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Toukokuun viikko on ol-
lut pelkkää hellettä ja il-
ma väreilee toisen Sal-

pausselän etelärinteellä Taipal-
saaren (ES) Kyläniemessä. Hu-
mina ja rätinä yltyvät, kun rin-
nettä kipuava tulirintama nie-
lee hakkuun jälkeisiä. Lento-
reittinsä onnettomasti valinnut 
sitruunaperhonen ampaisee 
kuumassa ilmavirrassa korke-
uksiin ja leijailee hengettömä-
nä Saimaan rantakiville.

Karvaanpuoleisia 
kokemuksia istuttamisesta

Olemme kuitenkin hyvällä 
asialla elvyttämässä niin kas-
vien, perhosten kuin muun 
hyönteislajiston elinmahdolli-
suuksia harjumetsien paahde-
ympäristössä. Etelä-Suomes-
sa harjujen aurinkoiset ja kui-
vat valorinteet, joilla kasvilli-
suus on niukkaa ja puusto har-
vaa, on arvioitu erittäin uhan-
alaisiksi (Kontula & Raunio 2018). 
Elinympäristötyypin heiken-
tyneen kehityssuunnan taus-

talla ovat kuloalueiden vähe-
nemisen ohella metsien uu-
distamis- ja hoitotoimet sekä 
maa-aineksen otto ja rakenta-
minen. Lisäksi ilman typpilas-
keuma on rehevöittänyt karuja 
harjumetsiä, joiden eliöstö on 
vahvasti yliedustettuna lajien 
punaisessa kirjassa (Hyvärinen 
ym. 2019). Umpeenkasvun myö-
tä varsinkin paahdeympäris-
töihin sopeutuneet hyönteiset 
ovat harvinaistuneet ja taantu-
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2010–2012 tehtiin 14 luonnon-
hoidollista kulotusta tai sääs-
töpuunpolttoa (Repo & Partanen 
2012). Kaksi yksityismailta ku-
lotettua kohdetta sijoittui val-
takunnallisen harjujensuoje-
luohjelman ja Natura 2000-oh-
jelman alueelle Kyläniemeen, 
jossa Vaivionniemen länsi-
puolen rinteelle oli vuonna 
2008 hakattu kolme pienauk-
koa (laikut 1–3, ilmakuva). En-
simmäinen (0,5 ha) kulotettiin 
toukokuussa 2010, toinen (0,4 
ha) kesäkuussa 2011 ja käsit-
telemättä jäänyt kolmas aukko 
(0,7 ha) sopi vertailukohteek-
si. Kahdella viimeksi mainitul-
la oli kummallakin viisi kasvi-
ruutua (1 × 1 m2), joilla vuosina 
2012 ja 2016 selvitettiin kasvil-
lisuudessa tapahtuneita muu-
toksia (Jantunen ym. 2017).

Huhtikuussa 2017 samalle 
harjurinteelle vajaa kilometri 
länteen hakattiin kolme uutta 
pienaukkoa (laikut 4–6, ilma-
kuva), joilla lisättiin paahde-
lajistolle sopivaa elinympäris-
töä osana Metsäkeskuksen val-

takunnallista PaahdeLife-han-
ketta (Rautio & Grahn 2020). Nämä 
sijoittuivat varjoliitäjien noin 
vuosikymmen aikaisemmin 
raivaaman harjurinteen vie-
reen; sekä ylärinteellä että ta-
samaalla kasvaa nykyisin run-
saasti erittäin uhanalaista hie-
taneilikkaa (Dianthus arenarius). 
Uusien pienaukkojen vähäi-
set ajuruoho- ja neilikkaesiin-
tymät inventoitiin ja merkit-
tiin maastoon ennen hakkuita. 
Syys-lokakuun vaihteessa 2018 
pienaukkojen ylärinteillä sekä 
aukkojen välimaastossa pal-
jastettiin konevoimin kiven-
näismaata, mikä palveli han-
kesuunnitelmassa ennakoituja 
harjuajuruohon siirtoistutuk-
sia (Repo 2019).

Luomupuuhastelua jo 
kesällä 2017
Harjuajuruohon palautusta 
kokeiltiin ensimmäiseksi kah-
delle kulotetulle laikulle, joil-
le istutettiin 1.6.2017 yhteen-
sä 115 kasvia (Jantunen ym. 2017). 
Suurin osa ajuruohoista oli kai-
vettu 17.5. Kyläniemen päätien 
pientareilta Hentulan kyläs-
tä noin 4,5 kilometriä istutus-
paikasta länteen. Ennen istu-

◄ Kyläniemen ensimmäinen pien
aukko kulotettiin toukokuussa 
2010.

Kuvat Juha Jantunen

Pienaukkojen 1–6 
sijainti Taipalsaaren 

Kyläniemessä. Vuonna 
2008 avoimeksi raivat

tu varjoliitopaikka on 
merkitty tähdellä.

neet (From 2005, Kittamaa ym. 2009). 
Uhanalaisten tai silmälläpidet-
tävien kasvien joukosta löyty-
vät puolestaan Salpausselkien-
kin tyyppilajit harjuajuruoho 
(Thymus serpyllum subsp. serpyl-
lum), ahokissankäpälä (Anten-
naria dioica) ja kangasvuokko 
(Pulsatilla vernalis).

Kyläniemeen meidät on 
tuonut Kaakkois-Suomen met-
säkeskuksen hanke Luonnon-
hoitoa liekillä, jossa vuosina 

8.6.2011
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tusta kasvit vihertyivät ulkona 
pari viikkoa muutaman desi-
litran kukkaruukuissa, joiden 
pohjalla oli hiekkamaan lisäksi 
hyppysellinen multaa. Istutus-
vaiheessa 75 ajuruohoa näytti 
hyväkuntoisilta mutta melkein 
joka neljäs oli ainakin osittain 
ruskistunut. Kaikki harjurin-
teelle istutetut ajuruohot mer-
kittiin puutikuilla ja punaisilla 
kuitunauhoilla; istukkaille an-
nettiin myös loraus vettä, joka 
paahtavassa hiekkarinteessä 
taisi sihahtaa melkein saman 
tien taivaalle.

Laikulle 1 istutettiin kah-
deksaan ryhmään 44 aju-
ruohoa. Kaksi viikkoa myö-
hemmin (14.6.) vain kahdes-
ta istutusryhmästä löytyi vii-

si vihreää kasvia, jotka oli-
vat edelleen elossa 10.8. Lai-
kun itäreunalla oli myös luon-
tainen ajuruohokasvusto osin 
peittyneenä hietakastikan (Ca-
lamagrostis epigejos) muodosta-
maan heinikkoon.

Laikulle 2 istutettiin kym-
meneen ryhmään 65 ajuruohoa 
ja lisäksi kuusi isokokoista kas-
via istutuspäivänä lähitien var-

resta kaivettuna. Kaksi viikkoa 
myöhemmin lähes kaikki kas-
vit olivat ruskeita, mutta lop-
pukesästä löydettiin kaksi vih-
reäksi vironnutta ajuruohoa. 
Laikun istutuksia täydennet-
tiin vielä 29.9.2017 kaivamal-
la tienvarresta 30 uutta aju-
ruohoa seitsemään melko tii-
viiseen ryhmään. Kevääseen 
verrattuna ajuruohot siirrettiin 

▲ Kesäkuussa 2017 kulotettuihin 
pien aukkoihin istutettiin Kylänie
mestä kaivettuja harjuajuruohoja. 
Paikalle saatiin myös mediaväkeä.

► Varjoliitopaikalla hietaneilikkaa 
haastavat hietakastikka ja alarin
teeltä nouseva lehtipuutaimikko.

1.6.2017

29.7.2020
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nyt selvästi suurempien maa-
paakkujen kera.

Pääosin alkukesällä istute-
tut paikalliset harjuajuruohot 
juurtuivat ilmeisen heikosti 
paahteiselle ja paljaalle hiek-
kamaalle, vaikka kesä 2017 
olikin tilastoissa viileä ja run-
sassateinen. Yhtään parem-
min eivät asettuneet pari viik-
koa myöhemmin siirtopäivän 
aikana tuoreeltaan maasta ir-
rotetut ajuruohotuppaatkaan. 
Vain seitsemän kasvia 115:sta 

(6 %) selvisi siirroista hengissä. 
Syyskuun lopulla tehtyjen täy-
dennysistutusten tuloksia em-
me valitettavasti ehtineet ke-
sän 2018 aikana tarkistamaan 
– ja mitäpä sitä kuolleita ja ka-
donneita katselemaan.

Kalliimpi uusintayritys 
syksyllä 2019
Syyskuussa 2019 Kyläniemen 
pienaukoille istutettiin harjua-
juruohon pistokkaista juurru-
tettuja taimia (Jantunen & Saarinen 
2019). Ajuruohot olivat lähtöisin 
Taipalsaaren Kuhalasta Metsä-
hallituksen hoitokohteelta, jos-
ta luvan mukaisesti haettiin 
pistokkaita toukokuun puoli-
välissä. Taimet kasvatettiin Si-
poon Massbybackan taimistol-
la ja ne koulittiin kahdesti ke-
sän aikana. Jälkimmäinen ker-
ta oli kolme viikkoa ennen is-
tutusta, jolloin kasvit siirret-
tiin taimilaatikoihin ja samal-
la turvepaakun pohjalle lisät-
tiin biohiiltä. Ajuruohot haet-
tiin Sipoosta istutusta edeltä-
vänä päivänä.

Kasvit istutettiin 25.9.2019 
kolmelle uudelle aukolle (lai-
kut 4–6, yhteensä 169 tainta) 
ja yhdelle aiemmin kulotetul-
le aukolle (laikku 2, yhteensä 
45 tainta). Pottitaimien koko-
naismäärä oli 220, joista kuu-
si oli kuollut kasvatuksen aika-
na. Istukkaat olivat muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamat-
ta hyväkuntoisia, ja niiden ko-

▼ Syyskuussa 2019 Seppo Repo ja 
Kimmo Saarinen jakavat taimilaati
kosta toisen siirtovaiheen ajuruoho
pistokkaita.

▼▼ Ajuruohopistokkaiden istutus
ta laikun 4 ylärinteelle.
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ko vaihteli muutamasta sent-
timetristä noin kymmeneen 
senttiin. Kasvit olivat kooltaan 
selvästi pienempiä kuin vuo-
den 2017 istukkaat. Biohiili jä-
tettiin istutuskuopan pohjalle 
ja kaikki istutuspaikat merkit-
tiin puutikuilla ja sinisellä kui-
tunauhalla. Ajuruohot istutet-
tiin pienaukoilla rinteen ylä-
osaan pääosin viiden kasvin 
ryhmissä, osa muun kasvilli-
suuden tai rinteen jyrkkyyden 
takia pienemmissä ryhmissä.

Siirron tuloksia arvioitiin 
noin kolme viikkoa istutuk-
sen jälkeen 15.10. Kasvit oli-
vat yleisesti hyväkuntoisia ja 
elinvoimaisen näköisiä, aino-
astaan yksi huonokuntoinen ja 
katkennut ajuruoho löytyi lai-
kulta 5. Istutuskuoppiin tai-
mien päälle kasautunutta neu-
laskariketta poistettiin, mut-
ta muuta ajuruohojen kasvua 
haittaavaa ei ilmennyt.

Seurannan tuloksia 2020
Laikulle 4 istutetuista 58 aju-
ruohon taimesta oli seuraa-
vana kesänä elossa 25 (43 %), 
joista puolet oli ehtinyt jo kuk-
kimaan. Sen sijaan laikulle 5 
istutetuista 54 taimesta vain 
kahdeksan kukki; kaikkiaan 
kasveja oli hengissä 29 (54 %). 
Läntisimmälle laikulle 6 istu-
tettiin 57 ajuruohoa, joista 30 
(53 %) oli seuraavana kesänä 
elossa ja noin joka neljäs kuk-
ki. Kaikkiaan heinäkuun lo-
pulla (29.7.) tehdyllä seuran-
takäynnillä löydettiin uudem-
milta pienaukoilta 36 kukkivaa 
ja 48 steriiliä harjuajuruohoa, 
melko tarkalleen puolet istu-
tettujen kasvien määrästä.

Paremmin ajuruohot tun-
tuivat asettuvan aikaisemmin 
kulotetulle laikulle 2, jonka 45 

▲ Ajuruohot istutettiin pääsääntöi
sesti viiden istukkaan ryhmissä 
harjurinteen paahteisimpiin ylä
osiin.

▼ Kesällä 2020 melkein puolet 
(43 %) edellisvuoden istukkaista 
ehti jo kukkimaan.

istutustaimesta oli kesällä 2020 
hengissä 37 (82 %). Kukkivien 
osuus oli noin neljännes eli sa-
maa luokkaa kuin muillakin 
laikuilla. Kahden vuoden ta-
kaisista ajuruohosiirroista sel-
viytyneet kaksi kasvia olivat 
myös edelleen elossa.

Monen ajuruohon istutus-
kuoppaan oli jälleen kerty-
nyt neulaskariketta, mutta se 
ei näyttänyt vaikuttavan kas-

▲ Istutuskuoppiin kertyi paikoin 
runsaastikin neulaskariketta ja 
käpyjä.

29.7.2020
29.7.2020

29.7.2020
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lyvyydestä maaperässä ei ole 
tietoa, mutta nurmiajuruohon 
(Thymus pulegioides) siemenet 
voivat säilyä maaperässä yli 
viisi vuotta (Thompson ym. 1997).

Valitettavasti hiekkamaan 
paljastamisella voi olla myös 
ei-toivottuja vaikutuksia: var-
sinkin rehevämmillä paikoil-
la kunttakerroksen poisto voi 
yllyttää erityisesti hietakasti-
kan räjähdysmäiseen kasvuun, 
mutta heinää voidaan yrittää 
hillitä esimerkiksi polttamal-
la. Harjumetsiin luontaises-
ti kuuluva tuli on myös har-
juajuruohon vahva ajuri. Esi-
merkiksi Ruokolahden Huu-
hanrinteen hoitokohteellamme 
ajuruoho valtasi nopeasti ja te-
hokkaasti hakkuutähteiden ro-
viopaikat 1990-luvulla. Touko-

vien kuntoon. Kasvuun lähte-
neiden tai siirtoon hyytynei-
den sijoittuminen rinteelle tai 
istutusryhmiin oli satunnaisen 
oloista. Maastohavaintojen pe-
rusteella kaikkein jyrkimmiltä 
ja paljaimmilta hiekkarinteiltä 
löytyi kuitenkin tavallisimmin 
vain istutuksesta kielivä puu-
tikku.

Miksi juuri ajuruohojen 
istutuksia?
Harjuajuruoho ei ole uhanalai-
nen mutta kuitenkin taantunut 
ja silmälläpidettävä (Hyvärinen 
ym. 2019). Se kasvaa maan ete-
läosissa monenlaisilla kuivil-
la paikoilla: harjuilla, hiekka-
kankailla, kallioilla ja kedoil-
la. Vuonna 2007 valtakunnal-
lisella etsintäkuulutuksella ha-
ettiin tietoja erityisesti harjuil-
la ja muissa metsäympäristöis-
sä sijaitsevista ajuruohon luon-
taisista kasvupaikoista, mutta 
yli puolet havainnoista annet-
tiin korvaavista elinympäris-
töistä kuten tienpientareilta ja 
sorakuopista (Kalliovirta & Ryttä-
ri 2009). Näiden valttina on aju-
ruohon vaatima paljas hiekka-
maa, jossa kasvin nivelistä juu-
rehtivat ja haarovat varret voi-
vat muodostaa laajojakin kas-

vustoja ja suoranaisia kukka-
mattoja. Kukilla hyörii mo-
nenlaisia hyönteisiä; ajuruoho 
kuuluukin paahdeympäristö-
jen avainlajeihin (Ryttäri 2009). 
Kasvilla elää mm. toistakym-
mentä uhanalaista perhosla-
jia, esimerkiksi äärimmäisen 
uhanalaiset muurahaissinisii-
pi (Phengaris arion) ja harjusini-
siipi (Scolitantides vicrama). Suo-
men uhanalaisten lajien listal-
la on kahdeksan ajuruoho-al-
kuista lajinimeä (Hyvärinen ym. 
2019).

Harjuajuruoho ja muut 
paahdeympäristöjen kasvit 
sekä hyönteiset tarvitsevat li-
sääntyäkseen paljasta kiven-
näismaata – hiekkaa (Kittamaa 
ym. 2009). Ajuruoho vaatii myös 
valoa. Hitaasti kasvavana ja 
huonosti leviävänä se on heik-
ko kilpailija, jonka siementen 
itäminen ja yksilöiden selviä-
minen ovat paljolti ulkoisten 
häiriöiden kuten laidunnuk-
sen tai maastopalojen varas-
sa (Korhonen 2018). Hiekkamaan 
paljastaminen onkin olennai-
nen osa harjumetsien paahde-
ympäristöjen hoitoa. Sen myö-
tä mm. ajuruoho voi pudottaa 
siemenensä suoraan sopivalle 
itämisalustalle. Siementen säi-

▼ Luontainen harjuajuruohokas
vusto Ruokolahden Huuhanrinteellä 
on hyötynyt varjoliitäjien tekemistä 
raivauksista – kuten hietakastikka

kin. Huuhanselän taustalla siintävät 
saaret sijaitsevat lähellä ajuruohon 

istutuspaikkoja Kyläniemessä.

37
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kuussa 2012 laajemminkin ku-
lotetulla rinteellä ajuruohotup-
paita ilmestyi tuhkan mustaa-
maan maahan jo kuukausi ku-
lotuksen jälkeen (Jantunen & Saa-
rinen 2016). Myös siirrokkaat 
asettuivat Kyläniemessä pa-
remmin kulotetulle laikulle 2 
kuin uudemmille pienaukoil-
le, joilla oli ainoastaan paljas-
tettu hiekkamaata.

Kittamaan ym. (2009) mu-
kaan kasvien ja eläinten siirtä-

minen ei ole paahdeympäristö-
jen hoidon ensisijainen mene-
telmä; myös omakohtaiset ko-
kemuksemme niin hyönteisten 
kuin kasvien siirroista tuke-
vat vahvasti näkemystä. Vaik-
ka harjuajuruoho näyttää levit-
täytyvän sopivan karuihin ym-
päristöihin luontaisesti ja no-
peastikin, kasvin siirtämisen 
hankaluus yllätti. Esimerkiksi 
Ahonen-Raassina ym. (2000) to-
teavat: Kangasajuruohoa on help-

po siirtää puutarhaan luonnon-
kasvien siemenistä, rönsyistä tai 
juurrutetuista pistokkaista. Vaik-
ka noudimme siirrettävät yk-
silöt mahdollisimman läheltä 
istutuspaikkaa ja alkuperäis-
tä vahvaa esiintymää vaaran-
tamatta, vain muutama maas-
ta kaivettu kasvi jaksoi asettua 
harjurinteelle – jolla kasvia on 
luontaisesti paikoin runsaas-
tikin. Paahteisella hiekkarin-
teellä kasvit olisivat ilmeisesti 
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◄ Edellisvuonna kulotettu Ruoko
lahden Huuhanrinne punertui harju
ajuruohosta kesällä 2013.

▼ Hietaneilikka viihtyy Kyläniemen 
paahdeympäristöissä. Tämä kasvi 
kukki Ruokolahden Huuhanrinteellä 
vain kuukausi kulotuksen jälkeen.

▼▼ Kangasvuokko on monen 
muun harjukasvin ohella hyötynyt 
pien aukkojen raivauksista, mineraa
limaan paljastamisesta ja kulotuk
sista.

29.6.2013
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tarvinneet matkaan reippaasti 
isomman maapaakun kuin mi-
kä mahtui pieneen kasvatus-
pottiin. Nuorenkin ajuruohon 
juuri voi olla kymmeniä sent-
timetrejä pitkä ja siirtoistu-
tus epäonnistuu helposti jos juu-
risto katkeaa, valistavat Kitta-
maa ym. (2009). Näin taisi käy-
dä meillekin eikä ajuruoho-
jen siirtäminen ole aina onnis-
tunut muillakaan kovin hyvin 
(mm. Blomster & Kokkonen 2014).

Alkukesä lienee myös il-
meisen epäotollista aikaa aju-
ruohojen siirtämiseen paah-
teiseen ympäristöön. Aina-
kin syksyllä istutetut pistok-
kaat asettuivat harjurinteel-
le paremmin, joskin niilläkin 
eloonjäämisen todennäköisyys 
oli noin 50 %. Olennaisin tu-
los siirtoponnisteluilla kuiten-
kin saavutettiin: nyt Kylänie-

men harjurinteellä on muuta-
man hehtaarin verran avointa 
paahdeympäristöä, jossa niin 
hietaneilikalla, kangasvuokol-
la kuin harjuajuruoholla ja sen 
jalanjäljissä kulkevilla hyöntei-
sillä on valoisammat tulevai-
suuden näkymät.
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autumn 2018 to support thyme plantations. 
In the follow-up, only seven plants (6 %) of 
the first reintroduction and 121 (57 %) of the 
second attempt were still alive in the sum-
mer of 2020. Extremely hot sandy slopes 
turned out to be a challenging environment 
to inhabit for planted thyme, although the 
particular environment type seems to be 
naturally colonized by the species rather 
easily and quickly, especially after a forest 
fire. The colonization might have been more 
successful if there had been more dirt to 
cover the roots, or seeds of thyme had been 
used instead of scions or mature plants.
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Reintroducing thyme to restored open 
glaciofluvial ridges in Taipalsaari, 
southeastern Finland
The wild thyme (Thymus serpyllum subsp. 
serpyllum), a key species of dry and warm 
slopes of eskers and other glaciofluvial 
ridges in Finland, is adapted to sunlit ex-
posed mineral soils. In June 2017 we plant-
ed 115 thyme plants in two separate clear-
cuts (sites 1 and 2 in the map) located in 
open south-facing slopes of Salpausselkä 
ridge in Kyläniemi cape. The planted indi-
viduals were from the wild, from the same 
area. These sites, logged in 2008, were man-
aged with clear-burn, the first one in 2010 
and the other in 2011. In 2019, additional 
214 thyme scions were raised and planted in 
the burned site 2 plus in three new clear-cut 
sites logged in April 2017 (sites 4–6 in the 
map). The latter ones were not burned but 
mineral soil was sporadically exposed in 
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