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1. Taustoja 

 

Kouvolan Kuusankoskella sijaitsevan Maunukselanpuron alueella on käynnissä asemakaava karttaan 1 

rajatulla alueella. Suunnittelua varten tarvittiin tiedot kaavoitukseen mahdollisesti vaikuttavista merkit-

tävistä luontoarvoista. Kouvolan kaupunki tilasi luontoselvityksen 16.7.2020.     

 

2. Menetelmät ja aineisto 

 

Anni Kiviniemi teki alueen kasvillisuusselvityksen 19., 20. ja 22.7.2020. Ennen maastotöiden aloittamista 

selviteltiin alueen aikaisempaa maankäyttöä vanhojen karttojen (Maanmittauslaitos: Vanhat painetut 

kartat) perusteella ja haettiin Kastikka- sekä Laji.fi-tietokannoista mahdolliset aikaisemmat tutkimusalu-

eeseen ja lähialueisiin liittyvät kasvillisuustiedot. 

Selvitys on tutkimusalueen reuna-alueilta yleispiirteinen, päähuomion kohdentuessa selvitysalueen kes-

kellä virtaavan Maunukselanpuron ja sen puustoisten rantapenkereiden kasvillisuuden tarkempaan arvi-

ointiin. Maankäytössä merkittävimmät muutokset ovat tapahtuneet tielinjauksissa: nykyisin Maunukse-

lanpuro alittaa Helsingintien risteysalueen putkessa. Varsinaisen kohdealueen osalta kaikki aikaisemmat 

kasvillisuuteen liittyvät maininnat koskivat jättiputkien (Heracleum persicum -ryhmä) esiintymiä alueen 

pohjoispäässä.  Myös lähialueiden tiedot koskivat suurimmaksi osaksi jättiputkihavaintoja, mutta jonkin 

verran oli mainintoja myös jättipalsamista (Impatiens glandulifera). Tietokannoista ei löytynyt maininto-

ja harvinaisten, rauhoitettujen tai uhanalaisiksi arvioitujen kasvien esiintymistä lähialueilla.  

Ensimmäinen maastokäynti painottui puron itäpuolisille alueille, jolloin tutkittiin Kymijokivartta ja puron 

varsia tarkistaen pengeralueet. Seuraavana päivänä tutkimusta jatkettiin puron eteläpäässä ja länsipuo-

len pelloilla omenatarhan alueella. Kolmannella maastokäynnillä tarkastettiin puron länsilaita ja sekä 

tehtiin joitakin lisätarkistuksia puron itäreunalla. Havainnoinnissa pääpaino oli kasvillisuuden yleistilan-

teen selvittämisessä, huomioiden erityisesti harvinaisten ja uhanalaisten lajien sekä haitallisten vierasla-

jien esiintymät. Merkittävistä esiintymispaikoista tallennettiin koordinaatit.  

Muiden luontoselvitysosioiden maastotyöt ja raporttikoosteen teki luontokartoittaja (eat) Petri Parkko, 

joka kiersi alueen maastossa 20.7.2020 havainnoiden arvokkaita elinympäristöjä sekä uhanalaisten ja di-

rektiivilajien esiintymiä. Maastokäynnin yhteydessä tehtiin hyönteishaavintaa kenttähaavilla ja määritet-

tiin alueen hyönteislajistoa.  
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Elinympäristöjen uhanalaisuus perustuu 2018 arviointiin (Kontula & Raunio 2018) ja eliölajien uhanalai-

suus 2019 arviointiin (Hyvärinen ym. 2019). Putkilokasvien nimistö on Suomen putkilokasvien luettelon 

(Kurtto ym. 2019) ja muiden eliölajien nimistö Suomen lajitietokeskuksen (Laji.fi) mukaan. Jussi Vilén an-

toi tietoja vanhoilla omenapuilla esiintyvästä hyönteislajistosta.  

 

 

Kartta 1. Luontoselvitysalue on rajattu karttaan sinisellä.  
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3. Vesilain suojelema kohde 

 

Maunukselanpuron uoma  

Puro/ noro on vedenjuoksu-uomaltaan suurelta osin luonnontilaisen kaltainen. Kohteen arvoa alentavat 

siltarummut, roskaisuus, uoman umpeenkasvu sekä vieraslajiesiintymät.  

 

4. Kaava-alueen kasvillisuus (kartta 1) 

 

1 – 4. Peltoalueet 

Kaikki peltoalueet näyttävät olleen jo jonkin aikaa kesannolla ja niitä hoidettu niittämällä. Peltojen niitto 

oli juuri meneillään maastokäyntien aikaan.  

Peltoalueiden kasvillisuus on pääosin viljelyperäistä ja valtalajina kaikilla pelloilla on nurmipuntarpää 

(Alopecurus pratensis). Joukossa kasvaa jonkin verran muita heinäkasveja, alsikeapilaa (Trifolium hyb-

ridum), puna-apilaa (Trifolium pratense) sekä pelto-ohdaketta (Cirsium arvense) ja niittyleinikkiä (Ranun-

culus acris).  Peltojen laitamille on levinnyt myös paikoittain metsäkurjenpolvea (Geranium sylvaticum). 

 

 

Kuva 1 (vas).  Pellon lounaislaidan kosteikkolaikku © Anni Kiviniemi   
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Pellon 1 lounaislaidalla on pieni kosteikkolaikku (kuva 1), jonka tihkupinnalla viihtyvät korpikaisla (Scir-

pus sylvaticus) ja röyhyvihvilä (Juncus effusus) sekä haitallinen vieraslaji komealupiini (Lupinus polyphyl-

lus). Samaisen pellon poikki kulkee karttakuvassakin erottuva, edelleen D ja E alueen välillä puron yli jat-

kuva viemäriputkilinja.    

 

5. Omenatarhan alue 

Pitkään täysin hoitamattomana ollut, alkujaankin kovin taajaan istutettu omenatarha on vuosien mit-

taan kehittynyt läpipääsemättömäksi tiheiköksi (kuva 2), jossa ei ole juurikaan sijaa muulle kasvillisuu-

delle. Omenatarha rajoittuu pohjoispuolella kapeaan niittyalueeseen ja luontaiseen uomaan tehtyyn 

ojaan. Rinteessä on mahdollisesti jonkin verran lähteisyyttä, joka selittäisi myös pellon (kartta 1, kohde 

1) jatkuvasti kosteana pysyvien tihkupintojen olemassaolon. 

 

     
Kuva 2. Entistä omenatarhaa heinäkuussa 2020 © Anni Kiviniemi   
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Ojassa kasvavat luhtasara (Carex vesicaria), ruokohelpi (Phalaroides arundinacea), ranta-alpi (Lysimachia 

vulgaris), rusoamerikanhorsma (Epilobium adenocaulon) sekä erittäin runsaana esiintyvä mesiangervo 

(Filipendula ulmaria).  

Ojan ja omenatarhan väliin jäävä kapea niittyalue on hyvin reheväkasvuista: valtalajeina mesiangervo, 

vuohenputki (Aegopodium podagraria), maitohorsma (Chamaenerion angustifolium) sekä mahdollisesti 

viljelyalkuperää oleva vadelma (Rubus idaeus). Lisäksi alueella kasvaa erilaisia heiniä, metsäkurjenpolvea 

ja koiranputkea (Anthriscus sylvestris).  

 

6. Pieni  niittyalue      

Alue rajautuu omana erillisenä kumpareena omenatarhan ojan alaosan tuntumaan ja erottuu muusta 

ympäristöstään selvästi  matalakasvuisempana ja runsaslajisena. Vaikka alueen kasvit ovat kaikki varsin 

yleisiä, on kohde monimuotoisuudessaan huomion arvoinen. Lajeina mm. ahdekaunokki (Centaurea 

jacea), hiirenvirna (Vicia cracca), ojakärsämö (Achillea ptarmica), siankärsämö (Achillea millefolium), 

paimenmatara (Achillea millefolium), ahomatara (Galium boreale), kultapiisku (Solidago virgaurea), niit-

tynätkelmä (Lathyrus pratensis), poimulehdet (Alchemilla sp.), puna-apila (Trifolium pratense), kurjen-

kello (Campanula persicifolia) ja aho-orvokki (Viola canina). 

 

7. Vanhan kirsikkatarhan alue 

Kaaritien mutkaan sijoittuva vanhan kirsikkatarhan alue vaikuttaa nykytilanteessaan muuhun ympäris-

töön nähden varsin erilliseltä. Kuitenkin vuoden 1987 peruskartan mukaan nykyiseltä Ellintieltä on aikai-

semmin kulkenut ”kärrypolkureitti” omenatarhan itäpäädyn kautta puron yli Kaaritielle.  Maastostakin 

tämän linjan voi sillanpaikkoineen yhä löytää, vaikka kirsikkatarhan rinteeseen kaivettu viemäriputkilinja 

on jossain määrin muuttanut ympäristöä. On hyvin mahdollista, että viemäriputkilinjalta alkava ja Kaari-

tien laitoja katkonaisesti itään päin aina Rauhalantien haaraan asti seuraileva idänkattaran (Bromopsis 

inermis) kasvusto (kuva 3) voisi olla vanhempaakin perua.  

Rinteessä kasvaa edelleen hapankirsikoita (Prunus cerasus) hyvin taajasti noin 15 x 10 m alalla ja lisäksi 

muutamia herukkapensaita ja omenapuita. Kaaritien laidalla sekä kirsikkatarhan pohjoispuolella on 

muutamia suurempia mäntyjä ja koivuja sekä harmaaleppää. 

Kirsikkatarhan pohjoispuolinen, noin kahden aarin alue, on toiminut ilmeisen pitkään lähitalojen puutar-

hajätteiden kaatopaikkana. Paikalla ollutta jättipalsamikasvustoa oli kesän aikana osittain kitketty, mutta 
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maastokäynnin aikaan puutarhajätekasan laitamille oli jo ehtinyt nousta jonkin verran uutta palsamikas-

vustoa. Jätealueen reunalla oli myös tiheä noin 3 x 3 m alalle ulottuva tuoksuvatukan (Rubus odoratus) 

kasvusto, lisäksi alueella esiintyy valkokarhunköynnöstä sekä erinäisiä muita puutarhakarkulaisia, kuten 

lupiinia, maahumalaa (Glechoma hederacea), puistolemmikkiä (Myosotis sylvatica) ja kotkansiipeä (Mat-

teuccia struthiopteris). 

 

 
Kuva 3. Idänkattaraa ja hietakastikkaa putkilinjan kaivuu-uralla - näkymä ylävirran suuntaan alueella 7 /E © Anni Kiviniemi 

 

8 – 9. Istutusmetsiköt 

Pumppaamon ympäristöön istutetun hieskoivumetsikön (Betula pubescens) maapohjaa on kaivettu mo-

neen eri otteeseen ja aluskasvillisuus on tästä ja puiden varjostuksesta johtuen melko niukkaa ja vakiin-

tumatonta. Harvakseltaan maapohjalla kasvaa ahomansikkaa (Fragaria vesca), hiirenvirnaa, niittynät-

kelmää, kultapiiskua (Solidago virgaurea) sekä joitakin kuusen ja tammen taimia, heikkokasvuista pihla-

jaa ja isotuomipihlajaa (Amelanchier spicata).   
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10 – 11. Kymijoen rantametsiköt 

Alueen 10 rantaviivalla on pieni venevalkama ja ranta on tällä kohdin hieman avoimempi. Rannan ja 3. 

peltoalueen välillä on vielä jäljellä merkkejä kaivuutöistä ja kaivuu-uralla komealupiini, pujo sekä muut 

rikkakasvit ovat vallanneet alaa rannan luontaiselta kasvillisuudelta. Sen sijaan alueen 11 puusto sekä 

muu Kymijokivarren kasvillisuus on varsin luonnontilaista. Erikoisuutena  joukossa on muutama toden-

näköisesti  viljelyalkuperää olevia hopeasalavia (Salix alba 'Sibirica'). 

Rantaviivalla on tiheä, pääosin harmaalepän (Alnus incana), tervalepän (Alnus glutinosa), tuomien 

(Prunus padus), koivujen sekä pajujen (Salix sp) muodostama vyöhyke. Aluskasvillisuuden joukossa kas-

vaa monin paikoin punakoisoa (Solanum dulcamara). 

Alueen erikoisuutena mainittakoon rantakaitaleen puoliväliin sijoittuva noin kymmenen saarnen (Fra-

xinus excelsior) taimen ryhmä (6751911:479100 ETRS-TM35FIN). Isompia saarnia ei paikalta löytynyt et-

sinnöistä huolimatta.  

 

12. Purosillan etelä- ja länsipuoliset maa-alueet 

Kasvillisuuden vallattua tienpientareet Rauhalantien vanha tiepohja on kaventunut vuosien mittaan kä-

velypoluksi (kuva 4). Poikkeuksena muihin alueisiin, paikalla kasvaa myös eri-ikäisiä havupuita ja suuri-

kokoisia koivuja. Alikasvustona on enimmäkseen nuorta lehtipuustoa ja kaikkiaan aluetta aluskasvilli-

suuden perusteella voi luonnehtia lehtomaiseksi: kieloa, mustakonnanmarjaa (Actaea spicata), metsä-

kortetta (Equisetum sylvaticum), metsäkastikkaa (Calamagrostis arundinacea), ahomataraa ja valko-

vuokkoa (Anemone nemorosa) esiintyy monin paikoin. 

Tutkimusalueen länsilaita sivuaa  Ellintien vieren  osin  tiuhaan metsittyneitä peltoalueita, Ellintien mut-

kassa, vajaan aarin alalla kasvava etelänruttojuuren (Petasites hybridus) kasvusto ulottunee ainakin joil-

takin osin tutkimusalueen puolelle. 
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Kuva 4. Rauhalantien vanhaa tiepohjaa heinäkuussa 2020 © Anni Kiviniemi 

 

A – I. Purouoman ja rantapenkereiden kasvillisuus 

 

A. putken suulta alavirtaan - entiselle puretun sillan tielinjalle saakka  

Putkesta lähes kasvittomalle sorapohjalle purkautuva vesi on kirkasta, mutta kuvauspäivänä aikaisem-

pien rankkasateiden samentamaa (kuva 5). Puron laidat ovat ruohoiset, mutta puron tulvimisen takia 

kasvillisuus puron laidoilla on lakoontunutta. Länsipuolen peltoalueita halkova valtaoja alittaa Helsingin-

tien ja liittyy puroon vanhan tiepohjan kohdalla tuoden puroon sameampia vesiä. 

Purouoman laidoilla valtalajeina ovat korpikaislan ja erilaisten heinien lisäksi nokkonen (Urtica dioica), 

valkokarhunköynnös (Convolvulus sepium) ja pelto-ohdake. Länsilaidalla jättipalsami on ollut suurin ti-

lanvaltaaja, mutta kasvusto oli kuitenkin kitketty ennen maastokäyntejä. 
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Puron itäpuolella on jäljellä muutama isompi koivu ja poppeli sekä nuorta vaahteraa ja harmaaleppää. 

Länsilaidan metsikkö on taajaa ja melko risukkoista, vaahteroiden, harmaanlepän ja tuomien seurana on 

haapoja, muutama koivu ja yksittäinen tervaleppä. 

 

 
Kuva 5. Maunukselanpuro saa alkunsa Rekolan ja Paloharjun välillä sijaitsevista lähteistä, alittaa Helsingintien ja Valtakadun ris-
teysalueen putkessa ja jatkaa jälleen Valtakadun kevyenliikenteenväylän alapuolella alkuperäisessä uomassaan. 22.7.2020  
© Anni Kiviniemi 

 

B. Jättiputkien torjunta-alueet 

Jättiputkien torjuntatoimiin liittyen puron länsipuolen puustoa on harvennettu, muuta kasvillisuutta rin-

teessä on jäljellä hyvin niukasti. Torjunnasta huolimatta maasta työntyy edelleen esiin yksittäisiä jätti-

putkien taimia. Jäljellä oleva puusto on pääosin harmaaleppää. 

Puron itäpuolen rinteellä on runsaasti pajuangervoja (Spiraea salicifolia -ryhmä) sekä komealupiinia, 

maitohorsmaa, pelto-ohdaketta, vuohenputkea (Aegopodium podagraria) nokkosta ja seittitakiaista 
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(Arctium tomentosum). Haarovan purouoman keskellä kasvaa risuisia pajuja, joihin on siivilöitynyt tulvan 

tuomaa roskaa ja kasvinosia. 

 

C . Puron itäpuoliset, asuntoalueeseen rajoittuvat jättiputkien torjunta-alueet 

Alue C on kaikkiaan Maunukselanpuron heikkokuntoisin alue. Voimallisista torjuntatoimista huolimatta 

puron itäpuolen maaperästä työntyy uutta jättiputkea, länsipuolella eniten tilaa vie jättipalsami, lisäksi 

oman tilansa ovat ottaneet myös kanadanpiisku (Solidago canadensis) ja vuohenputki. Puusto pajujen li-

säksi pääosin tuomia ja harmaaleppää.  

Purouoma on roskainen, notkoon on heiteltynä kaikenlaista jätettä, autonpyöristä ja polkupyörän ro-

musta alkaen. Puronotkoille tyypillistä kasvillisuutta, kuten punakoisoa, mustaherukkaa, rentukkaa 

(Caltha palustris) ja ojapalpakkoa (Sparganium microcarpum) on jäljellä vain niukasti.  

 

   

Kuva 6.  Näkymä jättipalsamien sekä puron yli itäpuolen asuntoalueelle päin - Jättiputkien torjuntaan käytetyt peitteet ovat 
osittain siirtyneet paikoiltaan ja uusien jättiputkien kasvu on lähtenyt voimallisesti liikkeille. © Anni Kiviniemi 
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D. Läpipääsemätöntä pajukkoa viemäriputken siltarummulle saakka 

Monihaaraisen purouoman täyttää pajukko, jossa pensaiden tyville on kertynyt styroxin palasia ja muuta 

kevyempää roskaa. Pajukon keskivaiheilla löytyi muutamia kukkivia jättiputkia. Länsipenkereellä kasvaa 

mesiangervoa, karhunköynnöstä, metsäkurjenpolvea ja vuohenputkea. Ylempänä kasvava puusto on 

pääosin harmaaleppää.  

 

E. Siltarummulta alavirtaan eteläisen sivuojan liittymään saakka 

Pajukkoa kasvaa vielä parikymmentä metriä alavirtaan. Pajujen keskeltä löytyy vielä yksittäinen jättiput-

ki, mutta puron alemmilta osilta ei lajia enää tavattu. Alavirtaan mennessä puro virtaa täysin järvikort-

teen (Equisetum fluviatile) täyttämässä uomassa. Laiteilla kasvaa runsaasti mesiangervoa ja alavirtaan 

mennessä lisääntyvissä määrin viiltosaraa (Carex acuta). Muutamin paikoin esiintyy myös kukkimatonta 

keltakurjenmiekkaa (Iris pseudacorus). Pensastoihin sekä puihin kietoutunut, erittäin runsaana esiintyvä 

valkokarhunköynnös vie elintilaa muilta kasveilta. 

Puron itälaidalla penkereestä löytyy loivempi alue, jossa on omena- ja kirsikkapuita sekä jonkinlaisia 

merkkejä omenatarhan suuntaan menevästä kulkureitistä. Puron länsipuolisten rinteiden puusto on 

etenkin omenatarhan kohdalla nuorehkoa ja erittäin tiheästi kasvavaa harmaaleppää. Pajut ovat rannan 

tuntumassa edelleenkin yleisiä. 

 

F – G. Muutos kapeasta purouomasta Kymijoen lahdelmaksi 

Alajuoksulla purouoma on järvikortteen täyttämää (kuva 7). Myös puron laitamien kasvillisuus on rehe-

vää: valtalajeina kasvavat mesiangervo, viiltosara sekä rantojen puissa ja pensaissa kiipeilevä valkokar-

hunköynnös. Lisäksi alueella kasvaa myös punakoisoa, ranta-alpia, rentukkaa, myrkkykeisoa (Cicuta viro-

sa) ja pieniä määriä jättipalsamia. 
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Kuva 7. Kasvillisuuden täyttämää purouomaa alajuoksulta © Anni Kiviniemi 

 

H – I.  Maunukselapuron  ja Kymijoen liittymä  

Maunukselanpuro virtaa Kymijokeen mutkaisessa, huonokuntoisen sillan rajaamassa lahdelmassa, jossa 

vedenpinnan korkeus määräytyy Kymijoen pinnantason mukaan. Kasvillisuus on rehevää sekä monipuo-

lista, mutta myös seutukunnan rantamaille varsin tyypillistä. Kasvillisuusnäkökulmasta alueen arvot ovat 

ensisijaisesti maisemallisia. 

Alueelta H alkaen ylävirran yhtenäinen järvikortteikko avartuu vaiheittain keskivaiheiltaan avonaiseksi 

vesialueeksi I (kuva 8). Vesi oli tutkimusajankohtana sameaa, eikä pohjakasvillisuuden näönvarainen ar-

viointi ollut mahdollista. Kelluslehtisistä kasveista mainittakoon pohjanlumme (Nymphaea candida), 

isoulpukka (Nuphar lutea) sekä uistinvita (Potamogeton natans). 

 



 
Kouvolan Maunukselanpuron asemakaavan luontoselvitys 2020 

 
 

 
14 

 

 

Kuva 8. Avonaista kelluslehtisiä kasvavaa vesialuetta puron alajuoksulla © Anni Kiviniemi 

 

Rantojen suuntaan kasvillisuus jatkuu vyöhykkeisenä; avoimen veden reunalla ovat ensin järvikortteet, 

sitten sarat ja heinät. Saroista valtalajina on viiltosara, jonka kasvustojen välissä esiintyy muutamin pai-

koin luhtasaraa ja pullosaraa. Vedessä ja vesirajassa kasvavia heiniä ovat piuru (Scolochloa festucacea), 

ruokohelpi (Phalaroides arundinacea), mesiangervo sekä erityisesti länsilaidalle asettunut järviruoko 

(Phragmites australis). 

Alueen matalampia, rannan tuntumassa kasvavia lajeja, ovat myrkkykeiso, kurjenjalka (Comarum pa-

lustre), rentukka, vehka (Calla palustris), ratamosarpio (Alisma plantago-aquatica) sekä terttualpi (Lysi-

machia thyrsiflora).  
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J-K – Kymijoen rantavyöhyke 

Vedessä uloimman kasvillisuusvyöhykkeen muodostavat uposkasveina uistinvita ja ruskoärviä (My-

riophyllum alterniflorum) sekä kelluslehtisinä isoulpukka ja lumpeet. Rantaan päin mennessä seuraava 

vyöhyke muodostuu suurimmaksi osaksi järvikortteesta ja vaihettuu mutkitellen leveämmäksi isosorsi-

mon (Glyceria maxima) ja piurun laikuttamaksi vyöhykkeeksi, järviruokoa esiintyy vain sillan tuntumassa. 

Vesirajan saravyöhykkeessä valtalajina on viiltosara, muista lajeista mainittakoon karhunköynnös, ruo-

kohelpi, myrkkykeiso, punakoiso, ranta-alpi, terttualpi, keltakurjenmiekka, mesiangervo ja rentukka. 

 

 

Kuva 9. Näkymä Kymijoelle Kuusankosken keskustan suuntaan Rauhalantien sillalta katsottuna. Vesikasvillisuus rajoittuu selke-
ästi matalammille, liejupohjaisille ranta-alueille. Rannat ovat luhtaisia, puusto ulottuu monin paikoin vesirajaan. © Anni Kivi-
niemi 
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Haitallisiksi luokitellut vieraslajit – esiintymien koordinaatit ETRS-TM35FIN 

 

Jättiputket (Heracleum persicum -ryhmä) 

Alueella on aikaisemmin tehdystä torjuntatoimista huolimatta edelleen jonkin verran jättiputkia: 

B – taimia harvakseltaan länsipuolen penkereellä noin 20-30m matkalla 6752090: 478741 

C – isoja lehtiruusukkeita 6752045: 478784 -> alavirtaan 

D – puron keskellä pikkusaarekkeella, pajukon sisään kasvaneena useita kukkivia 6751990: 478808 

E – joitakin suuria lehtiä – alavirran suuntaan ei muita havaintoja 6751945: 478835 

 

 

Kuva 10. Jättiputkia torjunta-alueen reunassa © Anni Kiviniemi 
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Jättipalsami (Impatiens glandulifera) 

Kitkentätoimista huolimatta jättipalsamia esiintyy puronvarsilla laikuittain alueelta A  aina Kymijokeen 

leviävän lahdelman laidoille saakka. Vähäisempiä esiintymiä havaittiin myös pelto- ja metsikköalueiden 

laiteilta. 

A –   pääosin puron länsilaidalla, osin kitketty 6752117: 478720 

B – 6752080:478740 

C – 6752062: 478773 

D/7 –  puutarhajätealue, osin kitketty 6751987: 478839 

F – pienempiä laikkuja 6751873: 479044, 6751877: 478925 

 

Valkokarhunköynnös (Convolvulus sepium) 

Valkokarhunköynnöstä esiintyy lähes yhtenäisesti koko puronvarren mitalla. Runsaimmillaan kasvustot 

ovat purouoman alaosissa ja Kymijokeen levenevän lahdelman laidoilla.  Esiintymiä on myös peltoaluei-

den ojissa ja Kymijoen rantapensaikoissa.   

4 – täyttää pellon itäpuolisen ojan kokonaisuudessaan 6751845: 478848 

F-H – välillä puron molemmin puolin runsas  

 

Komealupiini (Lupinus polyphyllos)  

Kerran kasvupaikalle päästyään lupiinilla on taipumus levitä hyvin nopeasti: siemeniä muodostuu run-

saasti ja maaperään hautautuneiden siementen itävyys säilyy vuosikymmeniä. Alueen tiheimmät lupiini-

esiintyvät keskittyvät paikoille, joissa maastoa on kaivettu tai paikkoja muutettu. 

A /B – vanhan tiepohjan molemmin puolin 6752132: 478732, 6752113: 478733 

 

Isosorsimo (Glyceria maxima) 

Helposti leviävä ja suuria kasvustoja muodostava Isosorsimo on pysytellyt tutkimusalueella toistaiseksi 

Kymijoen rantojen puolella. 6751770: 479034. 
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Etelänruttojuuri (Petasites hybridus)   

Etelänruttojuurta kasvaa koordinaateissa 6751755: 478953.  

 

Harvinaisia tai muutoin mielenkiintoisia kasveja 

 

Piuru (Scolochloa festucacea) 

Piurun esiintymisalueet rajoittuvat pääosin Kymijoen- ja Kokemäenjoen vesistöihin. Kouvolassa kasvi on 

varsin yleinen Kymijoella etenkin siihen laskevien ojien ja purojen suualueilla. Piurun olemassaolon uh-

kana on vahvakasvuisemman isosorsimon leviäminen piurun luontaisille kasvupaikoille. Tutkimusalueel-

la piurua tavattiin Rauhalantien sillan molemmin puolin. Piurulla elää Suomen kansainvälinen vastuulaji, 

piurukuoriainen (Donacia fennica) (kuva 11A), joka löydettiin Maunukselanpuron alajuoksulta. 

 

Pystykeiholehti (Sagittaria sagittifolia) 

Melko harvinaista pystykeiholehteä havaittiin niukkana Kymijoesta Rauhalansillan kohdalta. 

 

Metsänätkelmä (Lathyrus sylvestris) 

Metsänätkelmää kasvaa pieni kasvusto vanhan tiepohjan laidalla puron länsipuolella. 

 

Ojakurjenpolvi (Geranium palustre) 

Suomessa hyvin harvinaista ojakurjenpolvea on toisinaan kasvatettu myös puutarhoissa. Omenatarhan 

itäpäästä löydetty ojakurjenpolvi on, kasvupaikankin huomioiden, todennäköisesti alkujaan viljelyperäi-

nen.  

 

Saarni (Fraxinus excelsior) 

Kymijoen rantametsiköstä löytyneet saarnentaimet ovat todennäköisesti viljeltyjen puiden jälkeläisiä. 

Tutkimusalueelta ei kuitenkaan löytynyt isoja saarnipuita.  
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Ojapalpakko 

Melko harvinainen ojapalpakko kasvaa luontaisesti vetisissä ojissa sekä puroissa ja sitä on tavattu usein 

runsainakin kasvustoina Kuusankosken lähialueilta. Maunukselanpurosta ojapalpakkoa löytyi vain muu-

taman yksilön verran jättipalsamien ja jättiputkien torjuntatoimien saartamana.  

 

 

Kuva 11. Maunukselanpuron hyönteislajistoa: A = piurukuoriainen, B = salavalude ja C = ruskomarmorilude.  
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5. Kaava-alueen hyönteishavaintoja 

 

Kaava-alueelta ei löytynyt uhanlaisia, silmälläpidettäviä tai liitteen IV (a) hyönteislajeja. Merkittävin täs-

sä kartoituksessa tehty havainto koskee Suomen kansainvälistä vastuulajia, piurukuoriaista (Donacia 

fennica) (kuva 11A), joka nimensä mukaisesti elää piurulla (Scolochloa festucacea). Laji haavittiin 

20.7.2020 puron suulta, läheltä Kymijokea. Laji ei ole Kouvolan seudulla erityisen harvinainen, sillä ravin-

tokasvia kasvaa kaikkialla Kymijoen rannoilla ja Pyhäjärvellä sekä mm. Lappalanjärvellä.  

Vanhasta omenatarhasta löytyi 20.7.2020 harvinainen kalvaslude (Campylomma verbasci), joka oli 

edellisessä uhanalaisarvioinnissa arvioitu silmälläpidettäväksi, sekä melko harvinainen ja paikoittaisena 

esiintyvä ruskomarmorilude (Phytocoris ulmi) (kuva 11C). Kymijoen rannan salavalta haavittiin melko 

harvinaisen salavaluteen (Blepharidopterus diaphanus) nymfejä (kuva 11B).  

 

6. Päätelmät ja suositukset 

 

Natura 2000- ja luonnonsuojelualueet 

Kaava-alueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura-alueita eikä luonnonsuojelualueita. 

 

Arvokkaat elinympäristöt 

Kaava-alue on hyvin voimakkaasti kulttuurivaikutteista ja haitalliset vieraslajit ovat vallanneet puronvar-

simetsät, joten arvokkaaksi elinympäristöksi voitiin luokitella vain Maunukselanpuron vedenjuoksu-

uoma. Se on luontoarvoiltaan heikentyneenäkin todennäköisesti vesilain suojelema ja sen kaivamiseen 

vaaditaan AVI:n lupa.  

 

Kasvillisuus 

Kasvillisuusnäkökulman huomioiden tutkimusalueen luonnontilaisimmat ja samalla myös maisemallises-

ti arvokkaimmat alueet sijaitsevat purouoman levenemiskohdalta alkaen alavirtaan. Lajistoltaan tuo alue 

on rantojen maa-alueet mukaan lukien kuitenkin vastaavanlaisiin ympäristöihin verraten melko tavan-

omainen, havaitut lajit ovat pääosin yleisiä, eikä rauhoitettuja tai uhanalaisia lajeja tavattu. Mahdollisia 
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uhkia tällä alueella ovat nytkin kovin reheväkasvuisen vesiuoman umpeenkasvu sekä haitallisten vieras-

lajien leviäminen.  

Puron ylempien osa-alueiden tilanne on kaikkiaan kovin huono.  Alueelle pesiytynyt jättiputkikasvusto 

on vienyt tilaa alkuperäiseltä kasvillisuudelta ja torjuntatoimista huolimatta maastosta nousee edelleen 

uutta kasvustoa. Alueella on myös runsaasti jättipalsamia, joka myös on osaltaan edesauttanut alkupe-

räisen puronvarsikasvillisuuden häviämistä. Palsamikasvustoja on joiltakin osin kitketty, mutta näiden 

poistamiseksi tarvitaan edelleen useamman kesän työ.  Tällä hetkellä on kiireisintä estää jättipalsamin 

leviäminen jättiputkien myrkytysten vapauttamalle maapohjalle. 

Ympäristöä kuormittavat myös alueen yleinen roskaaminen ja puron itäpuolisen rinteen käyttö puutar-

hajätteiden kaatopaikkana. 

  

EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajit 

Alueella ei tehty havaintoja IV-liitteen lajeista, mutta puron suulla on viitasammakolle (Rana arvalis) so-

pivia kutupaikkoja. Koska laji tarvitsee vesistön lisäksi myös rantametsiä, olisi lajin esiintyminen syytä 

kartoittaa. Viitasammakkokartoitukset tehdään soidinääntelyyn perustuvana yökuunteluna toukokuun 

alussa.  

Alueella saalistelee hyvin todennäköisesti lepakoita, erityisesti vesisiippoja (Myotis daubentonii), ja alu-

een vanhat rakennukset ovat hyvin todennäköisiä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Jos ra-

kennuksia puretaan, tulee ennen toimenpiteitä tehdä lepakkoselvitys. Maunukselanpuron suu on erityi-

sen hyvä saalistelualue vesisiipoille.  

Muiden kuin edellä mainittujen IV-liitteen lajien esiintyminen alueella on epätodennäköistä.  

 

Uhanalaislajisto 

Alueella ei tehty tässä luontoselvityksessä havaintoja uhanalaisista lajeista, mutta vanhassa ränsisty-

neessä omenatarhassa saattaa elää harvinaisia hyönteislajeja. Vanhoilta omenapuilta on tavattu Ahve-

nanmaalla silmälläpidettäväksi NT arvioitua karvajääriäistä (Pogonocherus hispidus). Salosta on löydetty 

omenapuulta vuonna 2015 hyvin harvinainen kovakuoriainen, Dinoptera collaris. Vuonna 2019 löytyi 

Suomesta maalle uutena hedelmäpuilla elävä lasisiipilaji Synanthedon myopaeformis. Jos omenapuut 

aiotaan jossain vaiheessa kaataa, on syytä tehdä hyönteisselvitys.  
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Vieraslajit 

Kaava-alueella on vakava vieraslajiongelma, joka koskee useita suurikokoisia ja aggressiivisesti leviäviä 

putkilokasvilajeja. Vieraslajien torjuntaa alueella tulee jatkaa, sillä puronvarsien lisäksi ne alkavat levit-

täytyä myös Kymijoen varsille.  
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