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1. Inventoinnin tausta ja tavoitteet
Vakka-Suomen perinnemaisemien hyönteislajistoa inventoitiin 2010-2011 osana VakkaSuomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset -projektia, joka on Leader rahoitteinen yleishyödyllinen kehittämishanke. Se toteutettiin 1.3.2010–31.12.2011 ja
sitä hallinnoi Laitilan kaupunki. Hankkeen tavoitteeksi on asetettu Vakka-Suomen arvokkaiden perinnemaisema- ja muinaisjäännösalueiden hoidon kehittäminen ja tehostaminen.
Projektin tärkeimpänä toimenpiteenä laaditaan Vakka-Suomen arvokkaille ja ainutlaatuisille perinnemaisema- ja muinaisjäännösalueille hoito- ja käyttösuunnitelma sekä laadukkaan hoidon ohjeistus. Perinnemaisemien hyönteislajiston inventointi toteutettiin
suunnitelman taustaksi ja alueen luontoarvojen kartoittamiseksi. Sen tavoitteina oli lisätiedon saaminen alueen perinnebiotooppien ja muinaisjäännösalueiden hyönteislajistosta sekä siihen liittyen mm. riskikohteiden tunnistaminen, hoitomenetelmien kehittäminen
ja valinta sekä perinnemaisemien ja niiden hoidon arvostuksen ja yleisen mielenkiinnon
lisääminen.

2. Toteutus
Hyönteisinventoinnin suunnittelu ja maastotyöt toteutettiin vuoden 2010 aikana. Inventoinnin toteutusta suunniteltiin työryhmässä, johon kuuluivat Juhani Itämies, Iiro Ikonen,
Teija Tiitinen, Kimmo Härjämäki ja projektikoordinaattori Marja Pälikkö.
Inventoitaviksi lajiryhmiksi valittiin alussa pienperhoset, koppakuoriaiset ja luteet sekä
menetelmiksi kenttähaavinta ja maastohavainnointi, kuoppapyydykset sekä valorysät.
Koppakuoriaiset jäivät projektin kuluessa pois määritettävien lajien joukosta, mutta tilalle
tulivat kaskaat. Asiantuntijoina niiden osalta ovat toimineet dosentti Juhani Itämies,
vanhempi tutkija Teemu Rintala sekä Guy Söderman. Kenttätöiden alkuvaiheessa syntyi lisäksi inventointiin liittyvää yhteistyötä Turun yliopiston kanssa. Biologian opiskelija
Tiia Kärkkäinen, joka valmistelee pro gradu -työtään perinnemaisemien hämähäkeistä,
sai käyttöönsä kuoppapyydysten hämähäkkiaineiston, jonka määritykset eivät kuitenkaan sisälly tähän raporttiin. Vastavuoroisesti hän organisoi pyydyksistä kerättyjen näytteiden lajittelun yliopiston eläintieteellisessä museossa. Pyydysten tyhjennys ja huolto
tilattiin Varsinais-Suomen perinnemaisemayhdistykseltä ja käytännössä siitä vastasi
Kimmo Härjämäki.
Inventoinnin maastotyöt toteutettiin kesällä 2010 Laitilassa ja Uudessakaupungissa 15
kohteella. Kohteet valittiin sekä Untamalan-Kodjalan valtakunnallisesti arvokkaalta maisema-alueelta ja Kallelan rakennetulta maisema-alueelta että vertailun vuoksi näiden
ulkopuolelta. Kohteista 12 oli inventoitua perinnebiotooppia. Näistä yksi oli valtakunnallisesti, viisi maakunnallisesti ja kuusi paikallisesti merkittäväksi arvioituja. Muinaisjäännös tunnetaan 11 inventointikohteen yhteydestä. Viisi kohdetta sijaitsee Natura-alueella.
Kaikista kohteista säännöllisessä hoidossa olevia oli kymmenen ja kokonaan ilman hoitoa useampia vuosia olleita kolme. Pääosin inventoidut alueet olivat niittyä ja ketoa,
mutta myös kallioketoa, hakamaata ym. perinnebiotooppihabitaatteja oli mukana.
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Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi inventointikohteet, niistä käytetyt koodit, karttakoordinaatit sekä inventointimenetelmät pääpiirteissään. Tarkemmat kohdekuvaukset löytyvät luvusta 4.
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Kuoppapyydyksinä käytettiin maahan kaivettuja muovisia mukeja, joiden pohjalla oli
vettä, pesuaineliuosta ja merisuolaa. Kuoppapyydyksiä asennettiin 10 kohteelle 10 pyydystä eli yhteensä 100 kpl. Pyydysten sijoittamisessa maastoon toimi asiantuntijana
Juhani Itämies. Niiden käyttöaika oli toukokuun lopusta syyskuun loppuun. Pyydykset
tyhjennettiin noin kahden viikon välein. Yhden kohteen pyydysten näytteet kerättiin yhteen ja pakastettiin. Näin näytteitä kertyi yhteensä 84 kpl. Sanottavaa ilkivaltaa ei kesän
aikana pyydyksiin kohdistunut, mutta jokaista pyydystä ei joka keräyskerralla löytynyt tai
voitu ottaa talteen esim. myyrien takia. Kuoppapyydysaineisto esikäsiteltiin Turun yliopiston eläintieteellisessä museossa oppilastyönä ja lähetettiin edelleen analysoitavaksi
tutkijoille.
Valopyynnissä käytettiin Jalas-mallisia kestorysiä. Myrkkynä oli tetraklooretaani. Rysiä
oli kahdessa paikassa: Untamalan harjun koillispuolella arkeologisen opastuskeskuksen
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välittömässä läheisyydessä ison tuomen sisällä sekä Kodjalan koulun koillispuolella
pienehkössä metsäsaarekkeessa ison männyn alla katajien ja pihlajien ympäröimänä.
Pyynti aloitettiin Untamalassa 24.5. ja Kodjalassa 10.6. Molemmissa paikoissa pyynti
lopetettiin 15.9. Untamalassa pyydyksen valo toimi ajastimella ja Kodjalassa hämäräkytkimellä. Koentaväli oli pääsääntöisesti kaksi viikkoa. Näytteet, joita kertyi 19 kpl, pakastettiin ja toimitettiin pyynnin päätyttyä Itämiehelle analysoitaviksi.
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Passiivipyynnin ohessa Itämies ja Rintala tekivät omalta osaltaan maastotöitä yhdellä
tai useammalla käyntikerralla sekä analysoivat ja raportoivat lisäksi pyydysten hyönteisnäytteet oman lajiryhmänsä osalta. Tarkempi kuvaus heidän maastotöistään löytyy erillisraporteista. Kaskaat määritti Guy Söderman osana Teemu Rintalan raporttia.
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3. Arkeologinen seuranta
Maahan asennettavat kuoppapyydykset ovat kajoava tutkimusmenetelmä, minkä takia
Museovirastolta haettiin ja saatiin tutkimuslupa (dnro 022/302/2010) muinaisjäännöskohteille:
Laitila:
- Palttilanharju, rautakautinen kumpukalmisto
- Untamalan Myllymäki, rautakautinen kumpukalmisto, muinaispeltoja jne.
- Rukoushuone-Kansakoulunmäki, rautakautinen kalmisto
- Mäki, rautakautinen muinaispelto ja uhrikivi
- Kaukolan kartano, mahdollinen muinaisjäännös
- Savemäki, rautakautinen kalmisto
- Raula, rautakautinen hautaröykkiö
- Kauppi, pronssikautinen hautaröykkiö
- Seppälän linnavuori, rautakautinen linnavuori
Uusikaupunki:
- Kalmumäki, rautakautinen kalmisto ja uhrikallio
- Vilon Myllymäki, rautakautinen hautaröykkiö
- Eskola, rautakautinen röykkiöalue
- Hiidenvainio, rautakautinen röykkiökalmisto
- Korkeapyörtäneenmäki, rautakautinen kalmisto
- Kotovainio, rautakautisia hautaröykkiöitä
Tutkimusluvan hakemisen jälkeen suoritettiin vielä inventointikohteiden tarkempaa valintaa ja kuoppapyydyksiä asennettiin lopulta seuraaville muinaisjäännöskohteille:
Laitila:
- Untamalan Myllymäki 400010250
- Rukoushuone-Kansakoulunmäki 1000000181
- Kauppi 1000005079
Uusikaupunki:
- Kalmumäki 895010056
- Eskola 895010063
- Korkeapyörtäneenmäki 895010059 ja Kotovainio 895010058
Kuoppapyydykset asennettiin Laitilan kohteille 20.5. ja Uudenkaupungin kohteille 31.5.
Kaikki poistettiin maastosta 21.9.2010. Sekä pyydysten asentamisen että poistamisen
arkeologisen seurannan suoritti arkeologi, FM Marja Pälikkö.
Kullekin kohteelle asennettiin 10 kuoppapyydystä. Kyseessä on noin 1 l:n vetoinen
muoviastia, jota varten tehtiin maahan puutarhalapiolla tai kairalla mahdollisimman tarkasti astian kokoinen kuoppa. Kuopan halkaisija oli noin 10 cm ja syvyys 10 cm. Kuopan seinämät sekä siitä nostettu maa tarkastettiin arkeologisten anomalioiden havaitsemiseksi pyydystä asennettaessa sekä maa uudelleen täyttövaiheessa. Pyynnin loputtua kolo täytettiin lähinnä siitä kaivetulla maalla.

-5-

Pyydysten paikat valittiin mahdollisuuksien mukaan tunnettujen tai havaittavissa olevien
muinaisjäännösrakenteiden ulkopuolelta, arkeologisesti tutkitusta osasta muinaisjäännösaluetta. Useassa tapauksessa paikaksi valikoitui myös kasvillisuuden muodostama
mätäs tai esim. hylätty muurahaispesä, joista muinaisjäännökseen liittyvien rakenteiden
tai artefaktien löytyminen on epätodennäköistä. Sanallinen kuvaus kuoppapyydysten
paikoista sekä niitä varten kaivetuista kuopista tehdyistä havainnoista löytyy tämän raportin luvusta 4 kohdekuvausten yhteydestä.
Ei-kajoavia tutkimusmenetelmiä (esim. valorysä ja haavinta) käytettiin hyönteisinventoinnin yhteydessä edellä mainittujen lisäksi seuraavilla muinaisjäännöskohteilla:
Laitila:
- Mäki 1000001253
- Savemäki 400010128
- Raula 1000004430
- Seppälän linnavuori 1000000157
- Vainionmäki 400010150 (ei sis. tutkimuslupaan, suullinen ilmoitus Tuula Heikkurinen-Montellille ja vahvistus sähköpostitse 8.6.2010)
Kaikkien mainittujen muinaisjäännöskohteiden osalta löytyy tiedot hyönteisinventoinnin
toteutuksesta ja tuloksista tästä raportista.
Yhdestäkään kaivetusta kuopasta ei havaittu arkeologisia anomalioita - sen enempää
rakenteita, kulttuurikerroksia kuin artefakteja. Tästä syystä sekä kuoppien mataluuden
ja muinaisjäännöksen kannalta toissijaisen sijainnin takia ei niiden tarkan sijainnin mittaamista katsottu tarpeelliseksi.
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4. Kohdekuvaukset
L 1 Pappilanmäki
Perinnebiotooppi: Ei inventoitu perinnebiotooppina aikaisemmin
Maanomistaja ja lupa: Laitilan srk,
pastori Juha Kylänpää
Muinaisjäännös: Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Välimäki:
Valkoreunapussikoin esiintymisselvitys Laitilassa vuonna 2005 (kohde
22, ei havaintoja)
Kasvilajit: harmio, hietalemmikki,
mäkikaura, sikoangervo, pölkkyruoho, huopakeltano, mäkitervakko, keltamaksaruoho, kangasajuruoho, ketomaruna,
pystykiurunkannus, ketoneilikka
Hoitohistoria: Laitilan seudun ympäristöyhdistys on järjestänyt alueella vuosittain niittotalkoita
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 10 kpl 20.5.-21.9. • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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L 2 Rukoushuoneenmäki
Perinnebiotooppi: Keskusta koulun
keto (M+)
Maanomistaja ja lupa: Kulttuuriseura
Walo, pj. Terhi Sinisalo
Muinaisjäännös: 1000000181 Rukoushuone-Kansakoulunmäki, rautakautinen
kalmisto, jonka rajaus sama kuin pb:n
tai laajempi. Tutkimuslupa saatu Museovirastolta. Kaikki kuoppapyydykset
sijaitsevat muinaisjäännösalueella, mutta arkeologisesti merkittäviä havaintoja
ei niitä laitettaessa tehty. Osa pyydyksistä on turve- ja humuskerroksessa,
osa mineraalimaassa, jossa ei anomalioita.
Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemat 2000 •
Välimäki: Valkoreunapussikoin esiintymisselvitys Laitilassa vuonna 2005
(kohde 23?, ei havaintoja)
Kasvilajit: nuokkukohokki, huopakeltano, kissankello, kissankäpälä, kangasajuruoho, ketomaruna, sikoangervo,
ketoneilikka, keltamo, mäkitervakko,
ahomansikka

Hoitohistoria: Ollut Museoviraston
muinaisjäännösten hoitoyksikön hoidossa viimevuosina. Sitä ennen Laitilan ympäristöyhdistys hoitanut ajoittain niittämällä, mutta hoito ei ole
ollut säännöllistä.
Inventointimenetelmä ja ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 10
kpl perinnemaisema-alueen lounaiseteläosassa 20.5.-21.9. • Kenttähaavinta, Teemu Rintala 13.-14.7. •
Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi,
Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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L 3 Raulan niitty
Perinnebiotooppi: Raulan niitty (P)
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: 1000004430Raula,
rautakautinen hautaröykkiö. Tutkimuslupa saatu Museovirastolta. Mj-alueen
rajaus on kuitenkin pb:a suppeampi ja
kaikki kuoppapyydykset sijaitsevat sen
ulkopuolella.
Natura, YSA tms. ja siihen liittyvä lupa: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemat 2000 •
Härjämäki: Laitilan perinnemaisemien täydennysinventointi 2000 • Välimäki: Valkoreunapussikoin esiintymisselvitys Laitilassa vuonna 2005 (kohteet 1-3 havaintoja, 14-15 ei
havaintoja)
Kasvilajit: kangasajuruoho, mäkikaura, sikoangervo, ketokaunokki, isolaukku, nuokkukohokki, mäkilemmikki, ketopiippo, kissankäpälä, (kallio?)hatikka, ruoholaukka, jäkki,
kevätmaksaruoho
Hoitohistoria: Perusraivaus 2000 alkaneessa V-S luonnonsuojelupiirin projektissa, jonka jälkeen lumo-tuki. Osa alueesta ollut hevoslaitumena.
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 20.5.-21.9. 10 kpl, joista 6
kpl alueen N-osassa olevan ladon ympäristössä, enimmäkseen pb-rajauksen ulkopuolella, sekä 4 kpl tästä 50-100 m kaakkoon • Kenttähaavinta, Teemu Rintala 13.-14.7. •
Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko
2
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L 4 Untamalan kedot
Perinnebiotooppi: Untamalan kedot (V)
Maanomistaja: Suomen valtio / Museovirasto
Muinaisjäännös: 400010250 Untamalan
Myllymäki, rautakautinen kumpukalmisto,
muinaispeltoja jne. Tutkimuslupa saatu Museovirastolta. Muinaisjäännösalueen rajaus
perinnemaisemaa laajempi. Kaikki kuoppapyydykset sijaitsevat muinaisjäännösalueella, mutta arkeologisesti merkittäviä havaintoja ei niitä laitettaessa tehty. Osa niistä
turve- ja humuskerroksessa, osa peltomullassa tai mineraalimaassa, jossa ei anomalioita.
Natura, YSA tms.: Natura 2000:
FI0200066, Untamala
Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset,
kartoitukset: • Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemat 2000
Kasvilajit: laukkaneilikka, saunionoidanlukko, ketonoidanlukko, kangasajuruoho, mäkikaura, ketopiippo, ketomaruna, sikoangervo, isolaukku, tummatulikukka, hiirenhäntä
Hoitohistoria: Museovirasto hoitanut säännöllisesti osana Untamalan laajaa muinaisjäännös- ja kulttuurimaisemakompeleksia vuodesta 1995 lähtien. Viimevuosina pääsääntöisenä hoitomuotona lammaslaidunnus
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Valorysä noin 20 m Arkeologiakeskuksesta
kaakkoon, ison tuomen siimeksessä. Käytössä 25.5.-15.9. • Kuoppapyydyksiä 20.5.21.9. lammaslaitumen ulkopuolella 5 kpl pajan ympäristössä ja 5 kpl vastakkaisella puolella harjua portaiden ja katajan ympäristössä • Kenttähaavinta, Teemu Rintala 13.-14.7.
• Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani
Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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L 5 Vasikkahankaan niitty

Perinnebiotooppi: Vasikkahankaan niitty (M-)
Maanomistaja ja lupa: Suomen valtio / Metsähallitus (kirjallinen tutkimuslupa)
Natura, YSA tms.: Natura 2000: FI0200066,
Untamala
Muinaisjäännös: Kaukolan kartano, mahdollinen muinaisjäännös, 2 mahd. rautakautista hautaröykkiötä alueen pohjoisosassa, todettu koekaivauksessa luontaiseksi. Tutkimuslupa saatu
Museovirastolta. Kaikki kuoppapyydykset sij.
etäälä (100 m tai yli) em. kohteesta, sen sijaan
pyydysten ympäristössä on havaittavissa runsaasti muinaisjäännöksenä mahdollisesti pidettäviä historiallisia rakennusjäänteitä. Kuopista ei
kuitenkaan tehty arkeologisesti merkittäviä havaintoja. Ne ulottuvat enimmäkseen turve- ja
humuskerrokseen, jossa ei anomalioita.
Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset,
kartoitukset: • Lehtomaa: VarsinaisSuomen perinnemaisemat 2000
Kasvilajit: mäkikaura, sikoangervo, ketopiippo, kangasajuruoho, ketomaruna, kevätkynsimö, hietalemmikki, hiirenhäntä,
hakarasara, ketonoidanlukko, tesmayrtti,
ketoneilikka
Hoitohistoria: Perinnebiotooppia on laidunnettu lampailla ja kyytöillä 2000-luvun
alkupuolelta saakka, 2010 laidunnuksessa tauko
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: •
Kuoppapyydyksiä 20.5.-21.9. 10 kpl, joista 3 alueen läpi johtavan peltotien ja sen
eteläpuolella olevan (AIV-)tornin väliin, 3
tien N-puolelle rantavallin alle ja 4 noin
120 m pohjoiseen Kaukolan kartanon luoteispuolelle kallioiselle alueelle melko lähelle tietä. • Kenttähaavinta, Teemu Rintala 13.-14.7. • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat
erillisraportin Taulukko 2
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L 6 Kaupin niitty
Perinnebiotooppi: Kaupin niitty (P)
Maanomistaja: yksityinen
Natura, YSA tms.: Muinaisjäännös: 1000005079 Kauppi,
pronssikautinen hautaröykkiö. Pbalueen pohjoisin osa jää mj-alueen ulkopuolelle, mutta mj-alue puolestaan
jatkuu laajemmalle idässä. Eteläiset
kuoppapyydykset sij. muinaisjäännösalueen ulkopuolella, pohjoiset 3 kpl reunalla. Näistä ei arkeologisesti merkittäviä havaintoja. Ulottuvat ainoastaan
sammaleeseen ja pintaturpeeseen, jossa ei anomalioita.
Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemat 2000
Kasvilajit: mäkikaura, keltamatara,
ketoneilikka, pikkulaukku, häränsilmä,
aholeinikki, purtojuuri, valkolehdokki,
mäkileinikki, virnasara, kissankäpälä,
ketopiippo, ahdekaunokki, ketonoidanlukko, mäkitervakko
Hoitohistoria: Ei säännöllistä hoitoa,
maanomistaja kuitenkin raivannut katajaa viime aikoina
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 20.5.-21.9. 10 kpl, joista 7 perinnemaisemarajauksen eteläpuolelle rinteeseen
ja 3 kpl kaakkoiskulmaan tilustien kaarteen
sisäpuolelle • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin
Taulukko 2
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L 7 Nolhin torppa
Perinnebiotooppi: Nolhin torpan keto (P)
Maanomistajat: Kotiseutuyhdistys Nolhi Ry, jonka
yht.hlö Matti Laaksonen, sekä yksityinen
Muinaisjäännös: Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Härjämäki: Laitilan perinnemaisemien täydennysinventointi 2000
Kasvilajit: ketotuulenlento, sikoangervo, nurmitatar,
purtojuuri, kissankäpälä, pölkkyruoho, ketoneilikka,
mäkikaura, häränsilmä, nurmitatar, keltamatara, mäkivoikukka
Hoitohistoria: Ei säännöllistä hoitoa, kotiseutuyhdistys niittää torpan piha-aluetta ja ympäristöä mm. tapahtumien yhteydessä
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • 10 kpl kuoppapyydyksiä 2.6.-21.9.

L 8 Utovuoren haka
Perinnebiotooppi: Utovuoren haka (M)
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: 1000001253 Mäki, rautakautinen muinaispelto ja uhrikivi, rajaus vastaa pb:a
Natura, YSA tms.: Natura 2000: FI0200066,
Untamala
Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Lehtomaa: Varsinais-Suomen perinnemaisemat 2000
Kasvilajit: keltamatara, kissankello, kangasajuruoho, mäkitervakko
Hoitohistoria: Laidunnuksessa yhtäjaksoisesti yli
10 vuotta, nautaeläimet, pb-tuki
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies,
ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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L 9 Uhrikiven keto
Perinnebiotooppi: Uhrikiven keto (M-)
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: Sisältyy mj-alueeseen
400010252 Untamalan kirkko, rautakautinen
kuppikivi ja mahd. hautaröykkiöitä
Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset,
kartoitukset: • Lehtomaa: Varsinais-Suomen
perinnemaisemat 2000 • Välimäki:
Valkoreunapussikoin (Coleophora albella)
esiintymisselvitys Laitilassa vuonna 2005
(kohde 16, ei havaintoja)
Kasvilajit: laukkaneilikka, mäkikaura,
ketokaunokki, kangasajuruoho, sikoangervo, nuokkukohokki, pölkkyruoho, nurmilaukka
Hoitohistoria: Museovirasto hoitanut säännöllisesti vuodesta 1995 lähtien osana Untamalan laajaa muinaisjäännös- ja kulttuurimaisemakompleksia. Viimevuosina pääsääntöisenä hoitomuotona lammaslaidunnus.
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi yhdistetty
kohteeseen L4, Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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L10 Savemäen kalmiston haka
Perinnebiotooppi: Savemäen kalmiston haka (P+)
Maanomistaja: Useita yksityisiä
Muinaisjäännös: 400010128 Savemäki, rautakautinen kalmisto, rajaus pb:a laajempi
Natura, YSA tms.: Natura 2000:
FI0200066, Untamala
Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: • Lehtomaa:
Varsinais-Suomen perinnemaisemat
2000
Kasvilajit: mäkikaura, pölkkyruoho, syylälinnunherne, ketotädyke, hietalemmikki, ketopiippo, mäkivirvilä, hiirenhäntä
Hoitohistoria: Museovirasto hoitanut säännöllisesti 1994 lähtien, vuosittainen niitto
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani
Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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L11 Seppälän linnavuori
Perinnebiotooppi: Ei inventoitu perinnebiotooppina aikaisemmin
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: 1000000157 Seppälän linnavuori, rautakautinen linnavuori
Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: Kasvilajit: kangasajuruoho, ahomansikka, maksaruohot, tuoksusimake
Hoitohistoria: Museovirasto on hoitanut kohdetta
säännöllisesti vuodesta 1994 lähtien raivaamalla ja
niittämällä
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani
Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2

Kuva: Teija Tiitinen
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L12 Vainionmäki
Perinnebiotooppi: Ei inventoitu perinnebiotooppina aikaisemmin
Maanomistaja: Suomen valtio / Museovirasto, yht.hlö. Tuula HeikkurinenMontell
Muinaisjäännös: 400010150 Vainionmäki, rautakautinen muinaisjäännösalue, jossa mm. kalmistoja ja
asuinpaikka
Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit, selvitykset, kartoitukset: Kasvilajit: Varsinkin jääkiekkokaukalon länsipuolisella kalmistokumpareella perinnebiotooppi- ja arkeofyyttilajistoa, mm. mäkitervakko, nuokkukohokki, syylälinnunherne,
nurmilaukka.
Hoitohistoria: Museoviraston hoidossa 1996 lähtien. 2000-2004 hoidossa tauko, tämän
jälkeen laajennettu hoitoaluetta. Raivaus ja vuosittainen niitto kalmistoalueilla.
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Valorysä 10.6.-15.9.2010 noin 40 m koulun
kaakkoiskulmasta itään suuren siirtolohkareen ja männyn suojassa • Kenttähaavinta ja
aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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U1 Kalmumäen keto
Perinnebiotooppi Kalmumäen keto (P+)
Maanomistaja ja lupa: Suomen valtio /
Museovirasto
Muinaisjäännös: 895010056 Kalmumäki,
rautakautinen kalmisto ja uhrikallio, osin
tutkittu. Tutkimuslupa saatu Museovirastolta. Muinaisjäännösalueen rajaus perinnemaisemaa laajempi. Kaikki kuoppapyydykset sijaitsevat muinaisjäännösalueella, todennäköisesti tutkitulla alueella. Arkeologisesti merkittäviä havaintoja ei niitä laitettaessa tehty.
Natura, YSA tms.: Aikaisemmat inventoinnit: • Talvia & Lehtomaa: Kalannin luontoinventointi 1999
Kasvilajit: mäkikaura, sikoangervo, ahdekaunokki, ketopiippo, nurmilaukka, kevätkynsimö, pölkkyruoho, mäkitervakko
Hoitohistoria: Museovirasto hoitanut säännöllisesti 1995 alkaen, vuosittainen niitto,
viime vuosina osa alueesta laitumena
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 10 kpl 31.5.-21.9. • Kenttähaavinta Teemu Rintala 13.-14.7. • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies,
ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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U2 Eskolan keto
Perinnebiotooppi: Eskolan keto (P+)
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: 895010063 Eskola, rautakautinen röykkiöalue, tutkimaton. Tutkimuslupa saatu Museovirastolta. Muinaisjäännösalueen rajaus perinnemaisemaa laajempi.
Kaikki kuoppapyydykset sijaitsevat muinaisjäännösalueella, mutta arkeologisesti merkittäviä havaintoja ei niitä laitettaessa tehty.
Aikaisemmat inventoinnit: • Talvia & Lehtomaa: Kalannin luontoinventointi 1999
Kasvilajit: mäkikaura, nurmilaukka, sikoangervo, mäkitervakko, ketoneilikka, keltamatara, jänönapila, Maanomistajan mukaan alueella on aiemmin kasvanut myös kissankäpälää.
Hoitohistoria: Ollut Museoviraston hoidossa 1995-97, jolloin niitetty vuosittain. Tämän
jälkeen ei maanomistajan tiedon mukaan ole tehty muuta kuin viljelyyn liittyvää vesakonraivausta ojista ym.
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 31.5.-21.9. 10 kpl • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat erillisraportin Taulukko 2
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U3a Korkeapyörtäneenmäen keto
Perinnebiotooppi: Korkeapyörtäneenmäen keto (P+)
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: 895010059 Korkeapyörtäneenmäki, rautakautinen kalmisto,
osin tutkittu. Tutkimuslupa saatu Museovirastolta. Ks. U3a
Natura, YSA tms. Aikaisemmat inventoinnit: • Talvia &
Lehtomaa: Kalannin luontoinventointi
1999
Kasvilajit: punanata, lampaannata, metsälauha,
ketopiippo, sikoangervo, nurmilaukka, mäkikaura, pölkkyruoho, huopakeltano, mäkitervakko,
keltamaksaruoho
Hoitohistoria: Ollut Museoviraston hoidossa
viimeksi 1994-1999, tämän jälkeen ei säännöllistä hoitoa
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 7 kpl 31.5.-21.9. • Kenttähaavinta ja
aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ajankohdat
erillisraportin Taulukko 2

U3b Uusikartanon keto
Perinnebiotooppi: Uusikartanon keto
(P)
Maanomistaja: yksityinen
Muinaisjäännös: 895010058 Kotovainio, rautakautisia hautaröykkiöitä, ei
tutkittu.
Natura, YSA tms. Aikaisemmat inventoinnit: • Talvia &
Lehtomaa: Kalannin luontoinventointi 1999
Kasvilajit: mäkikaura, mäkitervakko, ketoneilikka, pölkkyruoho
Hoitohistoria: Ks. U3a
Inventointimenetelmä ja -ajankohta: • Kuoppapyydyksiä 3 kpl Varhelantanhuan varressa 31.5.-21.9. • Kenttähaavinta ja aktiivihavainnointi, Juhani Itämies, ks.U3a
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5. Hoitosuosituksia
Inventoinnin yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella vaikuttaisi laidunnus ja niitto
olevan hyönteislajiston kannalta liian tehokkaalta useilla kohteilla. Osittain tähän kuvaan
saattoi vaikuttaa poikkeuksellisen lämmin ja kuiva kesä. Joka tapauksessa voidaan pitää suositeltavana pitää kohteilla toisinaan hoidossa välivuosia. Hyönteisten kannalta
ideaalinen, mutta käytännössä runsaasti resursseja vaativa menetelmä olisi jakaa hoidettava lohkoihin, joilla vuorottelee vuosittain niitto, laidunnus ja hoitamaton välivuosi.
Joitakin merkittäviä hyönteislajien ravintokasveja olisi myös syytä tarkkailla hoidon yhteydessä ja jättää ne mahdollisuuksien mukaan niittämättä. Tällaisia ovat mm. syylälinnunherne, ketokaunokki ja marjova kataja. Muita perhosten kannalta tärkeitä lajeja on
mainittu yllä olevassa uhanalaisten lajien taulukossa sekä Juhani itämiehen raportin
taulukko-osassa.
Joitakin kohdekohtaisia hoitosuosituksia tuli esille inventoinnin suunnittelupalavereissa:
Untamalan kedot: Laidunnus oli liian intensiivistä, erityisesti ketokaunokki oli kokonaan syöty. Hoitoehdotuksena vuorolaidunnus.
Vainionmäki ja Savemäki: Syylälinnunherne, joka on Vakka-Suomessa melko harvinainen ja tärkeä hyönteisten ravintokasvi, oli niitetty liian aikaisin. Jatkossa esiintymät voisi jättää kokonaan niittämättä.
Rukoushuoneenmäki: Laidunnus ei sovellu ainakaan ylärinteeseen. Alue pysyy
nykyisellä hoidolla hyvin avoimena. Marjovaa katajaa hyvä suosia tällä ja myös muilla kohteilla.
Olkkisten Kappelinmäki (ei inventointikohde): Edustava alue, joka olisi hyvä saada
asianmukaiseen hoitoon. Erityisesti ketokaunokkia esiintyy täällä runsaasti.
Kohdekohtaisia huomioita hoitosuosituksista esitetään myös perhosinventointiraportin
yhteydessä.

6. Yhteenveto tuloksista
Perinnemaisemien hyönteisinventoinnin yhteydessä havaittiin kahdeksan uhanalaista
perhoslajia kuudelta eri kohteelta ja 12 silmälläpidettävää lajia kahdeksalta kohteelta.
Kaiken kaikkiaan eri perhoslajeja tunnistettiin 592. Kahdesta valorysästä tunnistettiin
lähes 7000 yksilöä - Untamalasta 438 ja Vainionmäeltä 480 lajia.
Luteita saatiin haavilla 78 ja kuoppapyydyksistä 57 lajia. Yhteensä inventoinnin yhteydessä tunnistettiin 109 ludelajia, mikä on noin viidesosa Suomen luteiden kokonaislajimäärästä. Uhanalaisia tai silmälläpidettäviä ludelajeja ei havaittu. Rukoushuoneenmäeltä löytyi sen sijaan sypressilude (Cyphostethus tristriatus), joka on harvinaisuutensa
vuoksi uhanalaisluokituksen ulkopuolella.
Kuoppapyydyksistä ja valorysistä tunnistettiin yhteensä 53 kaskaslajia, joista yksi uhanalainen (EN) ja yksi silmälläpidettävä (NT). Uhanalaisarvioinnin ulkopuolelle jäänyt harvinainen luikkaponsikas (Parapotes reticulatus) löytyi Vainionmäen valorysästä.
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Alla olevassa taulukossa on eritelty inventoinnissa tavatut uhanalaiset ja silmällä pidettävät perhos- ja kaskaslajit. (Uhanalaisuusluokka perustuu ”Suomen lajien uhanalaisuus
- punainen kirja 2010” -julkaisussa esitettyyn arviointiin, EN merkitsee erittäin uhanalaista, VU vaarantunutta ja NT silmälläpidettävä lajia). Lisäksi löytyi nykyisessä luonnonsuojeluasetuksessa uhanalaiseksi luokiteltu malikaapuyökkönen (Cucullia absinthii) Untamalan valorysästä.
Perhoset
Suomenkielinen
nimi

Tieteellinen
nimi

Pilkkupussikoi

Coleophora
squalorella
Perittia obscurepunctella
Chrysoesthia
drurella
Pterotopteryx
dodecadactyla
Tinagma perdicellum
Epirrhoe pupillata
Eupithecia simpliciata
Scrobipalpa artemisiella
Merrifieldia leucodactyla

Toukokuusamahitukoi
Kaunosavikkakoi
Kuusamaviuhkanen
Mansikanvarsikoi
Saaristoraanumittari
Savikkapikkumittari
Timjamijäytäjäkoi
Ajuruohosulkanen

Helmihopeatäplä
Kalliokiiltokoi
Kalvosiipi
Ketolattakoi
Malisulkanen
Oliivineilikkayökkönen
Pensasmittari
Pikkuvahakoisa
Pohjanpikkukultasiipi
Ruskopikkumittari
Suopayrttivyökoi
Tähtimövyökoi

Uhanalaisuusluokka
EN

Esiintyminen suunnittelualueella

Ravintokasvi

Untamalan kedot

savikat

EN

kuusama

VU

Raulan niitty, Vasikkahankaan
niitty, (Seppälän tiehaara )
Untamalan kedot

VU

Vainionmäki, Untamalan kedot

VU

VU

Raulan niitty, Seppälän linnavuori
Vainionmäki, Untamalan kedot, (Seppälän tiehaara)
Untamalan kedot

VU

Raulan niitty

NT

VU

savikat ja maltsat
kuusama
ahomansikka
keltamatara
savikat ja maltsat
kangasajuruoho

Issoria lathonia
Glyphipterix
equitella
Nudaria mundana
Depressaria
pulcherrimella
Hellinsia distincta

NT
NT

Untamalan kedot, Raulan niitty, Vasikkahankaan niitty,
Seppälän linnavuori, (Seppälän tiehaara)
Untamalan kedot
Seppälän linnavuori

kangasajuruoho

NT

Untamalan kedot

NT

Vainionmäki

pukinjuuri

NT

pujo

Hadena albimacula
Macaria loricaria
Achroia grisella
Lycaena phlaeas
ssp. Polaris
Eupithecia sinuosaria
Caryocolum fischerellum
Caryocolum petrophilum

NT
NT
NT
NT

Vainionmäki, Untamalan kedot, Lukkalan katajaketo
Untamalan kedot, Rukoushuoneenmäki
Untamalan kedot
Untamalan kedot
Vasikkahankaan niitty

NT

Vainionmäki, Untamalan kedot

NT

Untamalan kedot

suopayrtti

NT

Untamalan kedot

tähtimöt

keltamaksaruoho

mäkikohokki
pajut
ahosuolaheinä

Kaskaat
Suomenkielinen nimi

Tieteellinen nimi

Meriluikkaponsikas
Ruusuviiruponsikas

Parapotes reticulatus
Calamotettix taeniatus

Uhanalaisuusluokka
EN
NT
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Esiintyminen suunnittelualueella
Vainionmäki
Untamalan kedot, Vainionmäki

Alla olevassa taulukossa on esitetty inventoinnissa havaittujen perhosten ja luteiden
lajimääriä inventointikohteittain. (EN, VU ja NT merkinnät kuten ed. taulukossa, *** =
hyvin kuivaa/paahteista ympäristöä vaativat lajit, ** = ketomaisissa ympäristöissä viihtyvät lajit, * = niittymäisissä ympäristöissä esiintyvät lajit, joita tavataan myös muuntyyppisissä paikoissa, r = ns. ruderaattialueilla viihtyvät lajit Itämiehen raportista.)

Kaikki lajit
yht.

592

480

EN

438 22

28 49 31 34

1

1

VU

2

4

2

1

NT

3

9

1

1

1

2

2 27 15 19

U3

U2

U1

L12

L11

L10

L9

35 15

8 31 10

1
1
2

***

11

1

6

3

2

6

4

2

1

**

30

19

17

3

1

7

4

5

4

7

3 16 11 12

17

*/r n. 190

L8

L6

L5

L4

L3

L2

L1

L12
valorysä

L4
valorysä

Kaikki
kohteet yht.

Perhoset

1
5

4

1

2

1

2

2

3

1

2

1

1 10

8

6

3 17

3

L7
14

5

6

3

2

7

1

1

1

1

1

Kedon ja kuivan niityn lajit

8

Tuoreen niityn ja kosteikon lajit
Reunavyöhykkeiden lajit

1

U3

L6
4

U2

L5
55

U1

L4
51

11

L12

L3
36

121

L2
40

Kaikki lajit yht.

L1

Kaikki
kohteet yht.

Luteet

18

46

16

23

5

1

1

1

2

Taulukossa esitettyjen lajimäärien perusteella vaikuttaa siltä, että uhanalaisia ja silmällä
pidettäviä lajeja esiintyy useimmilla Laitilan hoidetuilla kohteilla, joiden joukossa on
myös aikaisemmin perinnemaisemana inventoimattomat Seppälän linnavuori ja Kodjalan Vainionmäki. Korkeimpien lajimäärien suhteen erottuu joukosta Raulan niitty perhosten sekä Untamalan kedot, Vasikkahankaan niitty ja Kalmumäen keto luteiden osalta.
Huomionarvoisena voidaan myös pitää Vaimarossa sijaitsevan Kaupin niityn lajistoa,
koska kohde ei ole ollut säännöllisen hoidon piirissä ja se sijaitsee etäällä useimpien
muiden kohteiden muodostamasta perinnemaisemaverkostosta.
Inventointitulokset vahvistavat käsitystä Vakka-Suomen perinnemaisemaverkoston
huomattavista luontoarvoista etenkin Untamala-Kodjalan valtakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueella, mutta myös sen ulkopuolella. Pienipiirteisen ja tiheän verkoston hoito
on kuitenkin runsaasti asiantuntemusta ja resursseja vaativaa eikä se toistaiseksi ole
kohteiden arvoa vastaavalla tasolla. Vakka-Suomen arvokkaat maisemat ja muinaisjäännökset -hankkeen yhteydessä laadittu Maisemanhoidon käsikirja jakaa osaltaan
tietoa hoidon merkityksestä luonnon ja maiseman monimuotoisuudelle sekä antaa osviittaa hoidon järjestämiseen. Tosiasia kuitenkin on, että vain lisäämällä taloudellisia
resursseja perinnemaiseman hoitoon ja kohdistamalla niitä erityisesti inventointialueen
kaltaisille edustaville verkostoille, voidaan perinnemaisemien lajiston säilyminen tulevaisuudessa turvata.
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