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Suomessa on tavattu 120 päiväperhoslajia. Useat lajit ovat harvi-
naisia ja vähälukuisia, ja niitä voi satunnaisesti nähdä vain raja-
tuissa elinympäristöissä (esim. soilla). Esimerkiksi Saimaan alu-
eella lajeja on arviolta 60. Niitä kaikkia ei voi kuitenkaan tavata 
yhden luontoretken aikana. Päiväperhosten lentoajat voivat olla 
hyvin erilaiset ja niiden lento voi kestää vain muutamia päiviä 
kesän aikana.  

 

Päiväperhosiin kuuluu seuraavia ryhmiä: 

Paksupäät. Suomessa  10 lajia. Pienikokoisia, vankkaraken-
teisia perhosia. 

Ritariperhoset. Suomessa 4 lajia. Suuria ja näyttäviä. 

Kaaliperhoset. 17 lajia. Pääosin valkoisia tai vaaleita lajeja. 

Sinisiipiset. 28 lajia. Pieniä lajeja, sukupuolet erinäköiset. 

Täpläperhoset. 63 lajia. Keskikokoisia, monenkirjavia lajeja. 

 

Tässä opaskirjasessa pihapiirissä ja mökkisaaressa mahdollisesti 
nähtäviä päiväperhosia on ryhmitelty kesän etenemisen tahdis-
sa. Jaottelu ei kuitenkaan ole ehdoton, sillä kesät ovat hyvin eri-
laisia ja lentoajoissa saattaa olla poikkeuksia. Vihjeet ovat siis 
vain suuntaa antavia. Opuksen lopussa on laajempi esittely päi-
väperhoslajistosta kuvataulukon muodossa. 



KEVÄT (toukokuu – kesäkuun alku) 

Varhaiskevään ensimmäisiä päiväperhosia ovat aikuisina perhosi-
na talvehtivat lajit. Niitä on vain viisi: sitruunaperhonen, nokkos-
perhonen, liuskaperhonen, neitoperhonen ja suruvaippa. Nämä 
jo edellisenä kesänä syntyneet lajit lähtevät lentoon heti kun il-
man lämpötila sen keväällä sallii. Perhoset parittelevat ja naaraat 
munivat ravintokasvilleen ja kuolevat pian tämän jälkeen. Toukis-
ta kehittyvä seuraava sukupolvi kuoriutuu loppukesällä. 

Sitruunaperhonen        Nokkosperhonen  Liuskaperhonen 

Suruvaippa           Neitoperhonen 

Aikuisena talvehtineiden perhosten värit ovat talven aikana 

haalistuneet. Esim. suruvaipan siipien keltainen reunus on 

melkein valkoinen. Myös siipien reunat voivat olla risaiset. Uu-

den sukupolven perhosilla värit ovat kirkkaat. 



Kangasperhonen (vihernopsasiipi) 

Pienikokoinen, ruskea kangasperho-
nen on hyvin yleinen kevätlaji. Se on 
talvehtinut kotelovaiheena ja kuoriu-
tuu aikuiseksi perhoseksi samoihin 
aikoihin kun mustikka kukkii. Istues-
saan kukilla tai kasvien lehdillä siipien 
vihreä alapinta on näkyvissä (ainoa 
vihreä päiväperhonen Suomessa). 

Paatsamasinisiipi—Suomen kansallisperhonen 

Suomessa tavataan 17 sinisiipistä päiväperhosta. Monet niistä 
ovat vaikeasti erotettavissa toisistaan. Paatsamasinisiipi on ainoa 
keväällä lentävä laji. Koiras on yksivärisen sininen, naaraan sii-
pien ulkoreuna on leveälti mustareunainen. Siipien alapinta on 
hyvin vaalea, mustapilkkuinen. Toukan ravintokasvi on sitruuna-
perhosen tavoin paatsama.  



Aurora koiras   naaras   alapuoli 

Auroraperhosen koiraan siipien kärjet ovat kauniin oranssit, 
naaraalla mustat. Takasiipien alapinnalla on vihreänkirjavaa mar-
morikuviointia. 

Lanttuperhonen  

Lanttuperhonen on hyvin 
yleinen ja niitä voi nähdä 
läpi koko kesän. Lajista ke-
hittyy suotuisena vuonna 
kaksi –  kolme sukupolvea.  

Takasiipien alapinnan suonet ovat tum-
makehnäiset. 

Ritariperhonen 

Suurikokoinen ja komea 

ritariperhonen on harva-

lukuinen, mutta sitä nä-

kee kuitenkin muutaman 

yksilön kesässä.  

Ritari lentää toukokuun lopulta heinäkuulle ja käy mielellään monenlaisilla 
kukilla. Toukka elää putkikasveilla (suoputki, karhunputki, tilli). 



 Pikkuruinen mansikkakirjo-
siipi istuu mielellään pal-
jaalla maalla tai kasvien 
lehdillä. Sen lento on nope-
aa ja syöksähtelevää. 

Mansikkakirjosiipi 

Paksupääperhosiin kuuluva mansikkakirjosiipi on Suomen yleisin 
kirjosiipilaji. Se aloittaa lentonsa toukokuun alussa ja lentoa jat-
kuu kesäkuun lopulle. Käy mielellään kukilla (esim. puolukka).  

Metsäpapurikko 

Toukokuun lopulla ja kesäkuun 
alussa lentelevä metsäpapurikko 
on kevään ainoa ruskeasävyinen 
päiväperhonen. Laji lentelee 
metsäteiden ja polkujen varsilla 
ja istuu mielellään maassa tai 
kivillä. Käy myös kukilla. 

Papurikkojen ruskeissa siivissä on silmätäpliä. Tummapapurikon 
etusiivet ovat tasaisen ruskeat, metsäpapurikolla niissä on tum-
mia poikkijuovia. Tummapapurikko lähtee liikkeelle myöhemmin, 
usein juhannuksen tienoilla ja lentoaika kestää heinäkuun lop-
puun. 



KESÄ – HEINÄKUU 

Perhoskesä parhaimmillaan. Lajeja on liikkeellä eniten ja 
yksilömäärät voivat olla hyvänä kesänä suuria.  

Tummapapurikko 

Tummapapurikko muistuttaa met-
säpapurikkoa mutta on hieman 
suurempi. Laji lähtee lentoon 
yleensä vasta kesäkuun puolivälis-
sä. Suosii metsien aukkopaikkoja ja 
metsäteiden varsia. 

Pihlajaperhonen 

Melko suurikokoisen pihlajaperhosen lento on raskasta ja kaar-
televaa. Läpikuultavan valkoisissa siivissä erottuu tummat siipi-
suonet. Istuu usein suurissa ryhmissä metsäteillä imemässä tien-
pinnan kosteutta. Toukkavaihe elää pihlajalla. 

Pihlajaperhonen istuu kukilla siivet yhteen painettuina. Koiras on valkoisem-

pi, naaras läpikuultavampi. Tummat suonet paras tuntomerkki. 



Hopeatäpläperhoset 

Suomessa tavataan parikymmentä hopeatäpläperhosta. Useim-
pien lajien takasiipien alapinnoilla on hopeisia kirjailuja. Yläpuo-
len väritys on ruskea, mustapilkkuinen. Monet lajeista ovat soi-
den perhosia, osaa tavataan vain Lapissa. 

Niittyhopeatäplän taka-
siipien alapinnalla on 
useita hopeisia kuvioi-
ta. 

Niittyhopeatäplä käy ahkerasti kukilla. Sen lentoaika jatkuu 

toukokuulta heinäkuulle. Saman näköinen pursuhopeatäplä 

aloittaa lentonsa huhti– toukokuun vaihteessa.  

Orvokkihopeatäplä 

Orvokkihopeatäplä ja sitä muistuttava rinnehopeatäplä ovat iso-
kokoisia ja nopeasti lentäviä lajeja. Kumpikin käy mielellään ku-
killa. Toukkavaiheet elävät orvokeilla. 



Keisariviitta 

Suurin ja näyttävin hopeatäplistä on keisariviitta. Sen lento on no-
peaa ja voimakkaan oloista. Käy mielellään karhunputkien kukin-
noilla. Koiraan (kuvassa) etusiipien suonissa on paksut ns. koiras-
juovat. 

Ratamoverkkoperhonen 

Verkkoperhoset muistutta-
vat väritykseltään hopeatäp-
liä, mutta niiden siipien tum-
ma kirjailu on ohuen verkko-
maista. Alapinnalla ei ole ho-
peatäpliä. 

Ratamoverkkoperhonen on 
hyvin yleinen laji.  

Kurjenjalan kukat houkuttavat perhosia. Keskellä siivet levällään on ratamo-

verkkoperhonen. Oikealla tesmaperhonen, muut ovat niittyhopeatäpliä. 



Tesmaperhonen 

Yksi Suomen yleisimmistä päiväperhosista. Perhosen yläpuoli on 
ruskehtavan harmaa ja siinä on heikkoja silmätäpliä. Myös ala-
pinnalla on keltakehäisiä silmätäpliä. Ryhmäkuvassa tesmaper-
honen on oikealla. 

Sinisiivet 

Keskikesällä lentelee useita sinisiipisiä lajeja. Useimpien lajien 
koiras on sininen, naaras ruskea.  

Kangassinisiipi 

Hyvin yleinen kangassinisiipi on runsaimmillaan aurinkoisessa 
kangasmetsässä ja rämesuolla, jossa niitä voi lennellä kymme-
nittäin. Istuvat hellepäivinä ryhminä sorateillä olevissa lammi-
koissa. 



Kultasiivet 

Kultasiipien koiraiden siivet ovat kuparinpunaiset tai oranssit, 
naaraiden siivet ruskehtavat.  

Loistokultasiipi 

Koiraan siivet kullanhohtoiset, naaraan siivet tummapilkkuiset. 
Takasiipien harmahtavalla alapinnalla valkoisia täpliä. 

Ketokultasiipi 

Koiraan siivet syvänpunaiset, violetinhohtavat,  naaraan 

(oikealla) siivet ruskeanpunaiset  



Haapaperhonen 

Suomen suurimpia ja komeimpia päiväperhosia. Siipien tummalla 
yläpinnalla valkoisia kuvioita. Istuu mielellään sorateillä kosteutta 
imemässä, käy myös raadoilla. 

Häiveperhonen  

Lähes yhtä suuri kuin haapaperhonen. Uusi tulokas Suomessa. 
Tummalla yläpinnalla näkyy ajoittain purppuran ja violetin väristä 
hohtoa.  

Hyvin samannäköinen pikkuhäiveperhonen on hieman pienempi. 



Metsänokiperhonen 

Tummanruskea metsänokiperhonen on yleinen koko maassa Lappia 
myöten. Sitä näkee parhaiten metsän reunoilla, metsäautoteiden ja 
polkujen varsilla missä se vierailee kultapiiskujen, horsmien ym. lop-
pukesän kasvien kukilla. Perhosen kehitys on kaksivuotinen ja siksi 
se on runsas vain joka toinen vuosi (pariton vuosi). 

Metsänokiperhonen aloittaa lentonsa heinäkuun puolivälissä ja lentoaika 

jatkuu elokuun loppuun. Tummanruskeissa siivissä on punertavan varjostuk-

sen ympäröimä täplärivi. Takasiipien alapinnalla on valkoista varjostusta. 

Amiraali 

Vaeltajaperhosena tunnettu 

amiraali saapuu meille keväällä 

ja lisääntyy täällä. Loppukesällä 

kuoriutuu uusi perhossukupolvi, 

jonka yksilöitä voi nähdä myö-

hään syksyyn saakka. 



Elo – syyskuu  

Loppukesällä kuoriutuvat koteloistaan tutut aikuistalvehtijat, 
nokkosperhonen, neitoperhonen, herukkaperhonen, suruvaippa 
sekä sitruunaperhonen. Myös Suomeen etelästä vaeltaneita ami-
raaleja ja ohdakeperhosia voi tavata joinakin syksyinä lennossa 
syyskuun lopulle saakka. Uusi sukupolvi on tuore ja värit ovat 
kirkkaat verrattuna kevätsukupolveen. 

Neitoperhoset ja nokkosperhoset (alla) käyvät mielellään loppukesän ohdak-

keilla ja pietaryrteillä 



Ilmojen kylmetessä talvehtivat perhoset hakeutuvat kasvillisuu-
den suojaan ja vaipuvat kylmähorrokseen. Talvehtimisen jälkeen 
ne ilmestyvät keväällä jatkamaan lentoaan ja sukuaan.  Amiraali 
ei pysty talvehtimaan Suomessa.  

Suruvaippa on suurin ja komein loppukesän perhosista. 

Liuskaperhosen (alla vas.) takasiiven alapinnalla on valkoinen C-kirjain 

(tieteellinen nimi c-album) 

Sitruunaperhoset, etualalla naaras, takana koiras 



Päiväperhosia ryhmiteltynä koon mukaan pieniin, keski-

kokoisiin ja suuriin perhosiin. 

 

Pienikokoisia lajeja (siipiväli 20—35 mm) 

Vihernopsasiipi             Mustatäplähiipijä          Piippopaksupää          Ketokultasiipi 

Hohtosini                Kangassini                      Hopeasini                  Juolukkasini 

 Mansikkakirjosiipi        Lauhahiipijä                      Virnaperhonen               Niittysinisiipi 

Paatsamasinisiipi            Loistokultasiipi                 Mustatäplähiipijä            Piippopaksupää 



Keskikokoisia lajeja (siipiväli 35—50 mm) 

Liuskaperhonen                         Neitoperhonen                              Nokkosperhonen     

Sitruunaperhonen                      Lanttuperhonen                          Tesmaperhonen 

Ratamoverkkoperhonen           Metsänokiperhonen                   Niittyhopeatäplä 

Aurora  koiras                                  Aurora naaras                             Pursuhopeatäplä 



Kookkaita lajeja (siipien kärkiväli 45—85 mm) 

Pihjajaperhonen                             Haapaperhonen                            Häiveperhonen 

Suruvaippa                                    Amiraali                                            Orvokkihopeatäplä 

Keisariviitta                                                                            Ritariperhonen 



Perhoseloa kurjenjalan kukilla. 

Tunnistitko jo kuvassa esiintyvät kolme päiväperhoslajia? 


