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1 Johdanto 

Tässä raportissa esitetään Valkeakosken Saarioisjärvellä heinäkuussa 2016 tehtyjen 

sudenkorento- ja kasvillisuusinventointien tulokset. Työn tarkoituksena oli selvittää, löytyykö 

Saarioisjärven Natura 2000 -alueelta luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainittuja erityisesti 

suojeltavia sudenkorentolajeja sekä tarkistaa vuonna 2011 laaditussa inventoinnissa (Kaunisto 

& Suhonen 2011) havaittujen sahalehtikasvustojen nykytila. Maastotöistä ja raportoinnista 

vastasi luontokartoittaja (EAT) Reima Hyytiäinen. 

 

Saarioisjärven sahalehtikasvustoja on seurattu vuosien 2003 ja 2011 välillä lähes vuosittain 

(Kaunisto & Suhonen 2011). Näissä seurannoissa sahalehtikasvustoja löytyi eniten vuonna 

2004, jolloin havaittiin kahdeksan kasvustoa. Kasvustojen pinta-ala oli suurimmillaan vuonna 

2005, jolloin kuuden kasvuston yhteispinta-alaksi arvioitiin 420 m2. Vuoden 2011 sahalehti-

inventoinnissa löytyi enää kolme kasvustoa, yhteispinta-alaltaan 270 m2. 

 

2 Menetelmät 

Sudenkorentokartoitus tehtiin kiertämällä Saarioisjärven vesialuetta soutuveneellä. 

Kartoitusajankohta sijoittui luontodirektiivissä mainittujen lampikorentojen päälentoaikaan, 

joka tosin lämpimän alkukesän takia saattoi kartoitusvuonna olla hieman normaalia 

varhaisempi. Viherukonkorentojen lentoaika oli alkamassa, mutta näiden havaitsemiseen 

inventointi olisi ollut parempi tehdä viikon-pari myöhemmin. Luontodirektiivin IV(a) -

liitteessä mainituista korennoista myöskään idänkirsikorennon esiintyminen ei ole 

Saarioisjärvellä mahdotonta, mutta varhaiskeväällä ja alkusyksystä lentävää lajia ei voitu tämän 

selvityksen puitteissa havainnoida. 

 

Taulukossa 1 on esitetty kartoitusajat ja -olosuhteet. Kuvassa 1 näkyvät inventoidut reitit. 

Korentoja ja sahalehtiä etsittiin kaikilta kasvillisuuden reuna-alueilta ja poukamista, joihin 

veneellä oli mahdollista päästä soutamalla tai sauvomalla. Lampikorentojen kannalta 

potentiaalisia esiintymisalueita jäi kartoittamatta järven etelä- ja kaakkoispäästä sekä 

pohjoisosan itärannalta. Näillä alueilla saattoi jäädä myös sahalehtikasvustoja havaitsematta. 

 

Sahalehti-inventointi ei ole täysin vertailukelpoinen aiempien inventointien kanssa, sillä nyt 

inventointi tehtiin heinäkuun lopussa muun kasvillisuuden ollessa selvästi runsaampaa kuin 

touko-kesäkuun vaihteessa, jolloin Kauniston & Suhosen (2011) inventointi tehtiin. 

Esimerkiksi vuoden 2011 selvityksessä runsain sahalehtiesiintymä sijaitsi järven pohjoispäässä 

Uittamon suunnasta järveen laskevan ojan edustalla, ja sen pinta-alaksi arvioitiin silloin 250 

m2. Tämän vuoden inventoinnissa ojan edustalle ei päässyt veneellä tiheän järvikorte- ja 

leveäosmankäämikasvuston läpi. Kortteikon edustalta löydettiin tältä kohdalta vain kuusi 

sahalehtiruusuketta. Eriävän inventointiajankohdan ja rajallisen inventointiajan vuoksi tässä 

selvityksessä ei tehty Kauniston & Suhosen (2011) laatiman seurantasuunnitelman mukaisia 

sahalehtiyksilöiden mittauksia tai punnituksia. Myöskään viherukonkorennon toukkia ei 

ruusukkeista etsitty. 



Taulukko 1. Maastopäivät ja kartoitusolosuhteet. 

Päivä Kellonaika Säätila alussa 

Lämpö (°C), tuuli 

(m/s), pilvisyys 

Säätila lopussa Lisätietoja 

25.7.2016 10.30-11.50 +22, 0, 4/8 +25, N1, 3/8  

25.7.2016 12.45-15.30 +25, N1, 3/8 +25, N3, 2/8  

26.7.2016 10.00-11.45 +25, S2, 1/8 +27, S2, 1/8  

26.7.2016 12.40-16.30 +27, S2, 1/8 +25, S3, 2/8  

27.7.2016 15.15-17.15 +24, NW3, 3/8 +23, W3, 2/8  

 

 

Kuva 1. Inventoinnin GPS-jäljet. 

 

3 Tulokset 

3.1 Sudenkorennot 

Selvityksessä havaittiin luontodirektiivin IV(a) -liitteessä mainituista sudenkorentolajeista 

yhteensä 65 täplälampikorentoa. Havaintopaikat on esitetty kuvassa 2. 

 

Muista sudenkorennoista havaittiin yleisiä ja runsaslukuisia lajeja: isolampikorento, 

isotytönkorento, okatytönkorento, sirokeijukorento, vaskikorento, ruskoukonkorento, 



siniukonkorento, elokorento, tummasyyskorento sekä ruskohukankorento. Muitakin lajeja 

saattoi inventointiaikaan olla paikalla, mutta esimerkiksi tytönkorento- ja kiiltokorentolajeja ei 

havainnoitu tai määritetty systemaattisesti. 

 

Yhtään viherukonkorentoa ei havaittu, mutta koska inventointiaika oli lajin lentoaikaan nähden 

varhainen, tästä ei voi vetää johtopäätöksiä Saarioisjärven viherukonkorentopopulaation tilasta. 

Toukkia ei tässä selvityksessä etsitty, ja aikuisten yksilöiden havainnointi olisi pitänyt keskittää 

selvemmin aamun varhaisiin tunteihin, jolloin koiraat liikkuvat reviireillä tai auringonlaskun 

aikaan, jolloin koiraat ja naaraat lähtevät parveilulennolle (Karjalainen 2002). Biotooppien 

puolesta suojeltujen lumme- ja sirolampikorentojen esiintyminen Saarioisjärvellä on myös 

aivan mahdollista. Lämpimän alkukesän vuoksi näiden havaitsemiseksi olisi ollut syytä tehdä 

inventointikäynti myös kesäkuun jälkipuoliskolla. 

 

 

 

Kuva 2. Täplälampikorentohavainnot Saarioisjärvellä 2016. 



3.2 Sahalehdet 

Sahalehtikasvustoja löydettiin 13. Kasvustojen yhteispinta-ala oli karkeasti arvioiden noin 200 

m2. Kasvustojen sijainnit on esitetty kuvassa 3, tarkemmat tiedot taulukossa 2 ja kuvat 

kasvustoista kuvissa 4-16. Kauniston & Suhosen seurantaraportista ei käy ilmi kaikkien 

vanhojen kasvustojen sijainteja ja tunnistenumeroita, joten tässä raportissa kasvustot on nimetty 

uudelleen kirjaimin pohjoisesta etelään. 

 

 

Kuva 3. Sahalehtikasvustot 2016. 



 

Taulukko 2. Vuoden 2016 sahalehtikasvustojen tiedot. 

Kasvusto Pinta-ala / ruusukkeiden 

määrä 

Lisätietoja 

A 6 ruusuketta enimmäkseen 

upoksissa 2 m2:n alueella. 

Järvikortteikon ja ulpukkavyöhykkeen rajalla 

Uittamon ojan edustalla. Ojan suulle ei päässyt 

tiheän korte- ja leveäosmankäämikasvuston 

vuoksi. 

B 15 ruusuketta enimmäkseen 

upoksissa 3 m2:n alueella. 

Karvalehtien ja ulpukoiden seassa 

kapeaosmankäämikasvuston edustalla. 

C 7 ruusuketta n. 1 x 5 m 

alueella. 

Karvalehtien ja ulpukoiden seassa 

kapeaosmankäämikasvuston edustalla. 

D 13 ruusuketta n. 2 x 3 m 

alueella. 

Karvalehtien ja ulpukoiden seassa 

järviruokokasvuston edustalla. 

E 30 ruusuketta hajanaisesti 35 

m matkalla. 

Ruopattu veneväylä. Karvalehden ja kilpukan 

seassa järviruoko- ja 

kapeaosmankäämikasvustojen välissä. 

F Lähes sata ruusuketta 

tiheänä kasvustona 2 x 8 m 

alueella. 

Laskuojan edustalla hieman raivatun näköinen 

kohta koillispuolisen järviruokokasvuston ja 

lounaispuolisen kapeaosmankäämikasvuston 

välissä karvalehden, ulpukan ja kilpukan seassa. 

G 12 ruusuketta 2 m2:n 

alueella. 

Päivölän opiston lahdessa karvalehtien ja 

ulpukoiden seassa järviruokokasvuston 

edustalla. 

H 6 ruusuketta 1 m2:n alueella. Karvalehtien, ulpukoiden ja kilpukoiden seassa 

ilmaversoiskasvillisuuden edustalla. 

Runsaimmat lajit kapeaosmankäämi, järvikaisla 

ja järviruoko.  

I 3 ruusuketta 2 m2:n alueella 

4 m etäisyydellä ruoikon 

laidasta. Lisäksi yksi 

ruusuke 8 m etelään. 

Karvalehtien ja ulpukoiden seassa 4 m 

järviruokokasvuston edustalla. 

J Parisen sataa ruusuketta noin 

600 m2:n laajuisen 

poukaman reunoilla harvana 

1-5 m leveänä, katkeilevana 

vyöhykkeenä. 

Karvalehtien, ulpukoiden ja kilpukoiden seassa 

kapeaosmankäämi- ja järviruokokasvuston 

edustalla. Ohessa myös isohierakkaa ja 

järvikaislaa. 

K Neljä erillistä harvahkoa 

kasvustoa n. 200 m2:n 

laajuisessa poukamassa 

laskuojan edustalla, osin 

upoksissa. Kasvustojen 

yhteispinta-ala noin 30 m2. 

Karvalehtien ja ulpukoiden seassa, osa 

väljemmin avovedessä. Poukamaa reunustavat 

kapea- ja leveäosmankäämi- 

sekäjärviruokokasvustot. 

L 5 ruusuketta upoksissa noin 

1 m2:n alueella. 

Ulpukoiden, karvalehtien ja sorsansammalten 

seassa kapeaosmankäämikasvuston edustalla. 

M 70 ruusuketta 6 m2:n 

alueella. 

Karvalehtien ja sorsansammalen seassa 

järviruoko-leveäosmankäämikasvuston ja 

viiltosarakasvuston edustalla. 



 

 

 

 

 

 

 

  



 
Kuva 4. Kasvusto A . 

 
Kuva 5. Kasvusto B. 

 

 
Kuva 6. Kasvusto C. 

 
Kuva 7. Kasvusto D.  

 

 
Kuva 8. Ruopattua veneväylää kasvusto E:n kohdalla. 

 
Kuva 9. Kasvusto F. 



 
Kuva 10. Kasvusto G. 

 
Kuva 11. Kasvusto H. 

 

 
Kuva 12. Kasvusto I. 

 
Kuva 13. Kasvusto J (osa). 

 

 
Kuva 14. Kasvusto K (osa). 

 
Kuva 15. Kasvusto L. 



 
Kuva 16. Kasvusto M. 

 
Kuva 17. Saarioisjärven kaakkoispäähän jäi inventoimaton 

avovesialue, johon ei päässyt veneellä tiheän 

ilmaversoiskasvuston läpi. 

 

 

 

 

4 Lähteet 

Karjalainen, S. 2002. Suomen sudenkorennot. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Porvoo. 222 s. 

 

Kaunisto, K. & J. Suhonen 2011: Saarioisjärven viherukonkorentopopulaation hoito- ja 

seurantasuunnitelma. Turun yliopisto. Raportti. 14 s. 

 




