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Tiivistelmä

T:mi Ympäristötutkimus Karri  Kuitunen selvitti  touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa 2018 Kosken
koulun ympäristön luontoarvoja Imatran kaupungin toimeksiannosta.  Putkilokasvien esiintymistä
selvitettiin kolmella käynnillä 23.6., 2.7. ja 4.7. Liito-oravan esiintymistä selvitettiin 13.5. ja 22.5.
sekä täydentävästi kasvillisuusselvityksen yhteydessä. Lepakoiden esiintymistä selvitettiin kolmella
detektorikartoituksella 2.‒3.6., 19.‒20.7. ja 7.‒8.8. Pesimälinnustoa tarkkailtiin muiden eliöryhmien
selvittämisen yhteydessä.

Putkilokasviselvityksessä ei havaittu uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia lajeja. Alueellisesti uhan-
alainen (RT) kyläkellukka esiintyy useilla kasvupaikoilla eri puolilla selvitysaluetta. Muista huo-
mionarvoisista  kasvilajeista  havaittiin  useita  rauhoitetun  lehtoneidonvaipan  kasvupaikkoja,  laaja
lehtomaitikan esiintymä ja yksi laajahko valkopiipon kasvusto.

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltavia luontotyyppejä ja vesilaissa (2. luku
11 §, 3. luku 2 §) tarkoitettuja maankäytössä huomioitavia luontokohteita. Selvitysalueella on useita
lehtolaikkuja, joita ei voida pitää luonnontilaisina (mahdollisia metsälain 10 § tarkoitettuja erityisen
tärkeitä elinympäristöjä tai vaihtoehtoisesti muita huomionarvoisia luontokohteita).

Liito-oravaselvityksessä löydettiin asuttu lisääntymis- ja levähdyspaikka selvitysalueen länsireunal-
ta. Tämän lisäksi papananoita löydettiin 14 puun juurelta selvitysalueen länsi- ja lounaisosassa. Sel-
vitysalueen pohjoisosan maankäyttösuunnitelmat eivät vaaranna lisääntymis- ja levähdyspaikan säi-
lymistä. 

Lepakkoselvityksessä tehtiin 87 havaintopaikalla yhteensä 166 havaintoa, joista 157 koski pohjanle-
pakkoa ja 7 viiksi-, isoviiksi- tai vesisiippaa ja 2 määrittämätöntä lepakkoa. Havaintojen määrä kar-
toituskilometriä kohti oli noin 75,5. Luonnonsuojelulailla suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja ei havaittu. Ainakin pohjanlepakon käyttämiä koloja alueella kuitenkin todennäköisesti sijait-
see. Selvitysalueelta rajattiin kaksi Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen  (2012) ohjeessa tarkoi-
tettua II luokan lepakkoaluetta (tärkeitä saalistusalueita). Luokan II lepakkoalueet eivät ole luon-
nonsuojelulailla  suojeltavia  kohteita,  mutta  niiden  huomioiminen  maankäytön  suunnittelussa  on
vahvasti suositeltavaa. Huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi vanhojen puiden (erityisesti lehti-
puiden) ja kolopuiden sekä yleensäkin monipuolisen puustorakenteen ja puustoisten lentoreittien
säilyttämistä. Tarpeettomasta ulkovalaistuksesta luopuminen hyödyttää etenkin siippoja. Muilta osin
selvitysalue tulkittiin III luokan lepakkoalueeksi (muu lepakoiden käyttämä alue). Luokan III lepak-
koalue voidaan mahdollisuuksien mukaan huomioida maakäytön suunnittelussa samoin periaattein
kuin II luokan lepakkoalue.

Selvitysalueella on monin paikoin uhanalaisen ja erityisesti suojeltavan valkoselkätikan ruokailu-
paikoiksi soveltuvaa harmaalepän, koivun ja raidan muodostamaa lahopuustoa.
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1. Aineisto ja menetelmät

1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus

Selvitysalue sijaitsee Imatrankosken kaupunginosassa Vuoksentien, Kanavakadun, Vuoksen varres-

sa sijaitsevan puistikon ja urheilukentän rajaamalla alueella (kuva 1). Selvitysalueen pohjois- ja itä-

osassa on muutamia asuinrakennuksia. Eteläosassa on koulurakennuksia, keskiosassa urheilukenttä

(hiekkakenttä) ja länsiosassa pienialainen rehevä, ei luonnontilainen kosteikko. Alueen läpi kulkee

koillisen ja lounaan suuntainen asfaltoitu kevyen liikenteen väylä sekä useita polkuja. Erityisesti

Vuoksentien ja urheilukentän välisellä alueella (erityisesti mäntyjä ja koivuja) sekä kevyen liiken-

teen väylän länsipuolella (erityisesti mäntyjä, koivuja ja kuusia) on osin järeää puustoa. Itä- ja poh-

joisosan asuinrakennusten välisellä alueella on varttunutta ja harvennettua, lähinnä koivujen ja haa-

pojen muodostamaa puustoa.

Kuva 1. Imatran Kosken koulun ympäristön luontoselvityksen alue vuonna 2018. Selvitysalueen ra-
jaus on merkitty yhtenäisellä sinisellä viivalla. Lepakoiden detektorikartoituksessa 2.6.‒8.8. käytet-
ty kulkureitti (noin 2,2 km) on merkitty punaisella katkoviivalla.
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1.2. Selvitysmenetelmät

Kasvillisuus ja luontotyypit

Kasvillisuusselvityksen  tarkoituksena  oli  erityisesti  suojeltavien,  uhanalaisten  (CR,  EN,  VU)

alueellisesti  uhanalaisten  (RT)  ja  silmälläpidettävien  (NT)  putkilokasvien  esiintymisen

selvittäminen (Rassi ym. 2010, Ryttäri ym. 2012). Selvitysalue käveltiin systemaattisesti läpi 23.6.,

2.7.  ja  4.7.2018  kasvillisuutta  tarkkaillen.  Täydentäviä  havaintoja  tehtiin  liito-oravaselvityksen

maastotöiden  yhteydessä  erityisesti  23.5.  Luontotyyppiselvityksen  tarkoituksena  oli  seuraavien

kaavoituksessa huomioitavien kohteiden löytäminen:

 Luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltavat luontotyypit

 Metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt

 Vesilain (2. luku 11 §, 3. luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät pienvedet 

 Muut huomionarvoiset luontokohteet

Liito-orava

Liito-oravaselvitys  toteutettiin  papanakartoituksena  (Nieminen  2017,  Nironen  ja  Lammi  2003).

Ulostepapanoiden löytämiseksi suurimpien kuusten ja lehtipuiden tyvet tarkastettiin selvitysalueella

ja osittain myös selvitysalueen länsipuolella Vuokseen rajoittuvassa metsikössä. Luonnonsuojelu-

laissa  mainitun  lisääntymis-  ja  levähdyspaikan  kriteerinä  pidettiin  papanoita  kolopuun  juurella

(Luonnonsuojelulaki 49 §). Suuri määrä papanoita puun juurella tulkittiin muuksi liito-oravalle tär-

keäksi paikaksi. MMM Karri Kuitunen teki selvityksen maastotyöt 13.5. ja 22.5. Täydentäviä ha-

vaintoja  tehtiin  kasvillisuusselvityksen yhteydessä 23.6.,  2.7.  ja 4.7. Mahdolliset  selvitysalueella

tehdyt  liito-oravahavainnot  tarkistettiin  Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi-havaintopalvelusta (ti-

lanne 7.7.2018).

Lepakot

Lepakoiden esiintymistä selvitettiin kolmeen käyntikertaan (kesä-, heinä- ja elokuu) perustuvalla

detektorikartoituksella noin 2,2 kilometrin pituisella kartoitusreitillä (kuva 1). Kartoituksen tarkoi-
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tuksena  oli  lepakkolajiston,  lepakkoaktiivisuuden  ja  tärkeimpien  elinympäristöjen  selvittäminen

Kosken  koulun  ympäristössä.  Kartoitusreitti  kierrettiin  jalan  vastapäivään  kulkien  2.6.  klo

23.35−1.00 (+17 °C, pilv. 1−4/8, heikko tuuli, näkyvyys > 30 km), 19.−20.7. klo 23.16−00:36 (+23

°C, 7/8, tyyni, > 20 km) ja 7.8. klo 23:12−00:35 (+13 °C, 0/8, tyyni, > 20 km). Lepakoiden lisäänty-

mis- ja levähdyspaikkojen löytämiseksi 19.7. klo 22:20-23:16 tarkastettiin eri puolilla selvitysaluet-

ta detektorilla kuuntelemalla kahdeksan koivuissa ja kaksi männyissä sijaitsevaa koloa. Lepakoita

havainnoitiin Pettersson D1000X -merkkisellä tallentavalla detektorilla haarukoimalla heterodyne-

menetelmällä pääasiassa taajuusalueella 20−50 kHz. Lepakkohavainnoksi tulkittiin ohilento (äänen

ilmestymisestä  äänen  katoamiseen).  Samanaikaishavainto  esimerkiksi  kahdesta  lepakkoyksilöstä

tulkittiin kahdeksi ja samanaikaishavainto kolmesta yksilöstä kolmeksi havainnoksi jne. Lepakko-

yksilö tulkittiin saalistavaksi, kun detektorilla kuultiin surahtava äänipulssien tihentymä (engl. fee-

ding buzz) tai muu saalistukseen viittaava muutos kaikuluotausäänien rytmissä. Lajintunnistuksen

perusteina olivat näköhavaintojen lisäksi kaikuluotausäänien taajuus, pulssipituus, pulssiväli, puls-

sin muoto, rytmi ja sointi. Referenssinä käytettiin keskeistä lepakoiden määrityskirjallisuutta (esim.

Barataud 1996 ja 2015, Russ 2012, Skiba 2009).

Kuva 2. Esimerkki saalistavan pohjanlepakon (Eptesicus nilssoni) kaikuluotausäänistä (neljä ääni-
pulssia, noin 29 kHz taajuudella) Imatran Kosken koulun selvitysalueella 3.6.2018 BatSound 4.1
-ohjelmalla kuvannettuna.  Pystyakseli  kuvaa taajuutta kilohertseinä (kHz) ja vaaka-akseli  aikaa
(mittaväli 200 ms).
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Kuva 3. Esimerkki ohilentävän viiksi-, isoviiksi- tai vesisiipan (Myotis mystacinus/brandtii/dauben-
tonii) kaikuluotausäänistä Imatran Kosken koulun selvitysalueella 8.8.2018 BatSound 4.1 -ohjel-
malla kuvannettuna. Pystyakseli kuvaa taajuutta kilohertseinä (kHz) ja vaaka-akseli aikaa (mitta-
väli 100 ms). Huomaa pohjanlepakkoon verrattuna pulssien erilainen muoto ja laajempi taajuus-
kaista.

Lepakkohavaintojen koordinaatit ja havainnon tyyppi (ohilento, saalistus) tallennettiin gps-paikanti-

meen. Osa äänistä tallennettiin tietokonetarkastelua (ohjelmat Audacity ja BatSound) varten (kuvat

2  ja  3).  Suomen  Lajitietokeskuksen  Laji.fi-havaintopalvelusta  tarkistettiin  mahdolliset  aiemmin

selvitysalueella  tehdyt  lepakkohavainnot  (tilanne  8.7.2018).  Lepakkohavaintojen  ja  -kohteiden

merkityksen  arvioinnin  perusteena  käytetään  Suomen  lepakkotieteellisen  yhdistyksen  (2012)

ohjetta. 

Pesimälinnusto

Pesimälinnustosta tehtiin havaintoja liito-orava-, lepakko- ja kasvillisuusselvityksen maastotöiden

yhteydessä. Erityisesti arvioitiin alueen soveltuvuutta vaarantuneen ja erityisesti suojeltavan valko-

selkätikan elinympäristöksi sekä tarkkailtiin mahdollisia lajin esiintymiseen viittaavia syönnöksiä

(Tiainen ym. 2015).
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2. Tulokset

2.1. Kasvillisuus ja luontotyypit

Kasvillisuus

Selvitysalueella ei  havaittu uhanalaisia ja eikä erityisesti  suojeltavia putkilokasveja. Alueellisesti

uhanalaista (RT) kyläkellukkaa (Geum urbanum) havaittiin useilla kasvupaikoilla osa-alueilla 2, 4

ja 7 (kuvat 3 ja 4). Rauhoitettua lehtoneidonvaippaa (Epipactis helleborine) havaittiin muutamilla

kasvupaikoilla osa-alueilla 2, 5 ja 7 (kuvat 3 ja 5). Muista huomionarvoisista lajeista laajahko val-

kopiipon (Luzula luzuloides) esiintymä havaittiin osa-alueella  7 ja laaja lehtomaitikan esiintymä

osa-alueella 4 (kuvat 3 ja 6). Valkopiippo on Suomessa melko harvinainen uustulokaskasvi. Selvi-

tysalueen puusto on paikoin näyttävää, etenkin osa-alueilla 3, 4, 5 ja 7, ja lahopuustoa on melko

runsaasti osa-alueilla 3, 4 ja 7 (kuva 3).

Kuva 3. Imatran Kosken koulun luontoselvityksen seitsemän kasvillisuusaluetta.
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Tärkeimpien kasvillisuusalueiden kuvaukset 

Osa-alue 1

Omakotitalon piha-alue lähiympäristöineen.  Puuston muodostavat  muun muassa useat varttuneet

haavat ja muutamat järeät männyt. Yksi suuri mäntykelo. Alueen pohjoisosassa on puoliavoin, muu-

tamien varttuneiden mäntyjen ja kuusten muodostama metsikkö, jossa pensaskerroksen lajeja ovat

muun muassa kataja, pihlaja ja pimpinellaruusu (puutarhakasvi). Kenttäkerroksen lajeja ovat muun

muassa ahomansikka, huopaohdake, koiranheinä,  kultapiisku, kurjenkello,  lupiini  (tien varressa),

maitohorsma, metsäkurjenpolvi, mustikka (niukka) ja niittyleinikki.

Osa-alue 2

Harvennettua, varttunutta lehtipuustoa ja muun muassa rehevää suurruohokasvillisuutta asuinraken-

nusten välisellä alueella, joka on reunoilta ojitettu. Puuston muodostavat varttuneet hies- ja raudus-

koivut (muutamat rauduskoivuista järeähköjä), varttuneet haavat (useita alueen eteläreunalla), har-

maalepät ja raidat sekä Vuoksentien varressa varttuneet, istutetut puistolehmukset. Pensaskerroksen

lajeja  ovat  muun muassa isotuomipihlaja  (niukka),  koiranheisi,  mustaherukka,  punalehtiruusu  ja

tuomi. 

Kuvat 4. ja 5. Kyläkellukan hedelmyksiä (vasemmalla) ja lehtoneidonvaippa Imatran Kosken kou-
lun luontoselvityksen osa-alueella 2.
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Kenttäkerroksen lajistoa ovat muun muassa ahomansikka (paikoin), hiirenporras, kevätleinikki, ki-

vikkoalvejuuri, koiranputki, kyläkellukka, lehtohorsma, lehtoneidonvaippa (ainakin kolme versoa),

metsäapila, mesiangervo (niukka), metsäkurjenpolvi (paikoin runsas), nokkonen, ojakellukka (pai-

koin runsas), peltokanankaali (runsas kevyen liikenteen väylän reunassa), peltokorte, pelto-ohdake,

sudenmarja (niukka), tummatulikukka (puutarhajätekasan liepeillä), rönsyleinikki (paikoin) ja vuo-

henputki (runsas).

Osa-alue 3

Osa-alueen pohjoisosassa on kevyen liikenteen väylän ja asutuksen välissä rehevä lehtipuuvaltainen

metsikkö. Puuston muodostavat varttuneet rauduskoivut ja raidat sekä yksi järeä mänty.  Pensasker-

roksen lajeja ovat muun muassa tuomi (runsas), hieskoivu ja isotuomipihlaja. Kenttäkerroksen lajis-

toa ovat muun muassa ahomansikka,  hiirenporras, kivikkoalvejuuri  (paikoin), käenkaali  (paikoin

runsas), lehtonurmikka, mesiangervo, metsäalvejuuri, metsäkurjenpolvi, mustakonnanmarja, sormi-

sara, sudenmarja  ja vuohenputki  (runsas).  Eteläosassa (sähkölinjan eteläpuolella)  on puustoltaan

osin järeää rauduskoivujen, mäntyjen ja kuusten muodostamaa sekametsää. Pensaskerroksen lajeja

ovat muun muassa harmaaleppä, isotuomipihlaja, koiranheisi, kuusi (niukka), pihlaja (monin pai-

koin), punaherukka, tammi, tuomi ja vaahtera. Kenttäkerroksen lajistoa ovat muun muassa aholei-

nikki (niukka), hiirenporras, karhunputki (paikoin), kielo (paikoin runsas), kurjenkello, käenkaali,

lillukka (paikoin), mustakonnanmarja (paikoin), mustikka (paikoin), puolukka (niukka), sormisara

ja sudenmarja, 

Osa-alue 4

Osin  puistomainen  metsikkö,  jossa  edustavaa  puustoa  ja  kenttäkerroksen  kasvillisuutta.  Koulun

puoleisessa reunassa kenttäkerroksen kasvillisuus on paikoin kulunutta. Puuston muodostavat vart-

tuneet ja järeät männyt, järeät rauduskoivut sekä varttuneet haavat, harmaalepät, hieskoivut, tuomet

ja vaahterat. Alueelta on jossakin vaiheessa kaadettu useita isoja koivuja (kantoja).     Pensaskerrok-

sen lajistoa ovat harmaaleppä, näsiä (niukka), pihlaja, raita, tammi, tuomi, vaahtera ja vadelma. Mo-

nilajisen ja edustavan kenttäkerroksen lajistoa ovat muun muassa ahomansikka, kyläkellukka (pai-

koin), niittyleinikki, nurmitädyke, ojakellukka ja sormisara.  
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Kuva 6. Lehtomaitikan kasvusto Imatran Kosken koulun luontoselvityksen osa-alueella 4.

Osa-alue 5

Pienialainen kuusivaltainen ja aluskasvillisuudeltaan rehevä metsikkö kevyen liikenteen väylien vä-

lissä. Puuston muodostavat muutamat järeät kuuset ja varttuneet kuuset,  varttuneet hieskoivut ja

nuoret tuomet. Muutamia lehtilahopuita on maapuina. Pensaskerroksen lajeja ovat tuomi, isotuomi-

pihlaja ja pihlaja. Kenttäkerroksen lajistoa ovat muun muassa ahokeltano, aitovirna, hiirenporras,

huopaohdake, kielo, kultapiisku, käenkaali (paikoin runsas), lehtoneidonvaippa, lillukka, metsäalve-

juuri  (paikoin),  mesiangervo (paikoin  runsas),  metsäkorte,  metsäkurjenpolvi,  mustikka  (niukka),

nurmilauha, ojakellukka, pitkäpääsara (oja), purtojuuri, ranta-alpi, rantakanankaali, rantayrtti (oja),

rönsyleinikki ja terttualpi (oja). 

Osa-alue 6

Pienialainen kosteikko, jonka ympäristössä on rehevää ruohojen ja heinien muodostamaa kasvustoa.

Kosteikon ja sen lähiympäristön lajistoon kuuluvat muun muassa amerikanhorsma, haarapalpakko,
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hiirenporras,  leveäosmankäämi,  luhtasara,  mesiangervo,  pikkulimaska  (runsas  vesilammikoissa),

pitkäpääsara, pullosara, rantakanankaali, rantamatara, rantanenätti, rantapuntarpää ja suohorsma.

Osa-alue 7

Osin puistomaisessa koillisosassa näyttävän puuston muodostavat useat järeät männyt, varttuneet ja

järeät rauduskoivut sekä muutamat varttuneet vaahterat ja raidat. Muutamia suuria koivupökkelöitä,

suuri männyn maapuu sekä ainakin kaksi mäntykeloa. Lahopuujatkumo on havaittavissa. Monilaji-

sen pensaskerroksen muodostavat haapa, pihlaja, raita, tammi, terttuselja, tuomi, vaahtera ja vadel-

ma sekä tarkemmin määrittämätön lehmus. Kenttäkerroksen lajistoa ovat muun muassa ahomansik-

ka (paikoin), hietakastikka (paikoin runsas), hiirenporras (paikoin runsas ojan varressa), huopaohda-

ke, kevätleinikki, kielo (paikoin runsas), korpikaisla (paikoin runsas ojassa), korpikastikka (kostei-

kon läheisyydessä), kyläkellukka (useita kasveja), käenkaali (paikoin), lehtoneidonvaippa (ainakin

neljä versoa), mesiangervo, metsäkorte (paikoin), metsäkurjenpolvi (paikoin),  mustakonnanmarja

(paikoin), ojakellukka (paikoin melko runsas), poimulehti-laji (Alchemilla sp.; ei sykeröpoimulehti),

puolukka (niukka), ranta-alpi (paikoin) ja valkopiippo (paikoin runsas). Alueen lounaisosassa on

lehvästöltään  tiheää,  varttuneiden  hieskoivujen,  tuomien  ja  raitojen  muodostamaa  puustoa  sekä

muutamia  varttuneita  ja  järeitä  mäntyjä.  Yhdessä männyssä havaittiin  männynkääpiä  (Phellinus

pini). Tiheän pensaskerroksen muodostavat muun muassa tuomi (runsas), tammi, vaahtera ja kar-

viainen. Kenttäkerroksen lajistoa ovat muun muassa ahomansikka, kevätpiippo, käenkaali, lehtonei-

donvaippa, lillukka, metsäkorte, mustakonnanmarja, ojakellukka, ranta-alpi ja rönsyleinikki.

Luontotyypit

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltavia (29 §) luontotyyppejä eikä vesilaissa (2. luku

11 §, 3. luku 2 §) tarkoitettuja, kaavoituksessa huomioitavia kohteita (kuva 2). Osa-alueilla 3, 4, 5 ja

7 on tuoretta ja paikoin jopa kosteaa lehtoa sekä paikoin varsin edustavaa lehtokasvillisuutta, ja ne

ovat siten mahdollisia metsälaissa 10 § tarkoitettuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai vaihtoeh-

toisesti muita huomionarvoisia kohteita.
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2.2. Liito-orava

Selvityksessä havaittiin yhteensä satoja liito-oravan papanoita 15 puun juurelta, joista 11 oli kuusia,

3 haapoja ja 1 rauduskoivu (kuvat 7 ja 8). Suurin osa papanoista havaittiin selvitysalueen länsiosan

kosteikon koillis- ja itäpuolella sijaitsevien järeiden kuusten tyvellä. Aivan selvitysalueen länsireu-

nalla sijaitsevassa järeässä haavassa on liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikka vanhassa tikan-

kolossa (ks. kansikuva). Puun juurelta löydettiin vain yksi papana, mutta runkoa rapsutettaessa liito-

orava näyttäytyi kolon suuaukolla.

Kuva  7.  Liito-oravan  papanahavainnot  (15  puuta)  Imatran  Kosken  koulun  luontoselvityksessä
vuonna 2018. 
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Kuva 8. Liito-oravan tunnusomaisia kellertäviä papanoita kuusen tyvellä Kosken koulun selvitys-
alueella 22.5. 2018.
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2.3. Lepakot

Lepakkoselvityksen kolmella  käyntikerralla  tehtiin  87 havaintopaikalla  yhteensä 166 lepakkoha-

vaintoa, joista 157 koski pohjanlepakkoa, 7 viiksi/isoviiksi/vesisiippaa ja 2 määrittämätöntä lepakk-

oa (kuvat 9 ja 10). Lepakkohavaintojen määrä oli 75,5/km. Suomen Lajitietokeskuksen Laji.fi -ha-

vaintopalveluun ei ole tallennettu lepakkohavaintoja selvitysalueelta (tilanne 8.7.2018).

Kuva 9. Lepakoiden havaintopaikat (87) Imatran Kosken koulun luontoselvityksessä 2.6.‒8.8.2018.
Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa tarkoitetut II luokan lepakkoalueet on mer-
kitty  punaisella  pisteviivalla  (kaksi saalistusaluetta).  Muilta  osin selvitysalue voidaan tulkita III
luokan lepakkoalueeksi (muu lepakoiden käyttämä alue).
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Kuva 10. Lepakkohavaintojen määrä (yhteensä 166) Imatran Kosken koulun luontoselvityksessä
kolmella käyntikerralla kesä-, heinä- ja elokuussa vuonna 2018. 

2.4. Pesimälinnut

Selvitysalueella  ei  havaittu  uhanalaisia  eikä erityisesti  suojeltavia  lintulajeja.  Selvitysalueella  on

varsin runsaasti vaarantuneen ja erityisesti suojeltavan valkoselkätikan lajin ruokailualueiksi sovel-

tuvaa lehtilahopuustoa ja lehtolintujen pesimäalueiksi soveltuvia reheviä metsiköitä (osa-alueet 3‒7,

s. 6, kuva 3).

3. Tulosten tarkastelu

Kasvillisuus ja luontotyypit

Suunnittelualueella ei havaittu uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien putkilokasvilajien kasvupaik-

koja. Alueellisesti uhanalaisista lajeista kyläkellukka sekä muista huomionarvoisista lajeista lehto-

neidonvaippa ja valkopiippo eivät vaadi erityishuomiota maankäytön suunnittelussa. Erityisesti ky-

läkellukkaa ja lehtoneidonvaippaa esiintyy vastaavissa ympäristöissä Imatran seudulla monin pai-
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koin. Selvitysalueen edustavan puuston (erityisesti järeät männyt, kuuset ja koivut) ja lahopuiden

säästäminen on mahdollisuuksien mukaan suotavaa sekä maisemallisesta että luonnon monimuotoi-

suuden (muun muassa liito-oravan elinympäristöä) säilymisen näkökulmasta.

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla suojeltavia luontotyyppejä eikä vesilaissa (2. luku 11 §,

3. luku 2 §) tarkoitettuja, kaavoituksessa huomioitavia kohteita. Osa-alueiden 3, 4, 5 ja 7    lehtolai-

kut eivät ojituksen (osa-alueet 3, 5 ja 7), voimakkaan kulumisen (osa-alue 4), puistomaisuuden ja

paikoin luontotyyppiin kuulumattoman kasvillisuuden vuoksi ole luonnontilaisia. Mikäli kohteet ei-

vät täytä metsälaissa (10 §) tarkoitettujen erityisen tärkeiden elinympäristöjen kriteerejä, ne voidaan

vaihtoehtoisesti tulkita muiksi huomionarvoisiksi kohteiksi. 

Liito-orava

Selvitysalueen pohjoisosaan, osa-alueelle 2 (kuva 3, sivulla 6) on suunnitteilla tierakentamista (Julia

Virkkala,  kirjallinen  tiedonanto).  Rakentaminen  ei  vaaranna  liito-oravan  lisääntymis-  ja  leväh-

dyspaikkaa, sen lähiympäristön puustoa, eikä yhteyksiä lähialueiden tunnettuihin liito-oravametsiin.

Lähimmät tunnetut liito-oravaesiintymät sijaitsevat Fortumin voimalaitosalueen ympäristössä voi-

malaitosuoman molemmin puolin. Vuosina 2011 ja 2018 lähimmät liito-oravan papanahavainnot si-

jaitsivat  noin 300‒350 metriä  etelään  ja  lounaaseen Kosken koulun selvitysalueen eteläreunasta

(Kuitunen 2011, Kuitunen 2018 julkaisematon). Siten Kosken koulun liito-oravaesiintymän kannal-

ta tärkeintä lienee puustoisten yhteyden säilyminen etelän ja lounaan suuntaan. Selvityksen osa-

alueella 2 ei tehty liito-oravan papanahavaintoja (kuva 7). Siitä huolimatta on mahdollista, että liito-

oravat käyttävät osa-alueen 2 lehtipuustoa ruokailualueenaan. Ruokailuun soveltuvaa puustoa on

kuitenkin runsaasti tarjolla eri puolilla lisääntymis- ja levähdyspaikan ympäristössä. Mikäli suunni-

teltu rakentaminen ei edellytä kaikkien puiden kaatamista, esimerkiksi osa-alueen 2 etelä- ja poh-

joisreunalla kasvavat haavat voidaan pyrkiä säästämään.

Lepakot

Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa lepakkoalueet jaetaan merkityksensä pe-

rusteella kolmeen luokkaan:
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Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka

 Kaikki Suomen lepakkolajit mainitaan luontodirektiivin IV a liitteessä ja siten niiden lisään-

tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Luonnonsuojelul-

aki 49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi).

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti

 Tärkeät ruokailualueet sekä päiväpiilon ja ruokailualueen väliset siirtymäreitit tai muut kul-

kureitit  eivät ole luonnonsuojelulailla suojeltuja,  mutta niiden huomioiminen maankäytön

suunnittelussa on vahvasti suositeltavaa.

 Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtio-

sopimus 104/1999).  Sopimuksen mukaan jäsenmaiden tulee pyrkiä säästämään lepakoille

tärkeitä ruokailualueita.

 Tärkeillä ruokailualueilla saalistaa a) monta lajia ja/tai merkittävä määrä yksilöitä, b) aluetta

käyttää harvinainen tai harvalukuinen laji.

 Luokka III: Muu lepakoiden käyttämä alue

 Maankäytössä mahdollisuuksien mukaan huomioitava alue.

 Lepakoiden  käyttämä  alue,  jossa  laji-  ja/tai  yksilömäärä  on  pienempi  kuin  luokan  II

kohteilla.

 Ei luonnonsuojelulailla suojeltu.

 Ei suosituksia EUROBATS-sopimuksessa.

Huomionarvoiset lepakkokohteet selvitysalueella

Selvitysalueella  ei  havaittu  lepakoiden lisääntymis-  ja  levähdyspaikoiksi  tulkittavia  kohteita.  On

kuitenkin varsin todennäköistä, että joitakin esimerkiksi puunkoloissa tai rakennuksissa sijaitsevia

päiväpiiloja sijaitsee alueella.
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Lepakkoselvityksessä havaittu lajisto (ei uhanalaisia lajeja), lajimäärä (vähintään kaksi) ja arvioitu

yksilömäärä ovat Imatran parhaisiin lepakkokohteisiin verrattuna varsin tavanomaisia (Karri Kuitu-

nen,  julkaisemattomat  lepakkotiedot).  Lepakkohavaintojen  määrä  kartoituskilometriä  kohti  (noin

75,5) viittaa kuitenkin kohtalaisen korkeaan lepakkoaktiivisuuteen alueella. Pohjanlepakoita havait-

tiin kaikilla käyntikerroilla, enimmillään elokuussa vähintään kolme yksilöä samanaikaisesti. Siip-

poja havaittiin kahdella käyntikerralla (heinä- ja elokuu), mutta havainnot koskivat yksittäisiä yksi-

löitä. Havainnot alueen länsi- ja itäosassa täyttävät Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012)

ohjeessa tarkoitetun II luokan lepakkoalueen (merkittävä saalistusalue) tunnusmerkit. Luokan II le-

pakkoalueet eivät ole luonnonsuojelulailla suojeltavia kohteita, mutta niiden huomioimista maan-

käytön suunnittelussa suositellaan vahvasti. Huomioiminen voi tarkoittaa esimerkiksi vanhojen pui-

den (erityisesti lehtipuut) ja kolopuiden sekä yleisemmin monipuolisen puustorakenteen ja puustois-

ten lentoreittien säästämistä. Tarpeettoman ulkovalaistuksen välttäminen parantaa ympäristön laatua

erityisesti  siippojen kannalta. Selvitysalue tulkitaan muilta  osin III luokan lepakkoalueeksi,  joka

voidaan mahdollisuuksien mukaan huomioida maankäytön suunnittelussa.

Pesimälinnusto

Pesimälinnustollisesti merkityksellisiä reheviä metsiköitä (kohteet 3‒7, sivu 6, kuva 3) ja lehtilaho-

puustoa voidaan mahdollisuuksien mukaan pyrkiä säästämään.

4. Johtopäätökset

Selvityksen perusteella voidaan tehdä seuraavat johtopäätökset:

1) Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia tai erityisesti suojeltavia putkilokasvilajeja.

2) Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulailla (29 §) suojeltavia luontotyyppejä ja vesilaissa (2.
luku 11 §, 3. luku 2 §) tarkoitettuja maankäytössä huomioitavia luontokohteita.
 

3) Selvitysalueella  on  useita  lehtolaikkuja,  joita  ei  kuitenkaan  voida  pitää  luonnontilaisina
(mahdollisia metsälain 10 § tarkoitettuja erityisen tärkeitä elinympäristöjä tai vaihtoehtoises-
ti muita huomionarvoisia luontokohteita).

4) Selvitysalue on osa liito-oravan elinpiiriä, ja alueen länsireunalla havaittiin asuttu lisäänty-
mis-  ja  levähdyspaikka  (luonnonsuojelulailla  suojeltu  kohde).  Selvitysalueen pohjoisosan
maankäyttösuunnitelmat eivät vaaranna lisääntymis- ja levähdyspaikan säilymistä. 
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5) Selvitysalueella ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä lepakoiden lisääntymis- ja leväh-
dyspaikkoja.

6) Selvitysalueella havaittiin kaksi II luokan lepakkoaluetta (saalistusalueita), joiden huomioi-
minen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Selvitysalueen muissakin osissa (III luo-
kan lepakkoaluetta) lepakoiden elinympäristöt voidaan mahdollisuuksien huomioida.
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