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Yhteenveto 
Tämä luontoselvitys on tehty Imatran kaupungin Korvenkannan alueelle yleiskaava-
tasoista maankäytön suunnittelua varten. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtö-
tietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja luon-
toarvoiltaan merkittävät kohteet. 

Yleispiirteiltään selvitysalue on ensimmäisen Salpausselän eteläreunan tuntumaan si-
joittuvaa pelto- ja metsämaastoa. Lähtötietojen perusteella selvitysalueella tai sen lähei-
syydessä ei ole Natura 2000-alueita eikä maakunnallisesti tai paikallisesti merkittäviä 
luontokohteita. 

Tämän selvityksen perusteella alueen merkittävimmät luontoarvot ovat pohjoisosan 
metsäaluealueella, jossa olevia lehtolaikkuja, pientä suota, lähteisiä tihkupintoja ja noro-
ja voidaan pitää metsälain (10 §) erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Norot ja tihkupin-
nat ovat luonnontilaistumassa, niin että niitä voidaan pitää vesilain (17a §) tarkoittamina 
luonnontilaisina pienvesinä. Rehevä ja lahopuustoinen metsä on linnustoltaan monipuo-
linen ja siellä esiintyy vaateliaita lintulajeja. Se on myös erittäin uhanalaiseksi arvioidun 
valkoselkätikan ruokailualuetta ja mahdollista pesimäaluetta. Maankäytön suunnittelus-
sa alue tulee huomioida, niin että turvataan sen luontoarvojen säilyminen.  

Muuna huomionarvoisena alueena voidaan pitää eteläosan peltoaluetta, jossa on nykyti-
lanteessa monipuolinen pelto- ja pensaikkolinnusto. Sen luontoarvojen liittyvät osittai-
seen hoitamattomuuteen eikä niitä voida kaavallisin keinoin säilyttää. Valtatien 6 pien-
tareilla on havaittu uhanalaista isokultasiipeä, joka kuuluu luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulailla kielletty. Esiintymän tila tulee selvittää tarvittaessa tarkemmin. 
Selvitysalueella ei todettu muita liitteen lajeja kuten liito-oravaa eikä kohteita, jotka 
täyttäisivät luonnonsuojelulain (29 §) kriteerit suojelluista luontotyypeistä.  
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1 JOHDANTO 
Tämä luontoselvitys on tehty Imatran kaupungin Korvenkannan alueelle yleiskaava-
tasoista maankäytön suunnittelua varten. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtö-
tietojen ja maastokäynnin perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja luon-
toarvoiltaan merkittävät kohteet. Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Finland 
Oy:stä ja pesimälinnuston kartoitti MMM Karri Kuitunen (liite 1).   

2 ALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET 
Selvitysalue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Imatran kaupungin luoteisosassa. Sii-
hen kuuluu pinta-alaltaan noin 70 hehtaarin kokoinen alue Korvenkannan alueella. Sen 
länsirajana on Imatran ja Lappeenrannan raja, ja eteläreunalla se rajoittuu valtatiehen 6. 
Pohjoisessa aluerajaukseen sisältyy rautatien ympäristö sen pohjoispuoliseen Jout-
senonkatuun asti. Itäreunalla rajana on Korvenkannan asuinalue ja Korvenkannantie.  

Yleispiirteiltään selvitysalue on ensimmäisen Salpausselän eteläreunan tuntumaan si-
joittuvaa pelto- ja metsämaastoa. Alueen etelä- ja keskiosien tasaiset pellot ovat osittain 
edelleen viljelykäytössä ja osittain pensoittuneita tai metsittyneitä. Yksittäisiä omakoti-
taloja on alueen metsäisellä pohjoisreunalla sekä Niittyläntien päässä keskellä aluetta. 
Pohjoisreunalla kulkevat Helsinki-Joensuu rautatie ja Joutsenonkatu. 

  

Selvitysalueen sijainti (nuoli) ja rajaus. Pohjakartta © Maanmittauslaitos 2010. Lupa nro 495/KP/04.  

3 MENETELMÄT 

3.1 Lähtötiedot  
Lähtötietojen perusteella selvitysalueella tai sen läheisyydessä ei ole Natura 2000-
alueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Ympäristöhallinnon 
Eliölajit-tietojärjestelmässä tai Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen rekisterissä ei ole 
havaintoja uhanalaisista lajeista selvitysalueella (tarkistettu 10.5.2010). Imatran luon-
nonsuojeluselvityksessä (Imatran kaupunki 2000) ei ole mainittu kohteita selvitysalueel-
la tai sen läheisyydessä. Imatran liito-oravaselvityksessä (Kuitunen 2006) kartoitettuihin 
kohteisiin alue ei sisältynyt. Luumäki-Imatrankoski kaksois-kaksoisraiteen suunnittelua 
varten tehdyssä luontoselvityksessä ei mainita erityisiä luontoarvoja selvitysalueen koh-
dalla (Vauhkonen 2008). 
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3.2 Maastokartoitukset 
Maastokartoitukset tehtiin touko-kesäkuussa 2010 (kasvillisuuden ja liito-
oravaesiintymien kartoitus 16.5. ja 10.6., lisäksi linnustoselvitys). Maastossa alueelta 
kartoitettiin luonnonympäristön yleispiirteet sekä seuraavat maankäytön suunnittelussa 
huomioon otettavat luontokohteet:  

• luonnonsuojelulain 29 §:n suojellut luontotyypit 
• vesilain 15a §:n ja 17a §:n luonnontilaisina säilytettävät purot, lammet ja lähteet 
• metsälain 10 §:n erityisen tärkeät elinympäristöt 
• uhanalaisille lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 4), luontodirektiivin liitteen 

IV(a) lajeille soveltuvat elinympäristöt 
• muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet  

Erityistä huomiota kiinnitettiin uhanalaisiin lajeihin kangasvuokkoon ja liito-oravaan. 
Liito-oravakartoituksessa etsittiin lajin elinpiirin osoittavia ulostepapanoita pesä- ja ruo-
kailupuiksi soveltuvien kookkaiden kuusten ja haapojen alta ”Direktiivilajien huomioon 
ottaminen suunnittelussa” -julkaisun menetelmien mukaisesti (Sierla ym. 2004). Linnus-
tokartoituksen menetelmät on selostettu liitteessä 1. Selvitysalue laajeni hieman pohjoi-
sen suuntaan linnustoselvityksen tekemisen jälkeen, mutta rataympäristöllä ei arvioida 
olevan erityisiä linnustoarvoja.  

3.3 Raportointi 
Luontoarvoiltaan merkittäviksi arvioitujen kohteiden kuvaukset ja karttarajaukset on 
esitetty luvussa 5. Arvioinnissa on huomioitu kohteiden linnustolliset arvot, jotka on 
tarkemmin kuvattu liitteessä 1. Raportin lopussa on esitetty suosituksia maankäytölle. 
Raporttia viimeisteltäessä valmistui uusi lajien uhanalaisuusarviointi (Rassi ym. 2010), 
johon on tässä raportissa viitattu keskeisten lajien osalta. Linnustoselvityksessä esitetyt 
lajien statukset perustuvat aikaisempaan arviointiin (Rassi ym. 2001). 

4 LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET 

4.1 Geologia ja vesistöt 
Selvitysalue sijoittuu ensimmäisen Salpausselän eteläreunan tuntumaan. Alueen poh-
joisosassa reunamuodostuman rinne kohoaa jyrkkänä noin 20 metriä alapuolisia peltoja 
ylemmäksi noin tasolle + 90 mpy.  Maaperä on pohjoisreunalla soraa ja hiekkaa, sen 
alapuolisella vyöhykkeellä silttiä ja eteläreunalla peltoalueen alavimmissa osissa savea 
(Geologian tutkimuskeskus 2010).  

Selvitysalue kuuluu Suur-Saimaan vesistöalueeseen ja Vuoksen lähialueeseen (4.191) 
(OIVA –ympäristö- ja paikkatietopalvelun vesistöaluekartat 2010). Pintavedet virtaavat 
alueelta etelään valtatien 6 ali ja päätyvät Lampsiinjoen kautta Vuokseen. Peltoalueella 
on ojia ja Niittylän pihapiirissä noin 0,2 hehtaarin kokoinen kaivettu tekolampi.  

Selvitysalue sijoittuu osittain Korvenkannan pohjavesialueelle (0515302 A), joka jatkuu 
länteen päin Tiuruniemen pohjavesialueena (0517301). Molemmat pohjavesialueet on 
luokiteltu vedenhankintaa varten tärkeiksi (luokka I). Korvenkannan pohjavesialueen 
kokonaispinta-ala on 8,4 km2, muodostumisalueen pinta-ala 3,84 km2 ja arvio muodos-
tuvan pohjaveden määrästä 2500 m3/d (OIVA –ympäristö- ja paikkatietopalvelun poh-
javesialuetiedot 2010). Maastokartoituksissa todettiin, että reunamuodostuman rinteen 
läheisyydessä esiintyy paikoin lähteisyyttä. 
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Korvenkannan pohjavesialueen rajaus kaava-alueen kohdalla (sininen ympyrä). Lähde: OIVA –
ympäristö- ja paikkatietopalvelu 2010.  

4.2 Kasvillisuus 
Selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle ja kuuluu kasvimaan-
tieteellisessä aluejaossa Järvi-Suomeen (OIVA –ympäristö- ja paikkatietopalvelun kas-
villisyysvyöhykekartat 2010). Eliömaakuntana on Etelä-Karjala. 

Pääosan alueen pinta-alasta peittävät pellot, joista osa on viljeltyjä, osa niittymäisiä tai 
pensoittuneita. Aikaisemmin alueen koillisosassa on ollut asutuksen liepeillä peltoja tai 
niittyjä, jotka ovat osin metsittyneet nuorella lehtipuustolla. Mirjaminkujan varressa on 
hoitamaton hedelmäpuutarha ja vanhoja koristekasveja. Rehevän heinä- ja suurruoho-
valtaisen niittykasvillisuuden luonnehtimat pellot sijoittuvat lähinnä Niittylän tilan ym-
päristöön ja koillisosan avoimiin laikkuihin, joissa ovat valtalajeja mm. koiranheinä, 
nurmipuntarpää, mesiangervo, ojakellukka, maitohorsma, koiranputki, nokkonen, vuo-
henputki ja voikukka. Kuivempaa ketomaista aluetta, jossa kasvaa mm. päivänkakkaraa, 
ahosuolaheinää, siankärsämöä ja huopakeltanoa, on vain kapealla metsään rajoittuvalla 
pellonreunalla Niittylän pohjoispuolella.   

Alueen metsäisessä pohjoisosassa esiintyy vaihtelevasti eri metsätyyppejä kuivista kan-
kaista reheviin lehtoihin. Luoteisreunalla on Joutsenonkatuun rajoittuen kapeana kaista-
leena Salpausselälle tyypillistä mäntykangasta, jonka puusto on nuorta tasaikäistä män-
nikköä. Sekapuustona on koivua ja pihlajaa ja aluskasvillisuudessa puolukkaa, kaner-
vaa, mustikkaa, kangasmaitikka, kevätpiippoa, riidenliekoa, keltaliekoa ja vähän kieloa. 
Alueella ei todettu kangasvuokkoa. Radan ympäristössä ei ole todettu merkittävää 
paahdekasvillisuutta (Vauhkonen 2008) 

Salpausselän reunarinteessä Joutsenonkadun eteläpuolella metsä muuttuu reheväksi se-
kametsäksi, jossa kasvaa kookkaita kuusia ja koivuja sekä pihlajaa, harmaaleppää, rai-
taa, lehtokuusamaa ja paatsamaa. Aluskasvillisuudessa esiintyy tuoreen lehdon lajeja 
kuten käenkaalia, sudenmarjaa ja nuokkuhelmikkää. Harjurinteillä ja hiekkaisilla joki-
törmillä tavattava kangaskorte muodostaa rinteen alaosassa paikoin tiheitä kasvustoja. 
Pohjoisreunalla rinteen alla maasto on kosteaa ja siinä erottuu lähteisiä tihkupintoja, 
lampareita ja noroja. Alue lienee entistä niittyä tai peltoa, mutta nyt siellä kasvaa tiheäs-
sä harmaaleppiä, tuomia ja haapoja. Aluskasvillisuus on rehevää ja lehtilahopuuta on 
runsaasti.  



 Imatran kaupunki: Korvenkannan luontoselvitys 16WWE0011 
 
  4 

 

Metsäalueen länsireunalla Niittylän länsipuolella on entisellä pellolla nuorta koivikkoa 
sekä mänty- ja koivuvaltaista harvennettua sekametsää, jossa kasvaa aluspuustona tuo-
mea, pihlajaa ja haapaa. Alueella on pieni suopainanne, jossa kasvaa mm. vehkaa ja 
korpikaislaa. Pieni lampi Niittylän pihapiirissä lienee kaivettu ja saattaa olla lähdevai-
kutteinen. Erityistä kasvi- tai eläinlajistoa tekolammella ei todettu. 

  

Salpausselän mäntykangasta selvitysalueen pohjoisreunalla ja rehevää lehtoa Salpaus-
selän reunarinteessä.    

  

Viljeltyä ja pensoittunutta peltoaluetta selvitysalueen eteläreunalla.  

4.3 Eläimistö 
Alueen eläimistöön kuuluu metsien ja kulttuuriympäristöjen lajeja. Selvitysalueen lin-
nusto on kuvattu liitteessä 1. Uhanalaisten eläinlajien ja luontodirektiivin liitteen IV(a) 
lajien esiintymistä alueella on arvioitu kohdassa 5.3. 

5 LUONTOARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET 

5.1 Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 

1. Lounaisosan lehtorinne 
Salpausselän lämpimässä reunarinteessä selvitysalueen luoteisosassa esiintyy tuoretta 
käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) lehtoa, jossa kasvaa mm. lehtokuusamaa, käen-
kaalia, oravanmarjaa, sudenmarjaa, nuokkuhelmikkää, metsäimarretta, sormisaraa, lil-
lukkaa, metsäkurjenpolvea, kieloa, syyläjuurta, sananjalkaa ja vähän sinivuokkoa. Kan-
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gaskorte muodostaa rinteen alaosassa paikoin tiheitä kasvustoja. Puusto on varttunutta 
sekametsää ja pensaskerroksessa on pihlajaa, tuomea ja paatsamaa. Peltoon rajoittuvas-
sa puoliavoimessa metsänreunassa kasvaa muutamia kookkaita koivuja, tuomia ja järei-
tä mäntyjä. Aluskasvillisuus on vuohenputkivaltaista. Ylempänä on pihapiirin ympärillä 
kookkaiden kuusten muodostama kuusiaita. Länsireunalla on rinteen alla harmaalepik-
koa, johon liittyy pieni korpipainanne. Painanteesta on ehkä otettu turvetta, mutta nyt 
siinä kasvaa koivua, harmaaleppää ja pajuja. Rehevässä aluskasvillisuudessa on keski-
ravinteisten ja mahdollisesti lähdevaikutteisten paikkojen lajeja kuten raatetta, vehkaa, 
kurjenjalkaa, rentukkaa, rätvänää, harajuurta ja huopa- ja suo-ohdaketta.  

Lehtorinteen lintulajisto on monipuolinen ja siihen kuuluu vaateliaita lehtolajeja kuten 
satakieli, mustapääkerttu ja kultarinta. Alueella on lehtilahopuita, jotka soveltuvat tikko-
jen ja muiden kolopesijöiden ruokailu- ja pesäpuiksi. Valkoselkätikan ruokailualueena 
metsäalue täydentää kohdetta 2. 

Kohteen arvo ja maankäyttösuositus: Rehevät lehtolaikut ja korvet (ruoho- ja heinäkor-
vet) ovat metsälain (10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alue tulee ottaa maankäy-
tön suunnittelussa huomioon ja pyrkiä säilyttämään metsäisenä. Metsänhoidossa tulee 
suosia alueen lehtipuustoisuutta ja säilyttää lahopuut.   

  

2. Pohjoisosan lähteinen lehto 

Selvitysalueen pohjoisosassa on Salpausselän läheisyydessä lähteisiä tihkupintoja ja 
hiekkapohjaisia noroja. Mirjaminkujan varren asutukseen rajoittuva alue lienee ollut ai-
emmin avointa peltoa tai niittyä, mutta kasvaa nyt tiheää harmaalepikkoa, jossa on myös 
tuomea, pihlajaa, pajuja ja nuorehkoja haapoja. Lähdevaikutteiset pienet uomat ovat 
mahdollisesti olleet matalia ojia, mutta ovat nyt luonnontilaistumassa. Metsikön alus-
kasvillisuudessa esiintyy mm. käenkaalia, hiirenporrasta, metsä- ja korpialvejuurta, nä-
siää, mesiangervoa, ojakellukkaa, metsä- ja lehtokortetta, mustakonnanmarjaa, suden-
marjaa, suo-orvokkia, rentukkaa, velholehteä ja mustaherukkaa. Kosteimmilla paikoilla 
on saniaislehtoa (FT). 

Alueella on runsaasti tikkojen ruokailuun soveltuvaa lehtilahopuuta sekä pystypökke-
löinä että maapuuna. Alue on valkoselkätikan ruokailualuetta ja kesäkuussa selvitysalu-
een eteläosassa tehdyn poikuehavainnon perusteella sitä pidettiin myös mahdollisena 
pesimäalueena. Lintulajistossa esiintyy lehtolajeja kuten satakieli.  

Kohteen arvo ja maankäyttösuositus: Rehevät lehtolaikut ja lähteiden ja norojen lä-
hiympäristöt ovat metsälain (10 §) erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Alueen norot ja 
tihkupinnat ovat luonnontilaistumassa, niin että niitä voidaan pitää vesilain (17a §) tar-
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koittamina luonnontilaisina pienvesinä. Alue tulee ottaa maankäytön suunnittelussa 
huomioon, niin ettei sen luontoarvojen säilyminen vaarannu. Metsänhoidossa alue tulee 
säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena, mutta kuusettumisen estämiseksi voidaan 
kuusia tarvittaessa poistaa. 

   

Lähdevaikutteinen norouoma ja rehevää saniaislehtoa pohjoisosassa.  

5.2 Muut huomionarvoiset luontokohteet 

3. Eteläosan peltoalue 
Eteläosan pelto- ja pensaikkoalue on linnustoltaan monipuolinen kokonaisuus, jossa pe-
sivät huomionarvoisista lajeista mm. kuovi, pensastasku, pensassirkkalintu, niittykirvi-
nen ja mahdollisesti pikkulepinkäinen ja ruisrääkkä (liite 1). Länsiosassa pensoittunella 
pellolla on havaittu useampana vuonna hyvin harvalukuinen itäinen tulokaslintulaji pik-
kukultarinta. 

Keskellä peltoaluetta on pieni metsäsaareke, jonka vetisessä osassa kasvaa kookkaita 
pajuja ja kuivemmalla reunalla nuoria koivuja. Lampareet olivat keväällä veden täyttä-
miä ja niissä oli sammakonpoikasia. Kesällä rehevässä kosteikossa kasvoi mm- kais-
lasaraa, korpikaislaa, mesiangervoa ja nokkosta. Lahoissa raidoissa oli tikkojen syön-
nöksiä, joista ainakin osa oli valkoselkätikan. Kesäkuussa paikalla havaittiin valkoselkä-
tikkapoikue (ks. tarkemmin kohde 2 ja liite 1). 

Kohteen arvo ja maankäyttösuositus: Kohde on lintulajistoltaan paikallisesti huomion-
arvoinen, mutta ei rajoita voimakkaasti alueen maankäyttöä. Peltoalueena se on ihmis-
toiminnan luoma ympäristö, jonka linnustollinen monipuolisuus liittyy nykyiseen osit-
taiseen hoitamattomuuteen ja peltojen pensoittumiseen. Alueen säilyttäminen viljeltynä 
turvaisi joidenkin lintulajien esiintymisen, mutta vastaavaa viljeltyä aluetta on lähiym-
päristössä. Pensoittuneilla pelloilla luonnonympäristö muuttuu vähitellen luontaisestikin 
pensaikkolinnuille epäsuotuisaksi eikä sitä voida kaavallisin keinoin säilyttää. Pieni 
metsäsaareke on suositeltavaa säilyttää kosteikkona, mutta eristyneenä ja pienialaisena 
sillä ei ole suurta ekologista arvoa.  

5.3 Uhanalaiset lajit ja luontodirektiivilajit 
Selvitysalueella todettiin uhanalaisista lajeista äärimmäisen uhanalainen (CR) valkosel-
kätikka sekä alueellisesti uhanalaisiksi (RT) luokitellut taivaanvuohi ja kuovi. Valkosel-
kätikka on uudessa uhanalaisluokittelussa arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) (Rassi 
ym. 2010). Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin käki, pikkulepinkäinen ja pensastasku. 
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Tarkemmat tiedot uhanalaisista ja huomionarvoisista linnuista on esitetty liitteessä 1. 
Niille tärkeät elinalueet sisältyvät kohdissa 5.1. ja 5.2. mainittuihin luontokohteisiin. 

Kevään 2010 maastokartoituksissa ei havaittu merkkejä liito-oravasta, vaikka pohjois-
osan sekametsäinen alue saattaisi soveltua lajille elinympäristöksi. Nuorehkoja haapoja 
ja yksittäisiä järeitä kuusia on ympäri aluetta ja Niittylän länsipuolella kasvaa muutamia 
järeitä haapoja, mutta liito-oravan reviirin osoittavia ulostepapanoita ei todettu. Liito-
orava kuuluu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

 

Luontoarvoiltaan merkittäviksi arvioidut kohteet selvitysalueella. Pohjakartta © Maanmittauslai-
tos 2010. Lupa nro 495/KP/04. 

1=  tuore lehto, metsälakikohde 
2= kostea lehto, metsälakikohde 
3= linnustoltaan monipuolinen peltoalue, muu luontokohde 

Viivoitetulla alueella valtatien pientareilla tulee ottaa huomioon luontodirektiivin liitteen IV(a) 
perhoslajin mahdollinen esiintyminen.. 

Valtatien 6 pientareilla molemmin puolin tietä havaittiin vuonna 2005 isokultasiiven 
munia hevonhierakan lehdillä (Ympäristöhallinnon Eliölajit-tietojärjestelmä 2010). Iso-
kultasiipi on luonnonsuojeluasetuksessa mainittu uhanalainen, erityisesti suojeltava laji, 
joka kuuluu liito-oravan tavoin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin. Uudessa uhan-

1 2 

3 
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alaistarkastelussa se on luokiteltu silmälläpidettäväksi lajiksi (NT) eli ei enää uhanalai-
seksi (Rassi ym. 2010). Lajin esiintyminen alueella tulee ottaa huomioon maankäytön 
suunnittelussa ja tarvittaessa selvittää esiintymän tila ja rajat tarkemmin. 

Selvitysalueelta ei ole tiedossa muita uhanalaisten lajien esiintymiä eikä sellaisia todettu 
maastokartoituksissa. Yleiskaavaa varten tehtyä luontoselvitystä ei voida kuitenkaan pi-
tää kaikkien lajiryhmien osalta kattavana. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Selvitysalue on luontoarvoiltaan tavanomaista monipuolisempi, sillä sen alueelle sijoit-
tuu sekä metsäisiä että kulttuurivaikutteisia luontotyyppejä. Metsäisillä alueilla Salpaus-
selän rinteessä lähteisyys lisää monimuotoisuutta ja peltoalueilla niiden osittainen pen-
soittuminen on luonut etenkin linnustoltaan rikkaita biotooppeja.  

Tämän selvityksen perusteella alueen merkittävimmät luontoarvot ovat pohjoisosan 
metsäaluealueella, jossa olevia lehtolaikkuja, pientä suota, lähteisiä tihkupintoja ja noro-
ja voidaan pitää metsälain (10 §) erityisen tärkeinä elinympäristöinä. Norot ja tihkupin-
nat ovat luonnontilaistumassa, niin että niitä voidaan pitää vesilain (17a §) tarkoittamina 
luonnontilaisina pienvesinä. Rehevä ja lahopuustoinen metsä on myös linnustoltaan 
monipuolinen ja siellä esiintyy vaateliaita lintulajeja. Se on myös erittäin uhanalaiseksi 
arvioidun valkoselkätikan ruokailualuetta ja mahdollista pesimäaluetta. Maankäytön 
suunnittelussa alue tulee huomioida, niin että turvataan sen luontoarvojen säilyminen. 
Alueen metsänhoidolliset hoito- ja käyttötoimenpiteet tulee tehdä elinympäristöjen omi-
naispiirteet säilyttävällä tavalla.  

Muuna huomionarvoisena alueena voidaan pitää eteläosan peltoaluetta, jossa on nykyti-
lanteessa monipuolinen pelto- ja pensaikkolinnusto. Sen luontoarvojen liittyvät osittai-
seen hoitamattomuuteen eikä niitä voida kaavallisin keinoin säilyttää. Valtatien 6 pien-
tareilla on havaittu uhanalaista isokultasiipeä, joka kuuluu luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulailla kielletty. Esiintymän tila tulee selvittää tarvittaessa tarkemmin. 
Selvitysalueella ei todettu muita liitteen lajeja kuten liito-oravaa eikä kohteita, jotka 
täyttäisivät luonnonsuojelulain (29 §) kriteerit suojelluista luontotyypeistä.  
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IMATRAN KORVENKANNAN PESIMÄLINNUSTOSELVITYS VUONNA 2010 

KARRI KUITUNEN 
 

1. Menetelmät 
Linnustoselvityksen päätarkoitus oli huomionarvoisten lajien ja lintualueiden esiinty-
misen selvittäminen. Huomionarvoisia ovat uhanalaiset, silmälläpidettävät, alueelli-
sesti uhanalaiset ja lintudirektiivin I-liitteen lintulajit (Neuvoston direktiivi 
79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 2001).  

Linnustoselvitys toteutettiin maalintujen kartoitusmenetelmää soveltaen 20.5., 23.5. ja 
3.6.2010 (Koskimies ja Väisänen 1988). Koko selvitysalueen kattava kartoitus toistet-
tiin kahdesti. Kartoituksessa selvitysalue käveltiin systemaattisesti läpi heikkotuulisel-
la ja poutaisella säällä pääsääntöisesti klo 04.00−10.00. Havainnot reviireillään olevis-
ta pesimälinnuista ja tärkeimmät lintujen elinympäristöt merkittiin maastokartoille. 
MMM Karri Kuitunen teki linnustoselvityksen maastotyöt. Täydentäviä lintuhavainto-
ja tehtiin kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen maastotöiden yhteydessä kesäkuussa 
2010 ja myös ne on huomioitu tässä raportissa. 

2. Tulokset 
Selvitysalueella havaittiin 44 pesivää ja mahdollisesti pesivää lintulajia (taulukko 1). 
Metsäalueiden runsaimmat lajit olivat peippo, pajulintu, räkättirastas, talitiainen, kir-
josieppo ja lehtokerttu. Etelä-Karjalan oloissa vaateliasta lehtolajeista havaittiin kaksi 
kultarinta- ja kolme mustapääkerttureviiriä. Pensaikkojen ja peltojen runsaimpia lajeja 
olivat pensaskerttu, viitakerttunen, pensastasku ja satakieli. Vähälukuisista pensaikko- 
ja peltolajeista havaittiin kaksi pensassirkkalinnun ja neljä niittykirvisen reviiriä. 

3. Havainnot huomionarvoisista lintulajeista 
Selvitysalueen keskellä olevan pellon metsäsaarekkeessa havaittiin 10.6. äärimmäisen 
uhanalaisen valkoselkätikan lentopoikue (vanha koiras ja naaraspoikanen) sekä lajin 
syönnöksiä saarekkeen raidoissa. Havainto viittaa pesintään selvitysalueella tai sen vä-
littömässä läheisyydessä, koska poikueet eivät liiku pitkiä matkoja. Pesäpuun sijainnin 
selvittäminen siinä vaiheessa pesimäkautta ei ollut enää mahdollista, mutta runsaiden 
syönnöshavaintojen perusteella selvitysalueen pohjoisosan männikköisen harjanteen 
etelärinteen lehtoalue on osa valkoselkätikan reviiriä ja tärkeää ruokailualuetta. Lehto-
alueella on paikoin runsaasti valkoselkätikan ruokailuun soveltuvaa lehtilahopuuta ja 
eri-ikäisiä syönnöksiä, mikä viittaa tikan pidempiaikaiseen oleskeluun. Syönnösha-
vaintojen merkitystä arvioitaessa on syytä huomata, että otolliset ruokailualueet ovat 
valkoselkätikan menestymisen kannalta tärkeitä, erityisesti talvella. Pesäpuu voi sen 
sijaan sijaita vaihtelevissa paikoissa otollisen ruokailualueen läheisyydessä. 

Alueellisesti uhanalaisista lintulajeista havaittiin yksi taivaanvuohi- ja kaksi kuovire-
viiriä. Silmälläpidettävistä lajeista havaittiin käki- ja pikkulepinkäisreviiri sekä seit-
semän pensastaskureviiriä. Näistä pikkulepinkäinen on lisäksi lintudirektiivin I-liitteen 
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laji. Silmälläpidettäväksi luokiteltu lintudirektiivin I-liitteen laji ruisrääkkä kuulunee 
peltoalueen linnustoon, mutta selvitystä tehdessä se ei ollut vielä myöhäisenä muutta-
jana saapunut.  

Länsiosassa sijaitsevalla puoliavointa pensaikkoa kasvavalla heinäpellolla havaittiin 
hyvin harvalukuisen itäisen tulokaslintulajin, pikkukultarinnan, reviiri. Samalla pai-
kalla havaittiin pikkukultarinnan pesintä vuonna 2005 ja reviiri vuonna 2008 (Ranta-
nen 2006, Pirhonen 2008).   

Taulukko 1. Imatran Korvenkannan linnustoselvityksessä vuonna 2010 havaitut pesi-
vät ja mahdollisesti pesivät lintulajit. Vähälukuisten lajien reviirimäärä on esitetty 
sulkeissa. Lajit on esitetty suomenkielisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

harakka 
hernekerttu 
hömötiainen 
keltasirkku 
kirjosieppo 
kiuru 
kultarinta (2) 
kuovi (2) 
käki (1) 
käpytikka 
laulurastas 
lehtokerttu 
lehtokurppa 
leppälintu 
metsäkirvinen 

mustarastas 
mustapääkerttu (3) 
niittykirvinen (4) 
pajulintu 
peippo 
pensaskerttu 
pensassirkkalintu (2) 
pensastasku (7) 
pikkukultarinta (1) 
pikkulepinkäinen (1) 
pikkuvarpunen 
punakylkirastas 
punarinta 
punavarpunen 
rautiainen 

ruokokerttunen 
räkättirastas 
satakieli (6) 
sepelkyyhky 
sinitiainen 
sirittäjä (1) 
taivaanvuohi (1) 
talitiainen 
tikli 
tuulihaukka (1)  
valkoselkätikka (1) 
varis 
viitakerttunen (9) 
västäräkki

 

Taulukko 2. Imatran Korvenkannan selvitysalueella tavatut huomionarvoiset lintulajit ja 
niiden havaintomäärät vuonna 2010. CR= äärimmäisen uhanalainen, erityissuojeltu, RT= 
alueellisesti uhanalainen, NT= silmälläpidettävä, LD= lintudirektiivin I-liitteen laji (Neu-
voston direktiivi 79/409/ETY; lintudirektiivi, Rassi ym. 2001). 

LINTULAJI CR RT NT LD Havaintoja 

Kuovi  x   2 

Käki   x  1 

Pensastasku   x  7 

Pikkulepinkäinen   x x 1 

Taivaanvuohi  x   1 

Tuulihaukka   x  1 

Valkoselkätikka x   x 1 
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Kuva 1. Imatran Korvenkannan pesimälinnustoselvityksen punaisella katkoviivalla merkitty 
alue ja huomionarvoisten lintulajien havaintopaikat vuonna 2010.  Pohjakartta © Maanmittauslai-
tos 2010. Lupa nro TIPA/039/10-V. 

 
1= pikkukultarinta  
2= valkoselkätikka (poikuehavainto kesäkuussa) 
3= tuulihaukka (saalistava) 
4= pikkulepinkäinen 
5= taivaanvuohi 
6= pensastasku (8 reviiriä), kuovi (1-2 reviiriä), pensasirkkalintu (2 reviiriä) ja niittykirvinen (2-
3 reviiriä), todennäköisesti myös ruisrääkkä.  
7= valkoselkätikka (ruokailualue), kultarinta, mustapääkerttu, satakieli 
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