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Tiivistelmä
T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen selvitti erittäin uhanalaisen, rauhoitetun ja erityisesti suojeltavan idänkurhon (Carlina biebersteinii) esiintymistä Ivonniemessä loka- ja marraskuussa 2017
Imatran kaupungin toimeksiannosta. Kurhon esiintymistä selvitettiin kahdella maastokäynnillä
26.10. ja 1.11.
Kartoituksessa löydettiin 320 idänkurhon versoa 100 kasvupaikalla, jotka sijaitsivat neljällä erillisellä alueella. Selvästi suurin kurhoesiintymä (noin 240 versoa) sijaitsi Ivonniemen länsireunalla
kaupunkipuron ja Vuoksen idän ja lännen suunnassa ylittävien voimalinjojen eteläpuolella. Kolme
pienempää esiintymää sijaitsi nykyisen sähkölinjan alla ja osin sen pohjoispuolella (39 versoa), niemen keskiosan polun varrella (35) ja niemen itärannalla (6).
Fingrid Oyj suunnittelee uuden voimalinjan rakentamista Ivonniemen alueelle. Voimalinja tulisi
ylittämään idänkurhon tärkeimmän esiintymisalueen pohjoisosan. Voimalinjan rakentamiseen liittyvä puuston poisto ei harkitusti toteutettuna vaaranna idänkurhon säilymistä alueella. Puuston poisto
tulee kuitenkin toteuttaa metsurin toimesta kenttäkerroksen kasvillisuutta säästäen. Maansiirtotöitä
ei tule tehdä idänkurhon kasvupaikoilla.
Maisemapylvään 3 suunniteltu rakennuspaikka sijaitsee noin 100 metriä tärkeimmän idänkurhoesiintymän itäpuolella. Rakennuspaikalla ei havaittu idänkurhoja eikä erityisen hyvin lajille soveltuvaa elinympäristöä. Maisemapylvään 3 rakentamiselle suunnitellulle paikalle ei ole idänkurhon suojeluun liittyvää estettä.
Puuston poistaminen todennäköisesti hyödyttää myös muuta elintilasta kilpailevaa kasvillisuutta,
minkä vuoksi idänkurhoesiintymän ja muun kasvillisuuden kehitystä on syytä seurata voimalinjan
rakentamista seuraavina vuosina. Tarvittaessa aluetta voidaan niittää ja pensaita poistaa kurholle
suotuisien olosuhteiden turvaamiseksi.
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1. Johdanto
Erittäin uhanalainen (EN), rauhoitettu ja erityisesti suojeltava idänkurho (Carlina biebersteinii) on
muinaistulokas, joka on saapunut Suomeen idästä peltoviljelyn ja laiduntamisen myötä (Kalliovirta
ym. 2010, Puhakainen ym. 2012). Se on kerran kukkiva, monivuotinen kasvi, jonka lehtiruusuke
kasvaa kokoa 2–7 vuotta ennen kukintaa. Idänkurhon tyypillisiä kasvupaikkoja ovat aiemmin olleet
kaskiahot, metsänlaiteet sekä peltojen ja teiden pientareet. Laji sietää lähisukulaistaan lännenkurhoa
(C. vulgaris) paremmin kilpailevaa kasvillisuutta, mutta varjoisuuden lisääntyminen vähentää idänkurhon kukintaa ja siementuottoa. Idänkurho onkin vähentynyt Suomessa, kun kasvillisuus on vanhoilla kasvupaikoilla sulkeutunut kaskeamisen ja metsälaidunnuksen myötä. Nykyisin maastamme
tunnetaan noin kolmekymmentä esiintymää Etelä-Hämeen ja Etelä-Savon luonnonmaantieteellisiltä
alueilta (Puhakainen ym. 2012). Etelä-Karjalassa esiintymiä on tiettävästi vain muutamia. Imatran
esiintymä sijaitsee ihmistoiminnan seurauksena syntyneellä täyttömaa-alueella, jossa on idänkurhon
lisäksi muutakin huomionarvoista niittykasvillisuutta, kuten silmälläpidettävää (NT) kelta-apilaa ja
alueellisesti (RT) uhanalaista jänönapilaa (Kalliovirta ym. 2010, Ryttäri ym. 2012).

2. Aineisto ja menetelmät
2.1. Selvitysalueen yleiskuvaus
Selvitysalue sijaitsee Vuoksen muinaisuoman ja Imatrankosken voimalaitosuoman välisellä alueella. Pohjoisosassa on vuonna 2014 rakennettu kaupunkipuro sekä idän ja lännen suuntainen voimalinja. Kaupunkipuron eteläpuolella on avoin hiekkakenttä ja täyttömaaharjanne. Hiekkakentän eteläpuolella on noin hehtaarin laajuinen varsin luonnontilainen sekametsä. Niemen länsirannalla ja eteläosassa on varttunutta mäntyvaltaista kangasmetsää. Niemen keskiosassa polun varrella on täyttömaa-alueelle muodostunutta nuorta, paikoin tiheää männikköä ja nuorta lehtipuustoa.
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Kuva 1. Idänkurhon yhtenäisellä punaisella viivalla merkitty selvitysalue Imatran Ivonniemessä
vuonna 2017.

2.2. Selvitysmenetelmät
Idänkurhon esiintymisen kartoittamiseksi selvitysalue käveltiin systemaattisesti läpi kenttäkerroksen kasvillisuutta tarkkaillen. Kartoitus kohdennettiin erityisesti valoisille paikoille, kuten metsäreunoihin, joutomaa-alueiden reunoille ja polkujen varsille. Maastotyöt tehtiin 26.10. ja 1.11.2017, jolloin idänkurhojen versot olivat vielä helposti löydettävissä. Kartoituksessa löydetyt versot laskettiin
ja kasvupaikkojen koordinaatit tallennettiin gps-laitteeseen.
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3. Tulokset
Selvitysalueella havaittiin 320 idänkurhon versoa 100 kasvupaikalla ja neljällä erillisellä osa-alueella. Suurin osa versoista havaittiin osa-alueella 1 (kuva 3 ja 4). Vuoden 2011 selvityksessä havaituilla
kolmella kasvupaikalla niemen itärannalla ei havaittu idänkurhoja syksyllä 2017 (Kuitunen 2011).
Osa-alue 1
Noin 240 versoa 69 kasvupaikalla selvitysalueen länsiosassa pääasiassa polkujen varsilla, muinaisuomaan viettävällä rantatörmällä ja hiekkakentän reunalla. Pieni määrä versoja löytyi myös nuorta,
varsin tiheää männikköä kasvavalta alueelta.
Osa-alue 2
Noin 39 versoa kymmenellä kasvupaikalla pääosin Ivonniemen idän ja lännen suunnassa ylittävän
voimalinjan alla hiekkaisilla ja kasvillisuudeltaan avoimilla kasvupaikoilla (kuva 2).

Kuva 2. Idänkurhoja nykyisen voimalinjan alla osa-alueella 2.
Osa-alue 3
Kuusi versoa seitsemällä kasvupaikalla niemen avoimella ja varsin jyrkästi voimalaitosuomaan viettävällä itärannalla.
Osa-alue 4
Noin 35 versoa 14 kasvupaikalla polun varrella ja sivummalla tiheässä nuoressa männikössä.
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Kaupunkipuro

Osa-alue 2

Osa-alue 1

Osa-alue 3

Osa-alue 4

Kuvat 3.–4. Idänkurhon punaisilla ympyröillä merkityt kasvupaikat ja esiintymän osa-alueet (1–4)
Imatran Ivonniemessä marraskuussa 2017. Nykyiset voimalinjat erottuvat kuvassa vaaleina, kaupunkipuron yli kulkevina vaakaviivoina.
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4. Tulosten tarkastelu
Fingrid Oyj suunnittelee uuden voimalinjan rakentamista Imatran Ivonniemen ympäristössä. Suunniteltu reitti kulkee suunnilleen idän ja lännen suunnassa Ivonniemen poikki ja ylittää idänkurhon
tärkeimmän esiintymisalueen pohjoisosan (osa-alue 1; ks. kuva 4). Maisemapylvään 3 suunniteltu
rakennuspaikka sijaitsee noin 100 metriä idänkurhoesiintymän osa-alueen 1 itäpuolella (kuva 5).
Fingridin ilmoituksen mukaan uuden voimalinjan alta on tarkoitus kaataa mahdolliset puut, ja maisemapylvään rakennuspaikalla tehdään maansiirtotöitä (Jaana Huovinen, kirjallinen tiedonanto,
kuva 5). Idänkurho on erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava putkilokasvi (Kalliovirta ym.
2010, luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160.). Erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeää esiintymispaikkaa ei saa hävittää eikä heikentää (Luonnonsuojelulaki 20.12.1996/1096; 47 § lajien esiintymispaikkojen suojelu 29.5.2009/384).

Kuva 5. Fingridin uusien voimalinjojen rakentamisen ympäristövaikutukset Imatran Ivonniemessä.
Pohjoinen on kuvassa oikealla.

Puiden poisto ja maansiirtotyöt uuden voimalinjan alueella
Harkittu puiden poisto ei todennäköisesti vaaranna idänkurhoesiintymän säilymistä. Varjostuksen
vähentyminen päinvastoin hyödyttänee kurhoa, joka on kärsinyt kaskeamisen ja metsälaidunnuksen
on lopettamisen jälkeisestä kasvillisuuden sulkeutumisesta (Puhakainen ym. 2012). Puuston raivaus
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hyödyttää kuitenkin myös muuta elintilasta kilpailevaa kasvillisuutta. Sen vuoksi idänkurhoesiintymän ja muun kasvillisuuden kehitystä on syytä seurata voimalinjan rakentamista seuraavina vuosina. Tarvittaessa aluetta voidaan niittää ja pensaita poistaa kurholle suotuisien olosuhteiden turvaamiseksi. Puuston poisto tulee toteuttaa metsurin toimesta kenttäkerroksen kasvillisuutta vahingoittamatta. Maansiirtotöitä ei tule tehdä idänkurhoesiintymän alueella.
Maisemapylvään 3 rakennuspaikka sijaitsee täyttömaaharjanteella, jossa ei havaittu idänkurhoja
vuoden 2017 selvityksessä. Rakennuspaikalla ei nykytilassaan ole myöskään erityisen hyvin idänkurholle sopivaa elinympäristöä. Maisemapylvään 3 rakentamiselle ei ole idänkurhon suojeluun perustuvaa estettä.

5. Johtopäätökset
Selvityksen perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:
1. Ivonniemen alueella on syksyn 2017 selvityksen perusteella elinvoimainen idänkurhon

esiintymä.
2. Suunnitteilla oleva voimalinja ylittää osittain idänkurhon tärkeimmän esiintymisalueen
Ivonniemen länsireunalla.
3. Puiden poisto uuden voimalinjan alueella ei todennäköisesti vaaranna idänkurhoesiintymää,

vaan ainakin väliaikaisesti jopa parantaa kasvupaikan valaistusolosuhteita.
4. Puiden poisto idänkurhoesiintymän alueella tulee tehdä metsurin toimesta. Maansiirtotöitä ei

tule tehdä kurhon kasvupaikoilla.
5. Maisemapylvään 3 suunnitellulla rakennuspaikalla ei havaittu idänkurhoja eikä alueella ny-

kytilassaan ole erityisen hyvin lajille soveltuvaa elinympäristöä. Maisemapylvään rakentamiselle ei siten ole idänkurhon suojeluun perustuvaa estettä.
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