintymistä alueella. Syys-
kuussa hierakat olivat hedelmävaiheessa ja erottuivat ruskeina kasvillisuuden seassa.
Kukintoversojen lehdet olivat jo osittain lakastuneet.

Luotettavimmin isokultasiiven esiintyminen voidaan kartoittaa loppukesällä, kun ravin-
tokasvien lehtien yläpinnalta löytyy munia (Ilmonen ym. 2001). Isokultasiiven munien
tai toukkien kartoittamiseen selvitysajankohta oli liian myöhäinen. Isokultasiipien len-
toaika on kesäkuun lopulta heinäkuun loppuun, ja joskus tavataan toista sukupolvea
elo-syyskuussa (Sierla ym. 2004).

Kuva 1. Korvenkannan asemakaava-alueen rajaus. Selvitys tehtiin alueen eteläosan pelloille.
Kuva: Imatran kaupunki 2014.

4 TULOKSET
Selvitysalueen kaikki hierakkahavainnot koskivat hevonhierakkaa ja poimuhierakkaa
(kuva 4). Alueella ei tehty varmoja havaintoja vesihierakasta tai isohierakasta. Poimu-
hierakat erottuivat selvästi hevonhierakoista nystermäisten siemenien ja useimmiten
myös poimuisten lehdenreunojen ja varren punaisen värin perusteella. Kukkineiden
versojen lisäksi etenkin eteläosan maavalleilla havaittiin lehtiruusukkeita, jotka määri-
tettiin hevonhierakoiksi, koska muita kukkineita hierakoita ei kasvanut siinä osassa
aluetta. Osa lehtiruusukkeista jäi todennäköisesti havaitsematta.

Hevonhierakkaa kasvaa eniten peltoalueen pohjoisreunalla Niittyläntiehen rajoittuvan
pellon reunassa, jossa sitä on useita satoja versoja (kuvat 2 ja 4). Hevonhierakan lisäksi
alueella kasvaa pujoa ja pelto-ohdaketta. Kasvillisuuden perusteella alue on ollut lai-
dunkäytössä muuta peltoaluetta pitempään. Lisäksi hevonhierakkaa kasvaa harvaksel-
taan valtatien 6 pohjoispuolisilla ojankaivumailla (kansikuva). Poimuhierakka on levin-
nyt peltoalueen läpi itä-länsisuuntaisena kulkevan vesihuoltolinjan kasvittuneille kai-
vumaille (kuvat 3 ja 4). Yksittäin kasvavia versoja on siellä noin parikymmentä. Sekä



Imatran kaupunki: Korvenkannan isokultasiiven ravintokasviselvitys 16X219560

3
hevonhierakkaa että poimuhierakkaa tavataan lisäksi peltoalueen heinävaltaisessa
keskiosassa siellä täällä. Sen sijaan muualta alueelta molemmat puuttuvat muutamia
hevonhierakan versoja lukuun ottamatta. Niittylän pohjoispuolella on edelleen laidun-
käytössä olevia hevoslaitumia, joissa ei kuitenkaan havaittu aidan ulkopuolelta tarkas-
teltuna hierakoita.

Kuva 2. Hevonhierakkaa kasvaa eniten Niittyläntien eteläpuolella entisen pellon reunassa.

Kuva 3. Poimuhierakka on levinnyt peltoalueen läpi rakennetun vesihuoltolinjan kaivumaille.

Alueen ojat ja pienet kosteat painanteet eivät ole vesi- tai isohierakalle tyypillisiä kas-
vupaikkoja. Peltoalueen läpi virtaa kaksi valtaojaa, jotka ovat lähes kauttaaltaan kasvi-
peitteisiä valtalajeina mm. korpikaisla, röyhyvihvilä, mesiangervo ja vesisara. Paikoin
kasvaa leveäosmankäämiä. Avovettä on näkyvissä vain muutamissa kohdissa ojat ylit-
tävien siltojen ympäristössä. Sarkaojat ovat lähes kaikki umpeenkasvaneita ja erottui-
vat maastossa lähinnä pajupensaikkoriveinä tai niiden kasvillisuus on samantapaista
kuin valtaojissa. ABC-liikenneaseman tontilta saa alkunsa uusi noin 500 metriä pitkä
oja, joka jatkuu lounaaseen pitkin valtatien varren kevyenliikenteen väylän viertä.
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Muut uudet ojat ovat tontin luoteiskulmalta alkunsa saava vähäisempi oja, joka liittyy
valtaojaan metsäsaarekkeen eteläpuolella, sekä kaava-alueen luoteisreunalla sijaitseva
kunnostettu pelto-oja. Uusien ojien reunakasvillisuus oli vasta kehittymässä.

Entisellä pellolla on lisäksi pienialaisia kosteita painanteita, joissa kasvaa tavallisimmin
korpikaislaa. Pellon keskellä sijaitsevan pienen metsäsaarekkeen vetisessä keskiosassa
kasvillisuuteen kuuluvat korpikaisla ja kurjenjalka. Niittylän pihapiirissä sijaitsevan
lammen reunoilla ja ympäristössä kasvaa järviruokoa.

Kuva 4. Hevonhierakan ja poimuhierakan havaintopisteet ja huomattavimmat ojauomat
Korvenkannan peltojen alueella. Yhdessä havaintopisteessä saattoi olla yksi verso tai useita
versoja. Ilmakuvassa ei näy ABC-liikenneasemaan liittyvä rakentaminen selvitysalueen itä-
osassa. Ilmakuva: Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen karttapalvelu, 08/2014, lisenssi
http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_20120501.

5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Kaava-alueella ei havaittu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan isokultasiiven
ravintokasveja vesi- tai isohierakkaa. Ne saattavat vaatia kasvaakseen hieman avoi-
mempia vesiympäristöjä, kuin mitä selvitysalueella on nykytilanteessa. Sen sijaan kai-
vumailla ja entisillä pelloilla kasvaa isokultasiiven ravintokasveihin kuuluvia poimu- ja
hevonhierakkaa. Niiden kasvupaikat ovat kuitenkin pioneeriluonteisia, ja kasvillisuuden
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sukkessiokehityksen edessä hierakat todennäköisesti häviävät. Mahdollisesti kaava-
alueelle muodostuu rakentamisen aikana uusia poimu- ja hevonhierakalle sopivia kas-
vupaikkoja ja niitä on kaava-alueen ympäristössä. Kaavan toteuttamisen ei näin ollen
arvioida heikentävän tai hävittävän isokultasiiven lisääntymis- tai levähdyspaikkoja.
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