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IITE  Päijät‐Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 
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A lu
 
  3.15 LUONNONYMPÄRISTÖ 

–Lakeassuon  onnonsuojelualue 

PERIAATTEELLINEN KYSYMYS: 
Miten luonnonarvojen säilyttämiseen sitoudutaan maakuntakaavassa? 
Voidaanko luo merkinnällä osoittaa olemassa olevien suojelualueiden ulkopuolella sijaitsevia valtakunnallisesti tai 
maakunnallisesti merkittäviä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä kohteita? 

  Miten ekologinen verkosto voidaan ottaa huomioon maankäytössä? 
 

LAUSUNTO  Asiantuntijayritys Tieokas esittää nykyiseen maakuntakaavaan sisältyvää 
Lakeassuon luonnonsuojelualuetta (S20) laajennettavaksi siten, että siihen 
liitetään viereinen Huhmarmäen alue Orimattilan ja Nastolan kuntien rajaan asti 
(kartta). Lakeassuon–Huhmarmäen luonnonsuojelualue sijaitsee lyhyen 
polkuyhteyden päässä Uudenkylän taajamasta ja on helppo tavoittaa jalan. Alue 
on merkittävä myös koko Nastolan nauhataajaman itäosalle. 

 
TIIVISTYS  Lakeassuon luonnonsuojelualueen perustelut olen esittänyt useassa yhteydessä 

(esim. Päijät‐Hämeen linnut 2/1977). Lakeassuo muodostaa yhdessä 
Huhmarmäen kanssa merkittävän luonnontilaisen kokonaisuuden aivan Nastolan 
nauhataajaman tuhansien asukkaiden lähimaisemassa. Harvinaisen edustavana 
säilynyt luonnonalue on monin tavoin tärkeä luonnon monimuotoisuudelle ja 
tuhansien asukkaiden virkistykselle, kuten marjanpoiminnalle, suunnistukselle ja 
yleiselle luonnonharrastukselle. 

 
  Huhmarmäen erityinen, jopa ainutlaatuinen kulttuuriarvo peritytyy jo aikojen 

takaa. Huhmarmäki, Salpausselän etelänpuoleisen Suomen kolmanneksi korkein 
vuori (150 m mpy), on osa kymmenen maan läpi kulkevaa Struven ketjua, 
kolmiomittausketjua Pohjoisen Jäämeren ja Mustanmeren välillä 1800-luvun 
alkupuolelta. Kulttuurihistoriallisesti arvokas ketju on suojeltu UNESCOn 
maailmanperintöluettelossa. 

 
 Suomessa Struven ketjun piste sijaitsee mm. Aavasaksalla. Huhmarmäen 

mittauspisteen, mikä luonnollisesti on myös muinaismuistolain tarkoittama 
kiinteä muinaisjäännös maastossa, tuntee tällä hetkellä Suomessa vain kaksi 
henkilöä. Huhmarmäen kallioalueella on myös useita metsälain 10 § 
vaatimukset täyttäviä, erityisen tärkeitä kallioelinympäristöjä. Huhmarmäellä 
tavataan vaateliasta lintulajistoa, mitä yhdessä Lakeassuon kanssa on tutkittu ja 
dokumentoitu 1960-luvulta alkaen. Huhmarmäen lounaispuolella Lakeassuolla 
sijaitsee myös monimuotoisuudelle arvokas metsäsaareke. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kolmiomittaus
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pohjoinen_j%C3%A4%C3%A4meri
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mustameri


 Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualueeseen liittyen sekä Nastolan että 
Orimattilan puolella sijaitsee voimakasta maankäyttöä, mitä tasapainottamaan 
luonnonsuojelualue tarvitaan. Pohjoisessa Nastolan puolella kulkee valtatie 12, 
minkä melusaaste kuitenkin peittyy melko hyvin metsän taa. Valtatien ja 
Pietarinradan väliin sijoitettaneen ennen pitkää teollisuutta. Orimattilassa 
lännen–lounaan puolella sijaitsee Kolunkankaiden avolouhosalue, missä luonto 
on täysin tuhottu. Lakeassuon suojeltu osa ja itse Huhmarmäki on saatu 
säilymään asiantuntevan ja voimakkaan kansalaistyön ansiosta, vaikka niitä 
uhkasi ja osaksi tärveli metsäojitus 1970-luvulla ja kallionlouhinta 1990-
luvulla. 

 
 
Kartta: Lakeassuon–Huhmarmäen luonnonsuojelualue. 
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 Laajempi perustelu seuraavilla sivuilla. 



 Perustelut liittyvät 1990-luvun puolivälissä vireillä olleeseen 
kallionlouhintahankkeeseen. Orimattilan kaupunki oli jo myöntänyt sekä maa-
ainesten ottoluvan että ympäristöluvan. Asinatunteva ja voimakas 
kansalaisliike, joka muun toiminnan lisäksi vetosi henkilökohtaisesti silloiseen 
ympäristöministeri Pekka Haavistoon ja sai häneltä täyden tuen, onnistui 
lopulta torjumaan louhintahankkeen, mistä louhintayritys vetäytyi havaittuaan 
pitkän taistelun jälkeen vastarinnan liian vahvaksi. 

 
 Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen valituksessa 1994-11-07, minkä oli 

laatinut jäsen Markku Sakari Meriluoto ja mikä lopulta johti louhintahankkeen 
kaatumiseen, esitin jo ajatuksen perustaa Lakeassuon–Huhmarmäen 
luonnonsuojelualue; Lakeassuo oli jo suojeltu Päijät-Hämeen seutukaavassa 
1988. 

 
 Seuraavassa esitettävä silloinen valitus on arvokas dokumentti siitä, millaisin 

asiaperusteluin tälläkin hetkellä voidaan esittää Lakeassuon luonnonsuojelualue 
laajennettavaksi Lakeassuon–Huhmarmäen luonnonsuojelualueeksi. 
Perusteluissa jo ennakoitiin Huhmarmäen merkitystä osana UNESCOn 
maailmanperintökohdetta Struven ketjua, mikä lisättiin UNESCOn luetteloon 
2005. 

 
 Mainittakoon, että kuten kartasta ilmenee, Huhmarmäen kaakkoislaitaan ovat 

kuivantolaiset maanomistajat, louhintahankkeen aluellepanijat, rakentaneet 
omalaatuisen muutaman loma-asunnon ryhmittymän kalliometsään. Ilmeisesti 
uusi louhintahanke ei ole odotettavissa. 
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Tiivistelmä 
 
Päijät-Hämeessä on teetetty käynnissä olevaan uuden kokonaismaakuntakaavan valmisteluun 
liittyviä luontoselvityksiä maakuntakaavoituksen tueksi. Yhtenä selvityskokonaisuutena on 
voimassa olevan maakuntakaavan suojelualue-varauksella olevien kohteiden (S–alueet) tietojen 
päivitys. Näistä kohteista neljä (Hollolan Varrassuo, Orimattilan Lakeasuo, Orimattilan Laavionsuo 
ja Orimattilan/Myrskylän Pöyryssuo) on keskiosiltaan avoimia soita, joilla on arveltu voivan 
esiintyä huomionarvoisia perhoslajeja, mutta niillä ei tiettävästi ole tehty selvityksiä. Kesällä 2012 
näissä kohteissa selvitettiin soiden harvinaisille ja uhanalaisille perhoslajeille sopivien 
elinympäristöjen ja toukkien ravintokasvien esiintymistä. Työ toteutettiin esiselvityksenä, ja 
kussakin kohteessa rajattiin potentiaalisille lajeille sopivat elinympäristöt. Lisäksi tarkastettiin 
erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavaksi ehdotetun suovenhokkaan (Nola karelica) 
esiintyminen lajille sopiviksi arvioiduilla kuvioilla. Selvitykset tehtiin Päijät-Hämeen liiton ja 
Hämeen ELY-keskuksen toimeksiannosta ja Faunatica Oy:n toimesta.  
 
Tämä raportti sisältää: 

• elinympäristökuvioiden rajaukset kartoilla  
• kunkin elinympäristökuvion yleisluonnehdinnan ja luokituksen 
• soiden huomionarvoisille perhoslajeille tärkeiden kasvilajien kohteittaiset listaukset 
• kohteista tunnettujen ja selvityksissä tavattujen soiden perhoslajien luettelon 
• lajiselvitysten kohdekohtaiset tulokset 
• kohteittaiset hoitosuositukset sekä hoitotoimien tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arvioinnin. 

 
Kaikilla neljällä suolla on huomionarvoisille perhoslajeille sopivia elinympäristöjä ja myös erittäin 
hyvälaatuiseksi arvioituja kuvioita. Pinta-alaan suhteutettuna niitä oli eniten Lakeasuolla, joka on 
soista luonnontilaisin. Laadultaan parhaat alueet ovat soiden keskiosissa sijaitsevia avoimia ja 
ojittamattomia mäntyrämeitä. Kohteista vain Lakeasuo on kokonaan ojittamaton. Pöyryssuolla ja 
varsinkin Laavionsuolla laajat alueet ovat kokonaan tuhoutuneet ojitusten ja turpeenoton 
seurauksena. Molemmissa kohteissa ojitukset vaikuttavat myös jäljellä olevien hyvälaatuisten 
rämeiden vesitalouteen ainakin rämeiden reuna-alueilla. 
 
Suovenhokkaalle sopivia elinympäristöjä on kaikilla neljällä suolla. Laji havaittiin vain 
Pöyryssuolla (2 yks.), mutta myös Lakeasuolta tunnetaan vanha havainto vuodelta 1943. Pöyryssuon 
havaintopaikoista toinen on Orimattilan ja toinen Myrskylän puolella. Suovenhokkaan lisäksi 
havaittiin kaksi muuta huomionarvoista perhoslajia: silmälläpidettävä rämevihersiipi (Rhagades 
pruni) Varrassuolla ja Lakeasuolla sekä alueellisesti uhanalainen pursujäytäjäkoi (Carpatolechia 
epomidella) Pöyryssuolla. Lisäksi Pöyryssuolla havaittiin EU:n luontodirektiivin IV-liitteen 
sudenkorentolaji sirolampikorento (Leucorrhinia albifrons). Esiselvityksen perusteella kohteissa on 
sopivia elinympäristöjä ainakin viidelle uhanalaiselle ja kuudelle silmälläpidettävälle soilla elävälle 
perhoslajille.    
 
Kullakin kohteella tulisi järjestelmällisesti selvittää niillä mahdollisesti elävien huomionarvoisten 
suoperhosten esiintyminen. Erityisesti tulisi selvittää Lakeasuolla aiemmin tavattujen uhanalaisten 
lajien esiintymien nykytila. Suosittelemme myös huomionarvoisten sudenkorento- ja ludelajien 
esiintymisen selvittämistä ainakin Lakeasuon ja Laavionsuon allikkoisilla alueilla. 
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1.  Johdanto 
 
 
Luonnontilaisten soiden määrä Suomessa on jyrkästi vähentynyt viimeisten sadan vuoden aikana. 
Maamme soiden yhteispinta-ala on noin yhdeksän miljoonaa hehtaaria, joista 55 % on rämeitä 
(Kaakinen ym. 2008). Rämeistä luonnontilaisia on enää noin kolmannes, ja nopeimmin ne ovat 
vähentyneet maan eteläosien keidassuovyöhykkeellä ojitusten ja kuivatusten seurauksena 
(Kaakinen ym. 2008). 
 
Soilla elävien perhosten kannalta merkittävimpiä elinympäristöjä ovat erilaiset ombro- ja 
oligotrofiset nevat ja rämeet sekä varsinkin niiden yhdistelmät (Pöyry 2001, Suoknuuti 2011). 
Monet Suomessa soilla elävät lajit esiintyvät etelämpänä stepeillä ja kuivilla nummilla, joissa päivät 
ovat kuumia ja yöt usein kylmiä. Pohjoisessa tällaisia pienilmastoltaan ääreviä ympäristöjä on 
lähinnä avoimilla soilla. Useimpien soilla elävien perhosten toukkien ravintokasveja ovat yleiset ja 
monilla soilla runsaina esiintyvät kasvilajit (ks. Pöyry 2001). Monet perhoslajit ovat silti vaativia 
elinympäristönsä suhteen ja esiintyvät vain sellaisissa suon osissa, joissa esimerkiksi avoimuus ja 
kosteus ovat niille riittäviä. Näiden lajien inventointi on vaativaa, koska potentiaalisia 
esiintymisalueita ei voi päätellä pelkän kasvillisuuden perusteella, vaan on huomioitava myös useita 
muita elinympäristön sopivuuteen liittyviä muuttujia. Toisaalta perhoset ovat hyvä 
indikaattoriryhmä hyvälaatuisille suohabitaateille, koska lajien elinvaatimukset tunnetaan hyvin, ja 
monet lajit taantuvat nopeasti elinympäristön laadun heikentyessä.       
 
Päijät-Hämeessä on teetetty käynnissä olevaan uuden kokonaismaakuntakaavan valmisteluun 
liittyviä luontoselvityksiä maakuntakaavoituksen tueksi. Yhtenä selvityskokonaisuutena on 
voimassa olevan maakuntakaavan suojelualue-varauksella olevien kohteiden (S–alueet) tietojen 
päivitys. Näistä kohteista neljä (Hollolan Varrassuo, Orimattilan Lakeasuo, Orimattilan Laavionsuo 
ja Orimattilan/Myrskylän Pöyryssuo) on keskiosiltaan avoimia soita, joilla on arveltu voivan 
esiintyä huomionarvoisia perhoslajeja, mutta niillä ei tiettävästi ole tehty selvityksiä. Kesällä 2012 
näissä kohteissa selvitettiin soiden harvinaisille ja uhanalaisille perhoslajeille sopivien 
elinympäristöjen ja toukkien ravintokasvien esiintymistä. Työ toteutettiin esiselvityksenä (ks. liite 
1), ja kussakin kohteessa rajattiin potentiaalisille lajeille sopivat elinympäristöt. Lisäksi tarkastettiin 
erittäin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavaksi ehdotetun suovenhokkaan (Nola karelica) 
esiintyminen lajille sopiviksi arvioiduilla kuvioilla. Hämeen ELY-keskus oli saanut lajin 
selvittämiseen erillisrahoitusta Ympäristöministeriöstä, ja lajiselvitys yhdistettiin esiselvitykseen 
kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Maastotöiden aikana havainnoitiin myös muita 
selvitysajankohtana löydettävissä olevia, alueella esiintyviä huomionarvoisia perhoslajeja (ks. 
taulukko 2; liitteet 1, 3 & 4). Selvitykset tehtiin Päijät-Hämeen liiton ja Hämeen ELY-keskuksen 
toimeksiannosta ja Faunatica Oy:n toimesta. Selvityksissä käytetyt menetelmät kuvataan liitteessä 1. 
 
Tämä raportti sisältää: 

• elinympäristökuvioiden rajaukset kartoilla  
• kunkin elinympäristökuvion yleisluonnehdinnan ja luokituksen 
• soiden huomionarvoisille perhoslajeille tärkeiden kasvilajien kohteittaiset listaukset 
• kohteista tunnettujen ja esiselvityksessä tavattujen soiden perhoslajien luettelon 
• lajiselvitysten kohdekohtaiset tulokset 
• kohteittaiset hoitosuositukset sekä hoitotoimien tarpeellisuuden ja kiireellisyyden arvioinnin. 
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Kuva 1. Selvityskohteiden sijainti: A = Varrassuo; B = Lakeasuo; C = Pöyryssuo; D = Laavionsuo. 
 
 
2.  Tulokset 
 
Selvitysten tulokset kuvataan liitteissä 2–4. Tässä jaksossa esitämme yleisiä hoito- ja 
jatkosuosituksia. Esiselvityskohteista on tarkkoja suosituksia liitteessä 2. 
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2.1.  Aiempia havaintoja huomionarvoisista perhoslajeista 
 
Päijät-Hämeen soilla on havainnoitu perhosia melko vähän, eikä systemaattisia selvityksiä ole 
tehty lainkaan. Tiedossamme olevan havainnot selvitysalueen suoperhosista ovat Lakeasuolta 
1940–1960 –luvuilta (Hyönteistietokanta 2012; ks. taulukko 1). Lahden seudulla perhosia on 
lisäksi havainnoitu ainakin Kärkölän Isosuolla ja Lahden Linnaistensuolla. Linnaistensuon 
perhoslajistoa on selvitetty vuonna 2002 (Venetvaara 2004), mutta selvitykseen liittyneet 
menetelmälliset heikkoudet ja havainnoinnin ilmeinen summittaisuus eivät anna luotettavaa 
kuvaa suon aiemmin arvokkaaksi todetusta perhoslajistosta. 
 
 
Taulukko 1. Vanhoja havaintoja Orimattilan Lakeasuon huomionarvoisista perhoslajeista. 
Erityisesti suojeltavaksi ehdotetut lajit on merkitty tähdellä (*). 
Laji UHEX-

luokka 
Yksilö-
määrä 

Havainto-
aika 

Havainnoitsija 

Suovenhokas  
(Nola karelica) EN* 1 yks. 11.7.1943 R. von Bonsdorff 

Rämekarvajalka 
(Gynaephora selenitica) VU 1 toukka 14.9.1940 V. L. Heinänen 

Rämelehtimittari  
(Scopula virgulata) VU 1 yks. 14.6.1960 K. Savonius 

Rämekylmäperhonen 
(Oeneis jutta) NT ? 21.7.1944 R. von Bonsdorff 

 
 
2.2.  Esiselvityskohteet  
 
Esiselvityksen perusteella kaikilla kohteena olleella neljällä suolla on huomionarvoisille 
perhoslajeille sopivia elinympäristöjä. Laadultaan parhaat alueet ovat poikkeuksetta soiden 
keskiosissa sijaitsevia avoimia ja ojittamattomia mäntyrämeitä. Kohteista vain Lakeasuo on 
kokonaan ojittamaton. Pöyryssuolla ja varsinkin Laavionsuolla laajat alueet ovat kokonaan 
tuhoutuneet ojitusten ja turpeenoton seurauksena. Molemmissa kohteissa ojitukset vaikuttavat myös 
jäljellä olevien hyvälaatuisten rämeiden vesitalouteen ainakin rämeiden reuna-alueilla. Kaikissa 
kohteissa oli jäljellä erittäin hyvälaatuiseksi arvioituja kuvioita. Pinta-alaan suhteutettuna niitä oli 
eniten Lakeasuolla, joka on soista luonnontilaisin. 
 
2.2.1. Hollola, Varrassuo 
 
Valtaosa suosta on luonnontilainen tai lähes luonnontilainen. Luoteisosa on kuitenkin kuivunut ja 
osin metsittynyt ojitusten seurauksena. Suon keskiosan avoin mäntyräme on huomionarvoisten 
perhoslajien kannalta hyvälaatuinen ja potentiaalisesti merkittävä kohde. Suo rajattiin viiteen osa-
alueeseen, joista yksi on erittäin hyvälaatuinen, kaksi hyvälaatuisia ja kaksi kohtalaisia (ks. liite 2). 
 
2.2.2. Orimattila, Lakeasuo 
 
Luonnontilainen ja erittäin hyvälaatuinen kohde. Perhosten kannalta merkittävin avoin räme suon 
keskiosassa on laaja-alainen. Suon keskiosan pienialaiset allikot lisäävät kohteen merkittävyyttä 
muidenkin hyönteislahkojen (luteet, sudenkorennot) kannalta. Suo rajattiin viiteen osa-alueeseen, 
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joista kolme on erittäin hyvälaatuisia, yksi hyvälaatuinen ja yksi kohtalainen (ks. liite 2).  
 
2.2.3. Orimattila/Myrskylä, Pöyryssuo 
 
Suon keski- ja länsiosien valoisa mäntyräme sekä järven ympäristön neva ovat ojittamattomia ja 
erittäin hyvälaatuisia. Keskiosan räme on erityisen merkittävä suovenhokasesiintymän vuoksi. Suon 
etelä- ja pohjoisosa ovat ojitettuja, kuivahkoja ja varsinkin pohjoisosa jo osin metsittynyt, eikä niillä 
ole merkitystä huomionarvoisten perhosten elinpaikkoina. Suo rajattiin neljään osa-alueeseen, joista 
kaksi on erittäin hyvälaatuisia, yksi kohtalainen ja yksi huonolaatuinen (ks. liite 2). 
 
2.2.4. Orimattila, Laavionsuo 
 
Valtaosa suosta on tuhoutunut ojitusten ja turpeenoton seurauksena. Suon keskiosassa on kuitenkin 
jäljellä hyvälaatuinen avoin mäntyrämelaikku, jonka monipuolisuutta lisäävät lukuisat mutapintaiset 
allikot. Huomionarvoisten perhoslajien lisäksi sopivaa elinympäristöä on ainakin eräille 
harvinaisille luteille. Suo rajattiin kymmeneen osa-alueeseen, joista yksi on erittäin hyvälaatuinen, 
kaksi kohtalaisia ja seitsemän huonolaatuisia (ks. liite 2). 
 
 
2.3.  Havaitut uhanalaiset ja silmälläpidettävät perhoset  
 
Selvityksissä havaittiin yksi uhanalainen (luokka EN), yksi silmälläpidettävä (luokka NT) ja yksi 
alueellisesti uhanalainen perhoslaji (ks. Kaitila ym. 2010). Lajit esitellään tarkemmin liitteessä 3 ja 
uhanalaisen lajin havaintopaikkojen sijainnit kuvassa 4. 
 
Havaitut huomionarvoiset lajit olivat seuraavat:  

• Suovenhokas (Nola karelica) EN & ehdotettu erityisesti suojeltavaksi, 1.7.2012 2 yks. 
Pöyryssuon keskiosan mäntyrämeeltä sekä Orimattilan että Myrskylän puolelta (kohde C1, ks. 
liite 2).  

• Rämevihersiipi (Rhagades pruni) NT, 3.7.2012 >10 yks. Varrassuon keskiosan avoimelta 
mäntyrämeeltä (kohde A5); 5.7.2012 runsas Lakeasuon avoimella mäntyrämeellä (kohde B5).  

• Pursujäytäjäkoi (Carpatolechia epomidella) LC & alueellisesti uhanalainen (RT), 1.7.2012 1 
yks. Pöyryssuon keskiosan mäntyrämeeltä (kohde C1). 

 
Suovenhokas havaittiin vain Pöyryssuolla, mutta kaikilla neljällä suolla on lajille potentiaalista 
elinympäristöä. Laji on kuitenkin ilmeisen vähälukuinen ja vaikeasti havaittava. On mahdollista, 
että suovenhokas esiintyy ainakin luonnontilaisena säilyneellä Lakeasuolla, josta on vanha havainto 
(ks. taulukko 1).  
 
 
2.4.  Alueella mahdollisesti elävät huomionarvoiset perhoset  
 
Esiselvityksen perusteella alueella on sopivia elinympäristöjä ainakin viidelle uhanalaiselle soilla 
elävälle perhoslajille (taulukko 2, liitteet 3 & 4), joista yksi on erittäin uhanalainen (EN) ja neljä 
vaarantuneita (VU). Lisäksi sopivia elinpaikkoja on ainakin kuudelle silmälläpidettäväksi (NT) 
luokitellulle lajille (taulukko 2, liitteet 3 & 4). Kaikilla kohteena olleilla soilla on potentiaalisia 
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elinpaikkoja ainakin joillekin näistä perhoslajeista. 
 
 
 
Taulukko 2. Uhanalaisille, silmälläpidettäville ja muille huomionarvoisille perhoslajeille sopivat 
elinympäristöt selvityskohteissa. UHEX = Uhanalaisluokka; erityisesti suojeltavat tai sellaiseksi 
ehdotetut lajit on merkitty tähdellä (*); x = laji havaittiin tässä selvityksessä; (x) = lajista on vanhoja 
havaintoja; O = osa-alueella on lajille sopivaa elinympäristöä, mutta lajia ei ole havaittu.  

Laji  

 

Hollola, 
Varrassuo 

Orimattila, 
Lakeasuo 

Orimattila/
Myrskylä, 
Pöyryssuo 

Orimattila, Laavionsuo 

UHEX Osa-alue Osa-alue Osa-alue Osa-alue 
 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suovenhokas  
(Nola karelica) EN*     o    (x)  x    o          

Kihokkisulkanen 
(Buckleria paludum) VU      o  o o  o  o  o          

Rämekarvajalka 
(Gynaephora selenitica) VU         (x)  o  o  o          

Rämelehtimittari 
(Scopula virgulata) VU o    o    (x)                

Suotarhayökkönen 
(Lacanobia w-latinum) VU         o  o    o          

Kangaskirjokääriäinen 
(Olethreutes concretanus) NT         o                

Muurainhopeatäplä 
(Boloria freija) NT     o    o  o    o          

Muurainläiskäkoi 
(Tischeria heinemanni) NT    o o    o  o    o o o        

Rämekylmnäperhonen 
(Oeneis jutta) NT     o  o  (x) o o    o o         

Rämevihersiipi 
(Rhagades pruni) NT     x  o  x o o    o o         

Suoaamukääriäinen 
(Clepsis pallidana)  NT     o    o  o  o  o          
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Kuva 3. Orimattilan Lakeasuon osa-alueiden rajaukset. Erittäin hyvälaatuiset alueet on merkitty 
oranssilla vinoviivoituksella. 
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3.  Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 
 
3.1.  Yleistä  
 
Lakeasuo ja Varrassuo ovat säilyneet lähes luonnontilaisina ja hyvälaatuisina. Sen sijaan 
Laavionsuolla ja Pöyryssuolla on laajoja ojitettuja alueita, jotka ovat menettäneet merkityksensä 
suolajiston elinympäristönä. Huonoin tilanne on Laavionsuolla, jossa ojitukset ovat kuivattaneet 
myös avoimen mäntyrämeen reunaosia. Kaikissa kohteissa on kuitenkin jäljellä huomionarvoisille 
perhoslajeille potentiaalisia elinympäristöjä. Nykyisin merkittävimpiä kohteita ovat Pöyryssuo ja 
Lakeasuo, joissa suovenhokkaan tiedetään esiintyvän tai esiintyneen aiemmin. Oikeilla hoitotoimilla 
näidenkin soiden hyvälaatuisia osia olisi mahdollista laajentaa tai ainakin pysäyttää kuivumisen ja 
metsittymisen jatkuminen.  
 
 
3.2.  Hoitosuositukset  
 
Hoitotoimista oleellisin on ojien tukkiminen erittäin hyvälaatuisiin ja hyvälaatuisiin kuvioihin 
rajoittuvilla alueilla. Näin voitaisiin parantaa laadukkaiden kuvioiden vesitaloutta ja estää niiden 
kuivuminen. Puuston harventaminen ojitusten vuoksi metsittyneissä suon reunaosissa lisäisi 
avoimuutta ja parantaisi kohteiden laatua. Uusia ojituksia tulee välttää kaikissa kohteissa. 
Kohteista on yksityiskohtaisia suosituksia sekä kunkin kohteen hoidon kiireellisyysarviointi 
liitteessä 2.  
 
Hoitotoimet tulisi aloittaa välittömästi Pöyryssuolla ja Laavionsuolla (ks. liite 2). Lakeasuolla ja 
Varrassuolla ei ole akuutteja hoitotarpeita, mutta kohteiden tilaa tulee seurata. 
 
 
3.3.  Suosituksia jatkoselvityksiin ja seurantoihin  
 
Kullakin kohteella tulisi järjestelmällisesti selvittää niillä mahdollisesti elävien huomionarvoisten 
suoperhosten esiintyminen (ks. taulukko 2, liitteet 3 & 4). Erityisesti tulisi selvittää Lakeasuolla 
aiemmin tavattujen uhanalaisten lajien esiintymien nykytila. Selvitysten ajallista kattavuutta olisi 
laajennettava, jotta myös keväällä ja loppukesällä esiintyviä lajeja voitaisiin havainnoida.  
 
Suosittelemme myös huomionarvoisten sudenkorento- ja ludelajien esiintymisen selvittämistä 
ainakin Lakeasuon ja Laavionsuon allikkoisilla alueilla. 
 
 
4.  Kirjallisuus 
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Kuva 6. Pöyryssuon ojitettu pohjoisosa on metsittymässä, eikä sillä nykytilassaan ole merkitystä vaativien 
suoperhosten elinympäristönä (kohde C4, 15.6.2012). 
Kuva 7. Laavionsuon pohjoisosa on tuhoutunut ojitusten ja raivausten seurauksena (kohde D10, 15.6.2012). 
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Kuvat 8 & 9. Suovenhokkaalle sopivaa elinympäristöä Varrassuolla ja Laavionsuon keskiosassa (kohteet A5 
& D1, 15.6.2012). 
 

  
Kuvat 10 & 11. Luonnontilaisena säilyneellä Lakeasuolla on monipuolisesti erityyppisiä suoympäristöjä, ja 
siellä on ainakin aiemmin esiintynyt useita huomionarvoisia perhoslajeja (kohteet B4, 5.7.2012 & B3, 
15.6.2012). 
 

  
Kuvat 12 & 13. Lakeasuon ja Laavionsuon mutapintaiset allikot ovat sopivaa elinympäristöä eräille 
huomionarvoisille ludelajeille (kohteet B4 & D1, 15.6.2012). 
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ole näkyvissä. Itäreuna on selvästi muuta suota märempi, ja siellä on merkkejä aiemmasta 
pienimuotoisesta turpeenotosta. Luoteessa avoin alue rajautuu jyrkästi tiheämpikasvuiseen ja 
kuivempaan kuvioon 4.  
Hoitosuosituksia: Ei suosituksia.  
Hoitotoimien kiireellisyys: III 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012; suovenhokasselvitys 3.7.2012 klo 19:15–21:50.  
Perhoset:  
Rämevihersiipi (Rhagades pruni) NT, 3.7.2012 >10 yks. 
Suokeltaperhonen (Colias palaeno) hyvälaatuisten rämeiden indikaattorilaji, 15.6.2012 1 yks. 
Selvityssuosituksia: Ks. taulukko 2. 
Muuta: Kohteen keski- ja pohjoisosissa on suovenhokkaalle (Nola karelica) sopivaa 
elinympäristöä. Lajia ei kuitenkaan havaittu. 
 
 

B. Lakeasuo 
 
Kohde B1: Märkä avosuo       Luokka: I/II 
Laji Runsaus Huom! 
Kihokit (Drosera) 3  
Sarat (Carex), [hetesara (C. acutiformis)] 5  
Suokukka (Andromeda polifolia) 4  
Vaivaiskoivu (Betula nana) 1  
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 1  
ALLIKOT 1  

 
Kohteen tila: Avoin, märkä ja paikoin upottava, lähes puuton neva/räme. Itäreuna vaihettuu 
metsäksi jyrkkärajaisesti. Eteläosassa pieniä allikoita. Ojittamaton. 
Hoitosuosituksia: Ei suosituksia. 
Hoitotoimien kiireellisyys: III 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012  
Perhoset: Ei merkittäviä havaintoja.  
Selvityssuosituksia: Ks. taulukko 2. 
 
Kohde B2: Kaakkoisen suonreunan räme    Luokka: III/II 
Laji Runsaus Huom! 
Juolukka (Vaccinium uliginosum) 5  
Kanerva (Calluna vulgaris) 3  
Lakka (Rubus chamaemorus) 1–2  
Sarat (Carex), [hetesara (C. acutiformis)] 1  
Suokukka (Andromeda polifolia) 1  
Suopursu (Ledum palustre) 5  
Vaivaiskoivu (Betula nana) 2  
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 1  
ALLIKOT –  

 
Kohteen tila: Kapea vyöhyke suon kaakkois- ja eteläreunassa. Harvaa männikköä, 
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varpukasvillisuus tiheää.  
Hoitosuosituksia: Ei suosituksia. 
Hoitotoimien kiireellisyys: III 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012  
Perhoset: Ei merkittäviä havaintoja.  
Selvityssuosituksia: Ks. taulukko 2. 
 
Kohde B3: Eteläinen avosuo      Luokka: I/II 
Laji Runsaus Huom! 
Kihokit (Drosera) 3  
Sarat (Carex), [hetesara (C. acutiformis)] 5  
Suokukka (Andromeda polifolia) 5  
Vaivaiskoivu (Betula nana) 1  
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 1  
ALLIKOT –  

 
Kohteen tila: Avoin ja märkä, lähes puuton neva/räme. Länsireuna vaihettuu metsäksi 
jyrkkärajaisesti. Ei allikoita eikä upottavia kohtia. Ojittamaton. 
Hoitosuosituksia: Ei suosituksia. 
Hoitotoimien kiireellisyys: III 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012  
Perhoset: Ei merkittäviä havaintoja.  
 
Kohde B4: Avoin räme       Luokka: I/I 
Laji Runsaus Huom! 
Juolukka (Vaccinium uliginosum) 2  
Kanerva (Calluna vulgaris) 2  
Kihokit (Drosera) 5  
Lakka (Rubus chamaemorus) 4  
Sarat (Carex), [hetesara (C. acutiformis)] 4  
Suokukka (Andromeda polifolia) 4  
Suopursu (Ledum palustre) 1  
Vaivaiskoivu (Betula nana) 2–3  
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 3  
ALLIKOT 2  

 
Kohteen tila: Avoin räme, valtaosalla kuvion pinta-alasta mäntyjä vain harvakseltaan, 
pohjoisosassa kuitenkin hieman runsaammin. Keskiosassa muutamia pienialaisia allikoita, joista osa 
mutapintaisia. Mättäillä runsaasti perhosten kannalta merkittäviä suokasveja (lakka, suokukka, 
variksenmarja, kihokit). Ojittamaton. 
Hoitosuosituksia: Ei suosituksia. 
Hoitotoimien kiireellisyys: III 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012; suovenhokasselvitys 5.7.2012 klo 20:30–22:30. 
Perhoset: Rämevihersiipi (Rhagades pruni) NT, 5.7.2012 runsas. 
Selvityssuosituksia: Ks. taulukko 2. 
Muuta: Kohteen keski- ja pohjoisosissa on suovenhokkaalle (Nola karelica) sopivaa 
elinympäristöä. Lajia ei kuitenkaan havaittu. 
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Kohde B5: Luoteisen suonreunan räme    Luokka: II/III 
Laji Runsaus Huom! 
Juolukka (Vaccinium uliginosum) 5  
Järviruoko (Phragmites australis) 2  
Kanerva (Calluna vulgaris) 2  
Lakka (Rubus chamaemorus) 1  
Sarat (Carex), [hetesara (C. acutiformis)] 1  
Suopursu (Ledum palustre) 5  
Vaivaiskoivu (Betula nana) 2–3  
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 1  
ALLIKOT –  

 
Kohteen tila: Kapea vyöhyke suon kaakkois- ja eteläreunassa. Harvaa männikköä, 
varpukasvillisuus tiheää. Märempi kuin kuvio 2, paikoin järviruokokasvustoja. 
Hoitosuosituksia: Ei suosituksia. 
Hoitotoimien kiireellisyys: III 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012  
Selvityssuosituksia: Ks. taulukko 2. 
 
 

C. Pöyryssuo 
 
Kohde C1: Mäntyräme       Luokka: I/I 
Laji Runsaus Huom! 
Juolukka (Vaccinium uliginosum) 3  
Kanerva (Calluna vulgaris) 3  
Kihokit (Drosera) 3  
Lakka (Rubus chamaemorus) 4  
Sarat (Carex), [hetesara (C. acutiformis)] 3  
Suokukka (Andromeda polifolia) 4  
Suopursu (Ledum palustre) 3  
Vaivaiskoivu (Betula nana) 2–3  
Variksenmarja (Empetrum nigrum) 2  
ALLIKOT –  

 
Kohteen tila: Mäntyräme, puita melko harvassa, aukkoja kohtalaisesti. Ei avovesiallikoita. 
Ojittamaton. Pohjoisosien männikkö tiheämpää ja suo kuivempi kuin kuvion muissa osissa. 
Hoitosuosituksia: Kuvion 4 eteläosien ojien tukkiminen hidastaisi kuvion 1 pohjoisosien 
kuivumista ja parantaisi kuvion laatua suovenhokkaan kannalta.  
Hoitotoimien kiireellisyys: I 
Havainnointi: Esiselvitys 15.6.2012; suovenhokasselvitys 1.7.2012 klo 19:05–22:30.  
Perhoset:  
Suovenhokas (Nola karelica) EN, ehdotettu erityisesti suojeltavaksi, 1.7.2012 2 yks. 
Pursujäytäjäkoi (Carpatolechia epomidella) LC & alueellisesti uhanalainen, 1.7.2012 1 yks. 
Kehnämittari (Perconia strigillaria) avoimien rämeiden indikaattorilaji, 15.6.2012 4 yks. 
Suokeltaperhonen (Colias palaeno) hyvälaatuisten rämeiden indikaattorilaji, 15.6.2012 5 yks. 
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