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Tiivistelmä 

T:mi Ympäristötutkimus Kuitunen selvitti Fortumin Imatran voimalaitosalueen luontoa maalis-

heinäkuussa vuonna 2011. Työn tarkoituksena oli huomionarvoisen kasvillisuuden, luontotyyppien 

ja pesimälinnuston sekä liito-oravan ja purotaimenen esiintymisen selvittämisen. Lepakkoja havain-

noitiin koeluontoisesti kahtena yönä yliääni-ilmaisinta apuna käyttäen. 

 

Selvitysalueella havaittiin 247 putkilokasvilajia. Erittäin uhanalaisista ja erityisesti suojeltavista 

putkilokasveista havaittiin idänkurho kolmella kasvupaikalla. Erityisesti suojeltavan kasvilajin säi-

lymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty (Luonnonsuojelulaki 

47 §). Alueellisesti uhanalaisista putkilokasveista havaittiin hakarasara, jänönapila, kelta-apila, 

vaahtera ja kyläkellukka. Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin ahokissankäpälä ja kelta-apila. Mui-

ta huomionarvoisia kasvilajeja olivat Etelä-Karjalassa vähälukuinen mäkilehtoluste ja rauhoitettu 

lehtoneidonvaippa. 

 

Luonnonsuojelulain (29 §) suojelluista luontotyypeistä havaittiin mahdollinen tervaleppäkorpi 

(kohde 1). Lehtoja edustavia mahdollisia metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä olivat kohteet 

1−5. Luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä edustavia kohteita ja metsälain 10 §:n mukaisia 

erityisen tärkeitä elinympäristöjä tulee käsitellä niin, että kohteiden ominaispiirteet säilyvät.  

 

Liito-oravan papanoita löydettiin laajalta alueelta yhteensä 55 puun juurelta. Näistä liito-oravan 

lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittavia puita oli kahdeksan. Liito-orava on luontodirektiivin 

liitteen IV(a) laji. Liitteessä IV(a) tarkoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden lisääntymis- ja 

levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty (Luonnonsuojelulaki 49 §). Selvityk-

sessä annettiin ohjeita ja suosituksia liito-oravan elinympäristöissä tapahtuvan maankäytön suunnit-

telun pohjaksi.  

 

Selvitysalueella havaittiin 45 pesivää tai mahdollisesti pesivää lintulajia. Erittäin uhanalaisista, eri-

tyisesti suojeltavista ja lintudirektiivin I-liitteen lajeista havaittiin pesivänä valkoselkätikka. Erityi-

sesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kiel-

letty (Luonnonsuojelulaki 47 §). Muista lintudirektiivin lajeista varmistettiin harmaapäätikan pesin-

tä. Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin käenpiika, sirittäjä ja punavarpunen. Lisäksi alue on Etelä-

Karjalan oloissa vaateliaiden lehtolintujen pesimäympäristöä. 

 

Selvitysalueen läpi virtaavassa purossa todettiin elinvoimainen purotaimenkanta. Kahdella koealalla 

toteutetussa sähkökalastuksessa saatiin saaliiksi yhteensä 32 taimenyksilöä. Lisääntyvät taimenkan-

nat ovat harvinaisia. Rakentaminen puron lähelle tai puron veden laatua heikentävä rakentaminen 

voi vaarantaa taimenkannan olemassaolon. 

 

Kahtena yönä suoritetussa lepakkokuuntelussa Villa Malmin ympäristössä havaittiin muutamia poh-

janlepakoita. 
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1. Aineisto ja menetelmät 

 

1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus 

 

Imatrankosken kaakkoispuolella sijaitsevaa selvitysaluetta rajaavat etelässä Vuoksi, lännessä Kruu-

nupuisto ja voimalaitoksen niemi, pohjoisessa Imatrankoskentie ja idässä rautatie (Rajapatsaan ja 

Kuparin kaupunginosat). Voimalaitosalue on sähkölinjoineen, teineen ja rakennuksineen maisemal-

lisesti voimakkaasti ihmisen muokkaamaa, mutta sen reunaosissa on paikoin varsin näyttävää leh-

toa, jossa kasvaa vaihtelevasti muun muassa haapojen, koivujen, mäntyjen ja kuusten muodostamaa 

sekametsää. Paikoitellen puusto on järeää. Laajin yhtenäinen lehto sijaitsee alueen eteläosassa. 

Avoimempia kasvillisuusalueita edustavat voimalaitoksen ympäristön puistot ja voimalinjojen alus-

tat sekä länsiosassa voimalaitoksen niemen ranta-alueet. Lounaisosan villiintyneessä puutarhassa 

kasvaa useita omenapuita. Oman leimansa ympäristökokonaisuudelle antaa alueen läpi virtaava ja 

voimalaitospadon halkeamien suotovesistä muodostunut puro, jonka varrella kasvaa useita vesikas-

vilajeja. Fortumin voimalaitosalueen rakennukset ja voimalaitospato sijaitsevat alueen pohjoisosas-

sa. Asuinrakennuksia on kahdessa ryhmittymässä selvitysalueen keskiosassa. 

 

 

Kuva 1. Fortumin Imatran voimalaitosalueen luontoselvityksen yhtenäisellä vaaleanpunaisella vii-

valla merkitty selvitysalue vuonna 2011.  
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1.2. Selvitysmenetelmät 

 

1.2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

 

Kasvillisuusselvityksen pääasiallisena tavoitteena oli uhanalaisten, alueellisesti uhanalaisten, sil-

mälläpidettävien sekä luontodirektiivin liitteissä II ja IV mainittujen putkilokasvien esiintymisen 

selvittäminen (Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi, Rassi ym. 2010). Luontotyyp-

piselvityksessä pyrittiin löytämään seuraavat selvitysalueella kysymykseen tulevat ja maankäytön 

suunnittelussa huomioitavat kohteet: 

 

 luonnonsuojelulain 29 § suojellut luontotyypit 

 vesilain 15a §:n ja 17a §:n luonnontilaisina säilytettävät kohteet 

 metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 

 muut huomionarvoiset luontokohteet 

 

Luontotyyppien selvittämiseksi alue käveltiin systemaattisesti läpi puustoa ja kasvillisuutta havain-

noiden. MMM Karri Kuitunen teki kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin liittyvät maastotyöt 19.3., 

25.4., 20.5., 4.6., 26.6., 14.7., 16.7., 19.7., 25.7. ja 28.−29.7.7.2011. 

 

Mahdollisten metsälakikohteiden valinnassa huomioitiin selvitysalueen metsien yleinen rehevyys. 

Siten metsälakikohteiksi esitettiin alueita, jotka olivat paikalliset olosuhteet huomioiden lehtomai-

silta piirteiltään yhtenäisimpiä ja selkeimmin ympäristöstään erottuvia. 

 

 

1.2.2. Liito-orava 

 

Liito-oravaselvityksen maastotyöt tehtiin 19.3. ja 25.4.2011. Liito-oravan esiintymisestä kertovien 

ulostepapanoiden löytämiseksi selvitysalue käveltiin systemaattisesti läpi ja suurimpien kuusten ja 

lehtipuiden tyvet tarkastettiin (Nironen ja Lammi 2003). Luonnonsuojelulaissa mainitun lisäänty-

mis- ja levähdyspaikan kriteerinä pidettiin papanoita kolopuun juurella (Luonnonsuojelulaki 49 §).  

 

 

1.2.3. Pesimälinnusto 

 

Linnustoselvityksen päätarkoitus oli huomionarvoisten lajien ja lintualueiden esiintymisen selvittä-

minen. Huomionarvoisia ovat uhanalaiset, alueellisesti uhanalaiset, silmälläpidettävät ja lintudirek-

tiivin I-liitteen lintulajit (Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 2010). Lin-

nustoselvitys toteutettiin kartoituslaskentamenetelmää soveltaen 20.5., 4.6. ja 26.6.2011 siten, että 

selvitysalue käveltiin kattavasti läpi lintuja jatkuvasti havainnoiden (Koskimies ja Väisänen 1988). 
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Kulkulinjat valittiin niin, että mikään osa selvitysalueesta ei ollut noin 100 m kauempana havain-

noitsijasta. Lisäksi huomionarvoisten tikkalajien esiintymistä selvitettiin ääniatrappia apuna käyttä-

en 19.3. ja 25.4.2011. MMM Karri Kuitunen teki linnustokartoituksen maastotyöt pääsääntöisesti 

klo 4.00−10.30 heikkotuulisella ja poutaisella säällä. Havainnot reviireillään olevista linnuista ja 

tärkeimmät lintujen elinympäristöt merkittiin maastokartoille. Pesiväksi pariksi tai muuksi pysy-

väksi reviiriksi tulkitseminen edellytti havaintoa laulavasta koiraasta tai muuta havaintoa koiraas-

ta/naaraasta kahdella laskentakerralla samalla paikalla sopivassa pesimäympäristössä. Edellä kuva-

tun kaltainen havainto yhdellä laskentakerralla tulkittiin mahdolliseksi reviiriksi. Yksikin havainto 

riitti pesiväksi pariksi tulkitsemiseen, jos se koski pesää, poikuetta, pesää rakentavaa, varoittelevaa 

tai ruokaa/ulosteita kantavaa emoa. 

 

 

1.2.4. Purotaimen 

 

Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy selvitti purotaimenen esiintymistä selvitysalueen läpi vir-

taavassa purossa, jonka vesi on peräisin voimalaitoksen padon halkeaman suotovesistä. Taimen on 

arvioitu napapiirin eteläpuolisissa sisävesissä erittäin uhanalaiseksi (Rassi ym. 2010). Selvitys to-

teutettiin 12.7.2011 sähkökalastamalla kahdella koealalla. Selvityksen toteutus on selostettu tar-

kemmin erillisessä pyyntiraportissa (liite 1). 

 

 

1.2.5. Lepakot 

 

Lepakot eivät olleet luontoselvityksen varsinainen kohderyhmä, mutta Villa Malmin ympäristössä 

suoritettiin koeluontoisesti kuuntelu yliääni-ilmaisimella eli lepakkodetektorilla. Kuuntelussa käy-

tettiin kahta erilaista heterodyne-tyyppistä ilmaisinmallia (Pettersson Ultrasound detector D 100 ja 

Ciel Observer Dual CDB301). Karri Kuitunen suoritti kuuntelut poutaisessa ja heikkotuulisessa 

säässä 18.7.2011 klo 2.50−3.10 ja 28.7.2011 klo 1.35−1.50. 
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2. Tulokset 

 

2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

 

Selvitysalueella havaittiin yhteensä 247 putkilokasvilajia (liite 2). Erittäin uhanalaisista ja erityisesti 

suojeltavista lajeista idänkurhoa kasvaa voimalaitoksen niemessä (Luonnonsuojeluasetus 22 §, Ras-

si ym. 2010). Alueellisesti uhanalaisista lajeista havaittiin hakarasara, jänönapila, kelta-apila, vaah-

tera ja kyläkellukka sekä silmälläpidettävistä lajeista ahokissankäpälä ja kelta-apila (kuva 2). Muita 

huomionarvoisia kasvilajeja olivat Etelä-Karjalassa vähälukuinen mäkilehtoluste, voimalaitospuis-

ton nurmikolla kasvava oranssikeltano ja rauhoitettu lehtoneidonvaippa, joka esiintyy monin pai-

koin eri puolella aluetta. 

 

 

Kuva 2. Voimalaitoksen niemen joutomaa-alue on useiden huomionarvoisten niittykasvien elinym-

päristöä. Alueellisesti uhanalaisista lajeista selvityksessä havaittiin kelta-apila (pieni kuva ylhääl-

lä), jänönapila (keskellä) ja hakarasara (alhaalla). 

 

Selvitysalueen kasvillisuus vaihtelee voimalaitoksen niemen täyttömaa-alueen niittymäisen kasvilli-

suuden alueesta ja sähkölinjan alusten joutomaa-alueista selvitysalueen reunaosien lehtometsiin. 

Avomaiden ja metsäalueiden reunavyöhykkeessä on lehtipensaikkoja. Luonnonvaraisten kasvilajien 

lisäksi voimalaitosalueen puistikoiden ja asutusalueen komeat puut ansaitsevat huomion. Lajistoon 
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kuuluvat muun muassa puistolehmus, saarni, saarnivaahtera, siperianlehtikuusi, siperiansembra, 

tammi, vaahtera ja valkosalava. 

 

 

Luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltavat luontotyypit 

 

Voimalaitoksen ylisyöksyn tervaleppäkorpi (kohde 1). Ylisyöksyn uomassa ja sen varrella voimalai-

tokselta etelään on tuoretta ja kosteaa lehtoa (mahdollinen metsälain 10 §:n tärkeä elinympäristö), 

jonka märimmät osat muutamien aarien osalta täyttävät tervaleppäkorven tunnusmerkkejä (kuva 3). 

Tervaleppäkorpi ja siihen liittyvä lehtoalue ovat myös valkoselkätikan ruokailualuetta ja mahdollis-

ta pesimäympäristöä. Kohde sijaitsee aivan selvitysalueen länsireunalla ja ulottuu sen ulkopuolelle. 

Suuri osa puista on varttuneita tai järeitä tervaleppiä. Pensaskerroksen kasveja ovat harmaaleppä, 

karviainen, lehtokuusama, musta- ja punaherukka, tervaleppä, tuomi (runsas), vaahtera sekä Etelä-

Karjalassa vähälukuinen taikinamarja. Lehtilahopuustoa on paljon sekä pystypökkelöinä että maa-

puina. Metsäpohjalla on kuivimpanakin aika vesipintoja, joissa kasvaa kurjenmiekkaa sekä runsaas-

ti vehkaa. Vesipintojen välisillä kuivemmilla alueilla kasvaa muun muassa hiirenporrasta, lesken-

lehteä, mesiangervoa, metsäimarretta, niittyhumalaa, oravanmarjaa, rönsyleinikkiä. Muita lehdon 

kenttäkerroksen kasveja ovat kalvassara, kultapiisku, sudenmarja, terttualpi ja metsäimarre. 

 

 

Kuva 3. Voimalaitoksen ylisyöksyuoman mahdollista tervaleppäkorpea. Kasvillisuuden tunnus-

omaisia piirteitä ovat muun muassa tervaleppien suuri määrä ja kesälläkin märkänä säilyvät vesi-

pinnat, joilla kasvaa vehkaa.  
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Metsälain 10 §:n tärkeät elinympäristöt 

 

Eteläosan rehevä lehto (kohde 2). Lähinnä tuoretta lehtoa edustava sekametsäalue on mahdollinen 

metsälain 10 §:n tärkeä elinympäristö sekä valkoselkätikan ja harmaapäätikan elinympäristöä (kuva 

4). Kuivemmilla mäenharjanteilla metsätyyppi on lähinnä mustikkatyypin tai lehtomainen kangas. 

Aluetta rajaavat lännessä Vuoksi, etelässä sähkölinja, idässä Kuparintie ja pohjoisessa Kupariliitos. 

Puuston muodostavat haavat, kuuset, hies- ja rauduskoivut sekä männyt. Osa puustosta on järeää. 

Lehtilahopuuta on runsaasti sekä pystypökkelöinä että maapuina. Puronvarsinotkojen rinteillä kas-

vaa useita erittäin kookkaita kuusia. Monilajisen pensaskerroksen muodostavat harmaaleppä, koi-

vut, lehtokuusama, paatsama, pihlaja, punaherukka, raita, terttuselja, tuomi, vaahtera ja vadelma. 

Vaihtelevan kenttäkerroksen kasveja ovat ahomansikka, aitovirna, isotalvikki, kevätpiippo, kielo 

(paikoin runsas), koiranheinä, käenkaali, lehtotesma, lillukka, linnunkaali, metsäalvejuuri, metsä-

korte, metsäkurjenpolvi, metsätähti, nurmilauha, ojakellukka, oravanmarja, purtojuuri, sudenmarja, 

valkolehdokki, viitakastikka (p.r.), vuohenputki (p.r.), ranta-alpi, rohtotädyke, rönsyleinikki, sor-

misara ja syyläjuuri. Huomionarvoisista lajeista lajistoon kuuluvat alueellisesti uhanalainen kyläkel-

lukka ja rauhoitettu lehtoneidonvaippa. Varvuista mustikkaa esiintyy runsaasti vain kuivemmilla 

mäen harjanteilla, jotka edustavat lähinnä mustikkatyypin tai lehtomaista kangasta.  

 

Lehto on rehevimmillään metsää halkovien laskuojien varrella (kosteaa lehtoa). Tiheässä pensasker-

roksessa kasvaa erityisesti tuomia. Kenttäkerroksen tyyppilajeja ovat muun muassa hiirenporras, 

koiranheisi, koiranvehnä, korpi-imarre, lehtopähkämö, lehto- ja peltokorte, nokkonen, rohtotädyke, 

ja syyläjuuri. Ojan pohjalla kasvavat paikoin runsaina kevätlinnunsilmä ja purolitukka. 

 

Eteläosassa on pienialainen soistunut painauma, jonka pensaskerroksessa kasvaa hieskoivua ja mus-

tuvapajua. Kenttäkerroksen kasveja ovat muun muassa kurjenjalka, nurmilauha, ojasorsimo, ranta-

matara ja viitakastikka. 

 

Vuoksea lähestyttäessä laskuoja levenee ja sen varrella kasvaa useita rantakasvilajeja, kuten järvi-

korte, katkeratatar, koiranvehnä, korpikaista, korpikastikka, luhtalemmikki, luhtasara, luhtavuohen-

nokka, mietotatar, ojasorsimo, purolitukka, rantalemmikki, rantamatara, rantaminttu, rantapuntar-

pää, ratamosarpio, rentukka, ruokohelpi ja terttualpi. 

 

Kaakkoisosan rehevä lehto (kohde 3). Lähinnä tuoretta lehtoa edustava sekametsäalue on mahdolli-

nen metsälain 10 §:n tärkeä elinympäristö sekä valkoselkätikan ja harmaapäätikan elinympäristöä. 

Aluetta rajaavat lännessä Kuparintie, etelässä Kuparin asutusalue, pohjoisessa Johtokaari ja idässä 

rautatie (kuva 4).  Varttuneen ja järeän puuston muodostavat erityisesti haavat, harmaalepät, koivut 

ja männyt. Paikoitellen suurin osa puista on haapoja. Kuusen määrä on vähäinen. Lehtilahopuuta on 

sekä pystypökkelöinä että maapuina. Monilajisessa pensaskerroksessa kasvaa vaihtelevasti haapaa, 

harmaaleppää, isotuomipihlajaa, kuusta, lehtokuusamaa, mustaherukkaa, mustuvapajua, pihlajaa, 
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punaherukkaa, raitaa, terttuseljaa, tuomea ja vaahteraa. Kenttäkerroksen kasveja ovat muun muassa 

ahomatara, heinätähtimö, hiirenporras, hiirenvirna, huopaohdake, jokapaikansara, karhunputki, ke-

vätleinikki, kevätpiippo, kielo (p.r.), kivikkoalvejuuri, koiranheisi, kurjenkello, käenkaali, käenkuk-

ka, leskenlehti, lillukka, lehtohorsma, metsäalvejuuri, metsäapila, metsäimarre, metsäkastikka, met-

säkorte, metsälauha, metsäorvokki, mustakonnanmarja, nuokkuhelmikkä, nurmirölli, ojakellukka, 

paimenmatara, purtojuuri, ranta-alpi, rönsyleinikki, sarjakeltano, sananjalka, sinivuokko, sormisara, 

sudenmarja, syyläjuuri, suo-ohdake, valkolehdokki, viitakastikka (p.r.) ja vuohenputki. Varpuja, 

kuten mustikkaa ja puolukkaa on lehtomaisimmilla alueilla niukasti. Puutarhajätteen kaatopaikan 

ympäristössä esiintyviä ja luontoon levinneitä karkulaisia ovat muun muassa humala, lehtosinilatva, 

jättipalsami, suikeroalpi, suopayrtti ja valkokarhunköynnös. 

 

Huomionarvoisista putkilokasveista alueellisesti uhanalaista kyläkellukkaa ja rauhoitettua leh-

toneidonvaippaa kasvaa monin paikoin. Huomionarvoisista heinäkasveista Etelä-Karjalassa vähälu-

kuista mäkilehtolustetta kasvaa alueen pohjoisosassa.  

 

Vuoksen varren rehevä lehto (kohde 4). Lähinnä tuoretta lehtoa edustava kapea rantakaistale, joka 

on mahdollinen metsälain 10 §:n tärkeä elinympäristö sekä valkoselkätikan ja harmaapäätikan 

elinympäristöä. Aluetta rajaavat lännessä Vuoksi ja idässä villiintynyt puutarha (kuva 4). Puuston 

muodostavat varttuneet rauduskoivut, haavat, männyt, harmaalepät ja raidat sekä muutamat kuuset. 

Haavoista osa on järeitä. Lehtilahopuustoa on pystypökkelöinä (harmaaleppä, raita). Tiheän pensas-

kerroksen kasveja ovat erityisesti tuomi, pihlaja, harmaaleppä, vaahtera, tammi, terttuselja, vadelma 

ja karviainen. Kenttäkerroksen kasveja ovat ahokeltano, ahomatara, kielo (paikoin runsas), koiran-

putki, kultapiisku, leskenlehti, maitohorsma (p.r.), mustakonnanmarja, nokkonen, ojakellukka, pel-

tokorte, pelto-ohdake, rönsyleinikki, syyläjuuri, voikukka ja vuohenputki (p.r).  

Huomionarvoisista putkilokasveista lajistoon kuuluvat alueellisesti uhanalainen kyläkellukka ja 

rauhoitettua lehtoneidonvaippa. 

 

Voimantien länsipuolinen rehevä lehto (kohde 5). Lähinnä tuoretta lehtoa edustava sekametsäalue, 

joka on mahdollinen metsälain 10 §:n tärkeä elinympäristö. Aluetta rajaavat pohjoisessa voimalai-

tosalue, idässä Voimantie ja lännessä voimalaitosuoma (kuva 4). Puuston muodostavat järeät ja 

varttuneet kuuset, männyt, rauduskoivut, paikoin suuret raidat sekä ainakin yksi kelottunut mänty. 

Lehtilahopuun määrä on voimalaitosalueen reunassa sijaitsevia muutamia kuolleita raitoja lukuun 

ottamatta vähäinen. Pensaskerroksen tyyppilajeja ovat harmaaleppä, isotuomipihlaja, metsäruusu, 

paatsama, pihlaja, tuomi, vaahtera, vadelma ja rauduskoivu. Lisäksi havaittiin suomenpihlaja, jonka 

alkuperä on kuitenkin tuntematon. Kenttäkerroksen kasveja ovat aitovirna, ahomatara, hiirenporras, 

kevätpiippo, kielo (paikoin runsas), leskenlehti, lillukka (p.r.), mesiangervo, metsäalvejuuri, metsä-

apila (p.r.), metsäkastikka, metsäkurjenpolvi, metsänätkelmä, metsäorvokki, mustikka, niittyleinik-



 

10 
 

ki, nurmilauha, nurmirölli, ojakellukka, poimulehti, peltokorte, ranta-alpi, rätvänä, sarjakeltano ja 

viitakastikka (p.r). Huomionarvoisista kasveista lajistoon kuuluu rauhoitettu lehtoneidonvaippa.   

 

Voimalaitoksen ylisyöksyn rehevä lehto (kohde 1). Tuoretta ja kosteaa lehtoa, joka on mahdollinen 

metsälain 10 §:n tärkeä elinympäristö (kuva 4). Kasvillisuus on kuvattu kappaleen sivulla 7 ”Luon-

nonsuojelulailla (29 §) suojeltavat luontotyypit” osiossa ”Voimalaitoksen ylisyöksyn tervaleppä-

korpi”. 

 

 

Vesilain (15a § ja 17a §) luonnontilaisina säilytettävät kohteet 

 

Selvitysalueella ei ole vesilaissa (15 a § ja 17 a §) tarkoitettuja kohteita. Selvitysalueen läpi virtaa-

vaa puroa ei voida lähtökohtaisesti pitää luonnontilaisena, sillä se on syntynyt voimalaitoksen pa-

don halkeamasta peräisin olevien suotovesien vaikutuksesta. Lisäksi puroa on tiettävästi muokattu 

paremmin purotaimenelle sopivaksi. Purossa ja sen varrella kasvaa useita vesi- ja rantakasvilajeja, 

kuten järvisätkin, kurjenmiekka, luhtalemmikki, myrkkykeiso, ojasorsimo, pikkupalpakko, pikkuvi-

ta, rohtovirmajuuri ja vehka. 

 

 

Muut huomionarvoiset luontokohteet 

 

Kosteikko Voimantien itäpuolella (kohde 6). Selvitysalueen läpi virtaavan puron laajentumaan on 

muodostunut muutaman aarin laajuinen kosteikko (kuva 4). Kasvilajistoon kuuluvat muun muassa 

hiirenporras, korpikastikka, metsäkastikka, myrkkykeiso, pikkulimaska, ranta-alpi, rönsyleinikki, 

suikeroalpi, vehka (runsas) ja viitakastikka (runsas). Kosteikko on osa metsäsaareketta, jonka met-

sätyypin vaihtelevat mustikkatyypistä lehtomaiseen kankaaseen ja puron varren pienialaiseen tuo-

reeseen lehtoon. 
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Kuva 4. Huomionarvoiset luontotyypit ja niiden yhtenäisellä mustalla viivalla merkityt rajaukset 

Fortumin Imatran voimalaitosalueen luontoselvityksessä vuonna 2011. Kukin luontotyyppi on seli-

tetty infolaatikossa. Selvitysalueen rajat on merkitty yhtenäisellä vaaleanpunaisella. 

 

Niittymäinen kasvillisuus voimalaitoksen niemen täyttömaa-alueella (kohde 7). Erittäin uhanalainen 

ja erityisesti suojeltava idänkurho havaittiin kolmella kasvupaikalla voimalaitoksen niemen itäran-

nalla (kuva 5). Kaksi havaintoa koski kuivuneita ylivuotisia versoja ja yksi tämän vuotista versoa 

(ks. kansikuva). Voimalaitoksen niemen itärinteellä ja sähkölinjan alla havaittiin huomionarvoisista 

niittylajeista lisäksi silmälläpidettävät ahokissankäpälä ja kelta-apila (alueellisesti uhanalainen) sekä 

alueellisesti uhanalaisista lajeista jänönapila ja Etelä-Karjalassa harvinainen hakarasara (Rassi ym. 

2010). Muita voimalaitoksen niemen niittymäisten alueiden kasveja olivat muun muassa hopeahan-

hikki, huhtahanhikki, huopakeltano, mäkikuisma ja saksanhanhikki. Rehevöityminen ja pensoittu-

minen uhkaavat niittykasvillisuuden säilymistä. 

 

 

Kohde 1. 

 rehevä lehto 

 tervaleppäkorpi 

(vihreä alue) 

 

Kohde 2. 

 rehevä lehto 

 

Kohde 3. 

 rehevä leh-

to 

 

Kohde 4. 

 rehevä lehto 

 

Kohde 5. 

 rehevä lehto 

 

Kohde 2. 

 kosteikko 
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Kuva 5. Huomionarvoisten niittykasvien havaintopaikat selvitysalueen länsiosassa voimalaitoksen 

niemessä (kohde 7) vuonna 2011. Vihreä tähti= idänkurhon kasvupaikka, sininen tähti= haka-

rasaran kasvupaikka, keltainen tähti= kelta-apilan kasvupaikka, punainen tähti= jänönapilan kas-

vipaikka, musta tähti= ahokissankäpälän kasvupaikka. 

Voimalaitossuoma 

Voimalaitospato 

Voimalaitoksen niemi 



 

13 
 

2.2. Liito-orava 

 

Liito-oravan papanoita löydettiin eri puolilta selvitysaluetta yhteensä 55 puun juurelta (kuusi 42, 

haapa 12, tervaleppä 1). Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi tulkittavia puita havaittiin 

kahdeksan, joista kolme oli kolohaapoja ja yksi suuri tervaleppäpökkelö (kuvat 6 ja 7, taulukko 1). 

Neljässä tapauksessa lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsi linnuille ripustetussa pöntössä, joista 

kolme sijaitsi kuusessa ja yksi haavassa.   

3

 

Kuva 6. Liito-oravan papanahavainnot Fortumin Imatran voimalaitosalueen luontoselvityksessä 

vuonna 2011. Punainen tähti= lisääntymis- ja levähdyspaikka luonnonkolossa, keltainen tähti= 

lisääntymis- ja levähdyspaikka pöntössä, sininen tähti= mahdollinen lisääntymis- ja levähdyspaikka 

kuusessa, musta tähti= satunnainen papanahavainto, yhtenäinen musta viiva= papanahavaintojen 

alue. Musta nuoli= mahdollinen liito-oravan käyttämä kulkureitti. Selvitysalueen raja on merkitty 

yhtenäisellä vaaleanpunaisella viivalla. 
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Kuva 7. Liito-oravan käyttämä tikankolo haavassa. Papanat ovat  

siitepölyn keltaiseksi värjäämiä (pieni kuva). 

 

Taulukko 1. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen yhtenäiskoordinaatit Fortumin Imatran 

voimalaitosalueen luontoselvityksessä vuonna 2011. 

 

Havaintopaikka Koordinaatit Huomautuksia 

 

 
Pönttö kuusessa  6785463:3596084 

Kolohaapa 6784801: 3596399 

Kolohaapa 6784713: 3596476 

Kolohaapa 6784876: 3596364 

Kuusi 6784797: 3595988 mahdollinen lisääntymis- ja levähdyspaikka 

Kuollut tervaleppä 6785593: 3595581 

Pönttö kuusessa 6785557: 3595567 

Pönttö kuusessa 6785612: 3595596 

Pönttö haavassa 6785512: 3595556 
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2.3. Pesimälinnusto 

 

Selvitysalueella havaittiin 45 pesivää tai mahdollisesti pesivää lintulajia (taulukko 2). Erittäin uhan-

alaisen, erityisesti suojeltavan ja lintudirektiivin I-liitteessä mainitun valkoselkätikan pesintä var-

mistui selvitysalueen itäosassa (Luonnonsuojeluasetus 22 §, Neuvoston direktiivi 79/409/ETY; lin-

tudirektiivi, Rassi ym. 2010). Muista lintudirektiivin lajeista varmistettiin alueellisesti uhanalaisen 

harmaapäätikan pesintä (kuvat 8 ja 9). 

 

 
Kuva 8. Valkoselkätikan tärkeimmät yhtenäisellä mustalla viivalla merkityt elinympäristöt (alueet 

1−3) Imatran Fortumin voimalaitosalueen luontoselvityksessä vuonna 2011. Punainen tähti= val-

koselkätikan pesäpaikka vuonna 2011, vihreä tähti= harmaapäätikan pesäpaikka vuonna 2011. 

Pohjanlepakkojen havaintopaikat vuonna 2011 merkitty mustilla tähdillä. 

 

 

 

 

 

 

 

Alue 3 

Alue 2 

Alue 1 
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Kuva 9. Fortumin voimalaitosalueen lehdot ovat harvinaisten tikkojen elinympäristöä. Vuonna 

2011 sekä erittäin uhanalainen valkoselkätikka (vas.) että lintudirektiivin I-liitteessä mainittu har-

maapäätikka pesivät alueella. 

 

Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin käenpiika, punavarpunen ja sirittäjä. Tavanomaisista metsäla-

jeista runsaimpia olivat muun muassa pajulintu, peippo, kirjosieppo, punarinta, räkättirastas, puna-

kylkirastas, lehtokerttu, talitiainen ja sinitiainen. Vähälukuisemmista metsälajeista havaittiin käpy-

tikka, lehtokurppa, närhi, puukiipijä, sepelkyyhky ja varis sekä Etelä-Karjalan oloissa vaateliaista 

lehtolajeista sirittäjän lisäksi mustapääkerttu ja peukaloinen. Puistomaisten alueiden, metsänreuno-

jen ja pensaikkojen lajeja olivat muun muassa leppälintu, nokkavarpunen, sarvipöllö, tikli, viher-

peippo ja viitakerttunen. Vuoksen ranta-alueilla ja puron varsilla havaittiin rantasipi ja västäräkki. 

Voimalaitosalueen rakennuksissa pesiviä lajeja olivat haarapääsky, räystäspääsky ja tervapääsky. 

 

Alueella pesimättömistä lintudirektiivin I-liitteen lajeista havaittiin 19.3. pohjantikka, joka on 

mahdollisesti käyttänyt eteläosan lehtometsää ruokailualueenaan 
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Taulukko 2. Fortumin Imatran voimalaitosalueen luontoselvityksessä havaitut pesivät ja 

mahdollisesti pesivät lintulajit (45) sekä niiden reviirimäärät vuonna 2011. Lajit on taulukoi-

tu aakkosjärjestyksessä. 

LINTULAJI reviirimäärä LINTULAJI reviirimäärä 

 

haarapääsky 1 

harakka 2−3 

harmaapäätikka 1 

harmaasieppo 3−4 

hernekerttu 1−3 

hippiäinen 2−5 

hömötiainen 0−2 

kirjosieppo 18 

käenpiika 0−3 

käpytikka 2−3 

laulurastas 7−8 

lehtokerttu 11−20 

lehtokurppa 0−1 

leppälintu 1−2 

metsäkirvinen 0−3 

mustapääkerttu 1−4 

mustarastas 5−7 

nokkavarpunen 0−1 

närhi 0−2 

pajulintu 37−45 

peippo 22−30 

pensaskerttu 5−6 

 

 

peukaloinen 1 

punakylkirastas 9−14 

punarinta 12−15 

punatulkku 2 

punavarpunen 3−4 

puukiipijä 1−3 

rantasipi 2 

rautiainen 2−4 

räkättirastas 13 

räystäspääsky 0−1 

sarvipöllö 1 

sepelkyyhky 1−2 

sinitiainen 10 

sirittäjä 3−6 

talitiainen 9−11 

tervapääsky 6 

tikli 1 

valkoselkätikka 1 

varis 1−2 

viherpeippo 4−6 

vihervarpunen 3 

viitakerttunen 1−2 

västäräkki 2−4 

 

 

 

2.4. Purotaimen 

 

Kahdella poistopyyntialueella toteutetussa sähkökalastuksessa saatiin saaliiksi yhteensä 32 tai-

menyksilöä, joista 29 koealalla 1 ja kolme koealalla 2. Pyynnin yhteydessä tehtiin lisäksi näköha-

vainto 15 taimenesta. Pyyntitulokset ja poistopyyntialueiden sijainti on kuvattu tarkemmin liitteessä 

1. 

 

 

2.5. Lepakot 

 

Villa Malmin ympäristössä havaittiin 18.7. yksi ja 28.7.2011 kaksi aktiivisesti saalistelevaa pohjan-

lepakkoa (kuva 8).  
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3. Tulosten tarkastelu 

 

3.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

 

Kasvillisuus 

Selvitysalueella havaitut idänkurhot ovat osa jo tiedettyä voimalaitoksen niemen esiintymää, jonka 

paremmin tunnetut kasvupaikat sijaitsevat nyt selvitetyn alueen länsipuolella (Imatran kaupunki 

2000, Kuitunen 2010). Idänkurho on erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava kasvilaji. Alueen 

maankäytön suunnittelussa on huomioitava, että erityisesti suojeltavan lajin säilymiselle tärkeän 

esiintymispaikan hävittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulain 47 §:n nojalla. 

 

Muut selvitysalueella havaitut yksittäiset kasvilajit eivät vaadi maankäytön suunnittelussa erityis-

huomiota. 

 

Luontotyypit 

Selvitysalueella todettiin useita lehtoluontoa edustavia huomionarvoisia luontotyyppejä, joista 

ylisyöksyn varrella sijaitseva tervaleppäkorveksi tulkittu kohde on mahdollinen luonnonsuojelulail-

la suojeltu luontotyyppi.  Suojeltua luontotyyppiä edustavaa aluetta ei saa muuttaa niin, että luonto-

tyypin ominaispiirteiden säilyminen vaarantuu.  

 

Mahdollisia metsälain 10 §:n tarkoittamia erityisen tärkeitä lehtoja edustavia elinympäristöjä olivat 

kohteet 1−5. Luonnontilaisten tai luonnontilaisen kaltaisten sekä ympäristöstään selvästi erottuvien 

metsälakikohteiden hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyt-

tävällä tavalla. 

 

Muista huomionarvoisista luontokohteista purovarsikosteikko ja niittymäisen kasvillisuuden voima-

laitoksen niemessä (kohteet 6 ja 7) olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan huomioida maankäytön 

suunnittelussa. Kohteella 7 pensaikon poistaminen edesauttaa huomionarvoisen niittykasvillisuuden 

säilymistä.  

 

 

3.2. Liito-orava 

 

Selvitysalueelta löydettiin liito-oravan papanoita laajalta alueelta. Havaintojen perusteella ei varsi-

naisesti pysty arvioimaan alueella elävien liito-oravayksilöiden määrää, mutta havaintopaikkojen 

erillisyyden perusteella on tulkittavissa, että elinpiirejä on enemmän kuin yksi. Liito-oravan kanta 

Imatran seudulla on ilmeisesti varsin vahva (esim. Kuitunen 2006 ja 2010). Liito-orava on kuitenkin 
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luontodirektiivin IV (a)-liitteen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-

kentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) nojalla kielletty. 

 

Ministeriöiden ohjeessa (MMM, YM 2004) liito-oravan lisääntymispaikalla tarkoitetaan paikkaa, 

jossa liito-orava saa poikasia. Lisäksi lisääntymis- ja levähdyspaikka käsittää pesäpuut ja paikalla 

olevat muut sen edellä mainittuihin tarkoituksiin käyttämät puut, sekä muut niiden välittömässä 

läheisyydessä olevat suojaa ja ravintoa tarjoavat puut. Lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittäminen 

tarkoittaa pesintään ja oleskeluun käytettävien puiden kaatamista. Hävittämiseen rinnastuu myös 

kaikkien lisääntymis- ja levähdyspaikkaan johtavien kulkuyhteyksien tuhoaminen. Lisääntymis- ja 

levähdyspaikan heikentäminen tarkoittaa toimenpidettä, joka olennaisesti vaikeuttaa liito-oravan 

elämisen ja suojautumisen mahdollisuuksia kyseisellä paikalla, esimerkiksi kulkuyhteyksien katkai-

seminen ruokailupuihin. Selvitysalueella liito-oravalle tärkeitä ruokailupuita ovat erityisesti eri-

ikäiset haavat, lepät ja koivut. Erityistä merkitystä on lisääntymis- ja levähdyspaikkoina on suurilla 

kolohaavoilla. Suurilla ja varttuneilla kuusilla on merkitystä oleskelu- ja suojapaikkoina. Niiden 

säilymisellä lisääntymis- ja levähdyspaikan ympäristössä on merkitystä erityisesti alueilla, missä 

kuusen määrä puustossa on vähäinen. Ministeriöiden ohjeen mukaan liito-oravan lisääntymiseen tai 

levähtämiseen käyttämän puun ympärillä tulisi jättää koskemattomaksi vyöhyke, joka on säteeltään 

10─15 metriä. 

 

Papanahavainnot selvitysalueen kaakkoisosassa 

Papanahavaintojen ja elinympäristön piirteiden perusteella asutun elinpiirin ydinalue sijaitsee selvi-

tysalueen kaakkoisosassa Kuparintien itäpuolella (kuva 6). Ydinalueella havaittiin kolme järeissä 

kolohaavoissa sijaitsevaa lisääntymis- ja levähdyspaikkaa, joiden huomioiminen maakäytön suun-

nittelussa lähiympäristöineen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella vähimmäisvaatimus. Kulku-

yhteyttä Kuparintien länsipuoliselle papanahavaintoalueelle ei tule merkittävästi heikentää.  

 

Papanahavainnot selvitysalueen eteläosassa 

Papanahavaintojen ja elinympäristön piirteiden perusteella mahdollinen asutun elinpiirin ydinalue 

sijaitsee selvitysalueen eteläosassa Kuparintien länsipuolella (kuva 6). Järeän kuusen juurelta löy-

dettiin 300−400 papanaa, mutta mahdollista esimerkiksi vanhassa oravan pesässä sijaitsevaa lisään-

tymis- ja levähdyspaikkaa ei tiheässä ja korkeassa kuusessa pystytty havaitsemaan. 

 

Papanahavainnot selvitysalueen pohjoisosassa 

Ainoat selkeät kulkuyhteydet selvitysalueen pohjoisosan papanahavaintoalueelta (Imatrankosken-

tien eteläpuoli) ovat eteläisempien papanahavaintoalueiden suuntaan tai mahdollisesti Imatrankos-

ken tien yli koilliseen selvitysalueen ulkopuolelle (kuva 6). Maankäytön suunnittelussa olisi pyrit-

tävä säästämään alueen suurimmat haavat ja kuuset sekä puustoinen kulkureitti edellä mainittuihin 

suuntiin. Kulkureitin tulisi mieluiten olla kymmeniä metrejä leveä tai vähintäänkin useita kookkaita 
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puita ketjussa. Ainoa papanahavaintoalueelta löydetty lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsi pön-

tössä, joka voidaan tarvittaessa siirtää toiseen puuhun.  

 

Papanahavainnot selvitysalueen länsiosassa voimalaitoksen eteläpuolella 

Voimantien ja voimalaitosuoman välinen osin järeän puuston muodostama sekametsäalue on poten-

tiaalista liito-oravan elinympäristöä. Papanoita löydettiin kuitenkin vain muutaman puun juurelta 

metsikön pohjois- ja länsireunalta (kuva 6). Maankäytön suunnittelussa olisi pyrittävä säästämään 

alueen suurimmat haavat ja kuuset sekä puustoinen yhteys kuvassa 6 mustilla nuolilla esitettyihin 

suuntiin.  

 

Papanahavainnot selvitysalueen länsireunalla (ylisyöksy) 

Papanahavainnot tehtiin aivan selvitysalueen reunalla ja elinpiiri ulottunee selvitysalueen ulkopuo-

lelle (kuva 6). Tähän viittaavat myös vuoden 2010 papanahavainnot Kruunupuistosta (Kuitunen 

2010). Varttuneiden ja järeiden kuusten ja tervaleppien muodostama sekametsä nuorempine lehti-

puineen ylisyöksyn varrella on liito-oravalle otollista elinympäristöä. Lisääntymis- ja levähdyspaik-

kojen huomioiminen maakäytön suunnittelussa lähiympäristöinen on luonnonsuojelulain (49 §) 

perusteella vähimmäisvaatimus. 

 

 

3.3. Pesimälinnusto 

 

Kolmeen touko-kesäkuiseen maastokäyntiin perustuva pesimälinnustoselvitys täydennettynä kah-

della maalis-huhtikuisella tikkojen esiintymistä selvittävällä kartoituksella antaa hyvän yleiskuvan 

Fortumin voimalaitosalueen linnustosta. Tulosten perusteella erityisesti selvitysalueen etelä- ja 

kaakkoisosan lehtoalueilla on huomattavaa alueellista merkitystä huomionarvoisten lehtolintujen 

elinympäristönä. Pesimälajistoon kuuluu erittäin uhanalaisen, erityisesti suojeltavan ja lintudirektii-

vin I-liitteessä mainitun valkoselkätikan ja lintudirektiivin I-liitteessä mainitun ja alueellisesti uhan-

alaisen harmaapäätikan lisäksi Etelä-Karjalan oloissa vaateliaita lehtolintuja, kuten silmälläpidettä-

vä sirittäjä sekä luokittelemattomista lajeista mustapääkerttu ja peukaloinen. 

 

Selvitysalueella havaittu valkoselkätikan reviiri on Imatran seudulla ainoa, jossa pesintä on viime 

vuosina todettu säännöllisesti. Valkoselkätikan pesimäaikaisen reviirin koko on noin 50 ha, mutta 

pesimäajan ulkopuolella paikkalintuina elävät tikat liikkuvat useiden neliökilometrien alueella pe-

simäpaikan ympärillä. Tyypillisintä elinympäristöä ovat varttuneet lehtipuuvaltaiset metsät, joissa 

on runsaasti lehtilahopuustoa. Valkoselkätikalle soveltuvaa erinomaista elinympäristöä on erityises-

ti selvitysalueen etelä- ja kaakkoisosassa sekä pohjoisosassa (kuva 8). Erittäin uhanalaisen ja erityi-

sesti suojeltavan lajin elinympäristön säilyminen on huomioita maankäytön suunnittelussa, sillä 

lähiympäristöstä ei löydy vastaavia laadukkaita ja yhtenäisiä metsäkuvioita. Rakentamisen, asumi-
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sen ja liikenteen häiriötekijät ovat myös uhka pesinnän onnistumiselle (Metsähallituksen Etelä-

Suomen luontopalveluiden suunnittelija Timo Laine, kirjallinen ja suullinen tiedonanto). 

 

Harmaapäätikan elinympäristöä ovat vanhat kartanon puistikot ja vanhoja haavikoita kasvavat se-

kametsät (Väisänen ym. 1998). Näin ollen harmaatikan kannalta olennaisia ovat pääasiassa samat 

alueet, jotka on edellä mainittu valkoselkätikan yhteydessä. 

 

Muista huomionarvoisista lajeista silmälläpidettävät käenpiika, punavarpunen ja sirittäjä eivät vaadi 

erillistä huomiota maankäytön suunnittelussa. 

 

 

3.4. Purotaimen 

 

Selvitysalueen läpi virtaavassa ja voimalaitospadon halkeamien suotovesistä vetensä saavassa pu-

rossa todettiin elinvoimainen purotaimenkanta. Lisääntyvät taimenkannat ovat harvinaisia ja Etelä-

Karjalassa paikkoja tunnetaan vain muutamia (P. Saukkonen, suullinen tiedonanto).  Purotaimenen 

säilyminen tulisi huomioida maankäytön suunnittelussa. Rakentaminen liian lähelle puroa tai sellai-

nen rakentaminen, joka saattaisi heikentää puron veden laatua, voi vaarantaa taimen kannan ole-

massaolon. 

 

 

3.5. Lepakot 

 

Yliääni-ilmaisimella koeluontoisesti suoritetuissa lepakkokuunteluissa havaittiin muutamia pohjan-

lepakoita Villa Malmin ympäristössä (kuva 8). Pohjanlepakoiden voi havaintojen perusteella päätel-

lä käyttävän kasvillisuudeltaan reheviä metsänreunoja ja rantoja saalistusalueinaan. Havaintojen 

perusteella ei kuitenkaan voi päätellä lepakoiden mahdollisten lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 

sijaintia, vaikka sopivia koloja alueen rakennuksista ja vanhoista puista todennäköisesti löytyykin. 

Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit ovat rauhoitettuja ja kuuluvat luontodirektiivin liitteessä IV 

(a) lueteltuihin lajeihin. Luontodirektiivin IV (a)-liitteen lajien luonnossa selvästi havaittavien li-

sääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n pe-

rusteella kielletty. 
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LIITE 1. Taimenselvityksen tulokset 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2. Imatran Fortumin voimalaitosalueen luontoselvityksessä vuonna 2011 havaitut putkilo-

kasvilajit (247). Lajit on taulukoitu suomenkielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 
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