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KAUPUNGIN MAIDEN TUORE KARTOITUS PALJASTAA SUOJELEMATTOMIA 
LUONTOARVOJA 

 
Imatran seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kesäinen kaupungin maiden 
maastoinventointi päivitti osan paikkakunnan luonto- ja ympäristöarvoista 2000-luvulle. 
 
Vapaaehtoistyönä syntynyt inventointiraportti nostaa esiin viisi luonto- ja 
ympäristöarvokohdetta, kuumaa pistettä, jotka houkuttelevat myös kaavoittajaa 
potentiaalisena rakennusmaana, nyt kun Imatran uuden yleiskaavan laadinta on 
käynnistynyt. Suojelua kaipaavat metsäalueet sijaitsevat Itä-Siitolassa (43 ha), 
Liippilahdella (17 ha), Hosseinlahdella (42 ha), Pässiniemessä (2 ha) ja Immalanjärven 
rantamilla Kymälahdessa (9 ha). 
 
Imatralaisten hyvinvoinnin ja matkailun vetovoimaisuuden ehtona on luonnon rikkaus, siis 
monimuotoisuus. Lääkärit ja biologit ovat Tari Haahtelan, Pekka Puskan ja Ilkka Hanskin 
johdolla todenneet kosketuksen monimuotoiseen luontoon vahvistavan ihmiskehon 
immuunitasapainoa ja suojaavan sairauksilta (Duodecim 2017; 133: 19–26).  
– Luonnon virkistyskäyttö tukee kansanterveyttä ja se kannattaa ottaa huomioon lasten ja 
vanhusten hoidossa, järjestettäessä terveydenhuoltoa ja suunniteltaessa yhdyskuntia. 

 
Laskevasta väestökehityksestä huolimatta rakentaminen etenee uhkaavaan tahtiin tähän 
asti virkistyskäytössä säilyneille alueille. Imatralaiset ja matkailijat tarvitsevat 
virkistysalueensa silti myös jatkossa, ja näitä alueita tarvitsee yhä kipeämmin myös itse 
luonto. Siksi 100-vuotiasta Suomea juhlitaan parhaiten antamalla kunnollinen luontolahja 
(http://www.luontolahjani.fi/fi/info/). 
 
Pala palalta on maata menetetty. Rippeet kuitenkin ovat vielä jäljellä. Aika on käymässä 
vähiin, eikä lahjaa tulevaisuudelle kuulu, joten… 
 

Kuule, Imatra kaupunki. Mis sie tarvisset oikei hyvvää 
suojeluesityst? Täs siul on sellane. 
 
 
 
 
Juha Jantunen 
puheenjohtaja 
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Itä-Siitolan metsä (43 ha) muodostuu lehdoista, lehtomaisista kankaista, tuoreista 
kankaista, pienialaisista korpialueista, tihkupinnoista sekä kuivahkoista kallioisista 
kankaista. Pohjoispuolen metsä kartanon itäpuolella täyttää hyvin METSO-I kriteerit ja näin 
iäkkäässä metsässä onkin monipuolista vanhan metsän lintulajistoa (esimerkiksi pikkutikka, 
valkoselkätikka, harmaapäätikka, palokärki, käenpiika, sirittäjä, tiltaltti, metso, pyy, 
hömötiainen, töyhtötiainen, kuusitiainen, pyrstötiainen, puukiipijä ja idänuunilintu). 
Alueelta on liito-oravahavaintoja ja arvokkaasta alueesta kertoo myös vanhan metsän 
indikaattorilaji männynkääpä. Metsäalueen eteläinen puoli on nuorempaa mutta 
rakenteeltaan monipuolista ja luonnon arvoiltaan kehittyvää metsää, jossa on myös 
lahopuukeskittymiä parantamassa lahopuusta riippuvaisten lajien elinolosuhteita ja 
selviytymistä alueella. 
 
Erityismaininnan ansaitsevat Itä-Siitolan arvokkaat järeät kuusilahopuut sekä järeät 
kolohaavat, maalahopuut, mäntykelot ja keloutumassa olevat järeät rungot, jotka 
ylläpitävät lahopuujatkumoa ja parantavat monimuotoisen lajiston selviytymistä alueella 
myös tulevaisuudessa. 
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Liippilahti (17 ha) itsessään on lepakoiden tärkeä ruokailualue, muun muassa uhanalainen 
pikkulepakko on havaittu useina vuosina alueelta. Esitetyn alueen itäosa on lehtoa. 
Kaakkoispuolella on suojelualue ja Liippilahti olisi selkeää jatkoa tälle. Suomen suurin 
tervaleppä sijaitsee kohteen lounaiskulmassa. Linnustollisesti kohde on merkittävä johtuen 
vaihtelevista elinympäristöistä (lehto, pienvesi).  
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Saimaalta katsottaessa mantereelle päin näkyy metsäinen maisema Hosseinlahden 
alueella (42 ha). Alue on valtaosin mustikkatyypin kangasta, jossa on varttunutta 
sekametsää sekä pienialaisia ruoho-/saniaiskorpia. Jääkauden jäljet näkyvät paikoin mm. 
suurina siirtolohkareina. Alueella on runsaasti polkuja ja virkistyskäyttö on merkittävää. 
Metsässä on liito-oravalle soveltuvia elinpiirejä. Linnusto on monipuolinen. 
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Pässiniemen metsikkö (2 ha) muodostaa puskurin Karjalaisen Kotitalon (Hiljan Pihan) ja 
uimahallin–urheilutalon rakennetun alueen väliin ja on Vuoksen rantamilla viimeisiä 
vihreitä henkireikiä muutoin rakennetussa maisemassa. 
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Immalanjärven rannan tervaleppälehdon (9 ha) luontoarvot ovat huomattavat. 
Rantametsät ovat kosteaa ravinteikasta lehtoa, joilla esiintyy runsaasti tervaleppää ja 
muina puulajeina muun muassa haapaa, metsälehmusta, koivua ja vaahteraa. Pensaista 
runsaimpia ovat herukka, paatsama ja terttuselja. Aluskasvillisuus on rehevää ja runsasta. 
Tervaleppälehto seurailee Immalanjärven rantaa Kymälahdessa ja muuttuu paikoin 
luhdaksi, mikä luo vaihtelua lehdon rakenteeseen ja lisää alueen monimuotoisuusarvoja. 
 
Lehtoalueella on runsaasti monen lajin lahopuuta maapuina ja pystykeloina. Alue on 
tärkeä kolopesijöille ja liito-oravan ja valkoselkätikan pesimä- ja ruokailualue. Myös 
tuoreella lehtomaisella kankaalla on runsaslahopuustoisia alueita, jotka tarjoavat 
lahopuusta riippuvaisille lajeille sopivia elinympäristöjä ja lisäävät alueen lajien kirjoa.  
 
Esitetty aluekokonaisuus täyttää kokonaisuudessaan METSO I-luokan kriteerit. 
Lehtoalueet kuuluvat kaikkein uhanalaisimpiin luontotyyppeihin, joten niiden suojelu on 
erityisen tärkeää. Lisäksi nämä Immolan rantoja reunustavat tervaleppälehdot ovat 
paikkakunnan erikoisuus ja arvokas kohde säilytettäväksi mahdollisimman yhtenäisenä ja 
luonnontilaisena. Koko lehtoalue ja tuoreen lehtomaisen kankaan alue rajautuvat niin 
kapealle rantavyöhykkeen kaistaleelle, että se täyttää kokonaisuudessaan myös metsälain 
tarkoittaman arvokkaiden elinympäristöjen määritelmän. 
 
 


