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1. Suojeluun esitettävän alueen kuvaus

Alue muodostuu Immalan ranta-alueen tervaleppälehdosta ja muutamasta kallioalueen vanhasta
männikkömetsästä.

Tervaleppälehto seurailee Immalanjärven rantavyöhykettä ja muuttuu paikoin luhdaksi, mikä luo
vaihtelua lehdon rakenteeseen ja lisää alueen monimuotoisuusarvoja. Kallioalueiden metsät ovat
pääosin vanhoja männiköitä ja alusmetsät monimuotoisia lehtomaisia tuoreita kankaita.

Lehtoalueet ovat kosteita ravinteikkaita alueita, joilla esiintyy runsaasti tervaleppää ja muina
puulajeina haapaa, metsälehmusta, koivua, vaahteraa, tammea, harmaaleppää, raitaa, pihlajaa, tuomea
ja erilaisia pensaita. Pensaista runsaimpia ovat herukka, paatsama ja terttuselja. Aluskasvillisuus on
rehevää ja runsasta. Näkyvimpiä kasveja ovat mesiangervo, nokkonen, ojakellukka, metsäalvejuuri,
hiirenporras, kotkansiipi, sananjalka, karhunputki, konnanmarja sekä vuohenputki.
Pohjakasvillisuuden tyypillisimpiä lajeja ovat käenkaali, oravanmarja, sudenmarja, suo-orvokki,
lillukka, mustikka ja mansikka. Luhta-alueilla esiintyy mm. korpikastikkaa, metsäkortetta,
rantakortetta, vehkaa ja osmankäämiä.

Lehtoalueella on runsaasti lahopuuta eri muodoissaan maapuina sekä pystykeloina. Alue on merkittävä
ja tärkeä alue kolopesijöille sekä uhanalaisen valkoselkätikan pesimä- ja ruokailualue.
Myös tuoreella lehtomaisella kankaalla on runsaslahopuustoisia alueita, jotka parantavat ja lisäävät
alueen lahopuista riippuvaisten lajien elinolosuhteita ja parantavat aluekokonaisuuden
monimuotoisuusarvoja.
Alueen pohjoisosassa Ukonniemen alueella on pari männikköaluetta, joilla esiintyy useassa kohdassa
männynkääpää, joka on vanhan metsän indikaattorilaji. Alueen puusto on paikoin iäkästä ja sisältää
kilpikaarnamäntyjä sekä keloja. Nämä männiköt parantavat aluekokonaisuuden monimuotoisuusarvoja
ja luovat vanhanmetsän lajeille jatkuvuutta alueen suojelun toteutuessa.

Esitetty aluekokonaisuus täyttää hyvin METSO- kriteerit ja voidaan luokitella lähes kokonaan I-
luokkaan, vain pienen osuuden rajauksesta jäädessä II-luokkaan. Lehtoalueet kuuluvat kaikkein
uhanalaisimpiin luontotyyppeihin ja siksi 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 alueelle, että se täyttää kokonaisuudessaan metsälain
tarkoittaman arvokkaiden elinympäristöjen määritelmän.

Alueen suojelua puoltaa myös se, että ranta-alue ja kaislikot ovat tärkeitä vesilintujen pesimä-,
ruokailu- ja levähdysalueita sekä kuuluvat valtakunnallisesti (FINIBA) ja maakunnallisesti (MAALI)
tärkeisiin lintualueisiin.
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2. Alueen sijoittuminen kartalle

Suojeluun esitettävät alueet on merkitty vihreällä ja yleiskaavan suojelualueet SL-merkinnällä (Yleiskaava
Kestävä Imatra 2020 on vahvistettu 19.4.2004).
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3. Kohteen tarkempi esittely valokuvin

Kostean ravinteikkaan lehdon kasvillisuus on runsasta ja rehevää (6792941:3600349).

Lehdon järeitä tervaleppiä
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Lehdon aluskasvillisuus on monipuolista ja rehevää.

Lehdossa on runsaasti monipuolista lehtilahopuuta (tervaleppää, harmaaleppää, koivua, haapaa, raitaa,
pihlajaa).
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Raita on monelle lajille tärkeä ja lehtilahopuu parantaa alueen monimuotoisuusarvoja.

Lehtoalueen laho lehtipuut ovat tärkeitä kolopesijöille ja muille lahopuusta riippuvaisille lajeille.
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Tervaleppälehto ja rantavyöhykkeen kaislikko

Kilpikaarnamäntyjä kallioalueella
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Kallioalueen kilpikaarnamännikköä ja männynkääpää, joka on vanhan metsän indikaattorilaji

Kallioalue on kuiva ja karu kasvupaikka, mutta monille lajeille hyvin tärkeä elin- ja kasvuympäristö.
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Kallion reunoilta alue muuttuu rehevämmäksi ja saa tuoreen kankaan piirteet. Reuna-alueen notkelmat
muuttuvat lehtomaisiksi ja lisäävät aluekokonaisuuden vaihtelevuutta ja lajimääriä.

Kallioalueen männikkö muuttuu kuivasta kankaasta tuoreeksi ja alaosasta lehtomaiseksi kankaaksi. Alueella on
monipuolisesti erilaista lahopuuta. Näkyvimpänä ovat järeät pystykelot ja maahan kaatuneet lehti- sekä
havupuupökkelöt. Paikoin alueella on pitkälle lahonneita ja sammaloituneita puita, jotka kertovat alueen
lahopuujatkumosta, joka on erityisen tärkeää lahopuusta riippuvaisten lajien elinolosuhteiden jatkuvuudelle.
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Tuoreessa lehdossa kasvaa järeitä haapoja.

Lehtomaisella tuoreella kankaalla on runsaasti lehtilahopuuta.
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Lahopuujatkumo tarjoaa tikkalajeille pesimä- ja ruokailumahdollisuuksia.

Pesäkolo ja järeitä tervaleppiä
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Tervaleppälehdon rehevää kasvillisuutta

Tervaleppäalueella on kosteita ja reheviä luhta-alueita, jotka monipuolistavat aluekokonaisuuden lajistoa ja sen
monimuotoisuusarvoja.
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Luhta-alueen vetisyys vaihtelee runsaasti, mikä luo luhta-alueen lajistolle hyvän ja monipuolisen
elinympäristön.

Luhdan kasvillisuus on rehevää ja tyypillisinä kasveina esiintyy osmankäämiä, vehkaa ja rantakortetta.
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Luhdan rannanpuoleinen alue muuttuu avonaisemmaksi ruovikkoalueeksi, joka on monille linnuille tärkeä
pesimä- ja ruokailualue.

4. Suojelualue puskurivyöhykkeenä vesistön, asutuksen, viljelysten ja golfkentän välissä

Tervaleppälehto toimii hyvänä puskurivyöhykkeenä ja ravinteiden sitojana vesistön ja
peltojen, golfkentän sekä asutusalueiden välissä.

Kun sateet huuhtelevat ja kuljettavat ravinteita pelloilta, golfkentältä ja asutusalueilta vesistön
suuntaan, näiden alueiden välissä olevan tervaleppälehdon rehevä kasvillisuus sitoo ravinteet
tehokkaasti kasvillisuuteen.
Edellytyksenä tietenkin on, että ojien laskuvedet ohjataan saostusaltaiden ja kosteikkojen
kautta tervaleppäalueelle, jossa ravinteet sitoutuvat kasvillisuuteen, eivätkä mene suoraan
vesistöön.

On siis tärkeää säilyttää tervaleppälehto mahdollisimman yhtenäisenä, tiheänä ja
luonnontilaisena, jolloin se toimii tehokkaana suojavyöhykkeenä vesistön ja taajama-
asutuksen sekä peltojen välissä torjumassa ravinnekuormitusta. Samalla tämäntyyppinen
suojeluratkaisu tuo kustannustehokkaan ratkaisun tällä osa-alueella Immalan
vedenlaatuongelmiin ja rehevöitymiseen.
Saostusaltaiden ei tarvitse olla suuria eikä ojille tarvitse tehdä kuin pienet pohjapadot, kun
lukuisat pienet ojat jakautuvat tasaisesti tervaleppävyöhykkeelle.
Näin saadaan parannettua aluekokonaisuuden monimuotoisuusarvoja sekä vesistön tilaa.
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4.1 GOLF- kentän alueen valumavesien käsittely on unohtunut!

Golf- kentän viheriö ulottuu aivan rantaan. Ongelmana on viheriöiden kaltevuus rannansuuntaan, jolloin
sateiden irrottamat ravinteet ja humukset kulkeutuvat suoraan vesistöön.

Kun rantavyöhykkeeltä puuttuu suojapenger, sateiden liuottamat ravinteet kulkeutuvat helposti kaltevalta
viheriöltä vesistöön.
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Sateet liuottavat ja kuljettavat viheriöiden lannoituksesta tulevia ravinteita vesistöön myös liian kapeaksi
jääneen suojavyöhykkeen kautta.

Vesiesteeltä on suora yhteys vesistöön, joten ravinteet siirtyvät ja rehevöittävät suoraan Immalanjärveä.
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Golf-kenttä on laaja ja sen viheriöt viettävät kauttaaltaan vesistön suuntaan, jolloin ongelmana on ravinteiden
kulkeutuminen vesistöön, kun rantavyöhykkeeltä puuttuvat suojarakenteet.

4.2 Asutusalueiden valumavesien käsittelyssä puutteita

Paikoin asutus on aivan Immalan rannassa. Suojavyöhyke on kutistunut ja muuttunut nurmikoksi!
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Suojavyöhykkeitä on avattu niin, että ravinteikkaat valumavedet asutusalueiden kaduilta ja pihoilta pääsevät
suoraan vesistöön.

Suojavyöhykkeen kaislikot on avattu rantaan.
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Valumavedet kulkeutuvat lukuisten ojien kautta suoraan vesistöön.

Asutusalueiden, golf- kentän ja peltoalueiden lukuisat ojat laskevat suoraan Immalanjärveen ja kuormittavat
vesistöä ravinteilla. Tämä olisi helposti ehkäistävissä pienillä pohjapadoilla, saostusaltailla ja kosteikkoalueella
ojien edustalla.
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4.3 Viljelyksiltä valuvat ravinteet lisäävät vesistön kuormitusta

Viljelykset rajautuvat rantavyöhykkeen tervaleppälehtoon.

Sadevedet huuhtelevat ravinteita peltoalueilta ojiin, josta ne edelleen valuvat vesistöön.
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Peltoalueet kallistuvat vesistöön päin.

Viljelyksiltä valuvien ravinteiden kulkeutuminen Immalanjärveen tulee ehkäistä saostusaltailla ja
puskurivyöhykkeellä.
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5. Suojeluesitys

Suojeluesityksen tarkoituksena on liittää pirstaleiset tervaleppälehtoalueet yhtenäiseksi ja
eheäksi kokonaisuudeksi. Näin turvataan paremmin myös lehtoalueen sekä välialueiden
monipuolisen lajiston säilyminen ja selviytyminen alueella.

Imatran kaupunki on yleiskaavassaan 2004 merkinnyt lehtoalueelle neljä pientä SL-
merkinnällä osoitettua suojelualuetta, jotka yhdessä suojeluesityksen kanssa muodostavat
yhtenäisen monimuotoisuutta tukevan ja ylläpitävän kokonaisuuden.

Alue sijoittuu Imatran kaupungin, Stora Enso Oyj ja Tornator Oy:n omistuksessa oleville
alueille, jotka on yleiskaavassa merkitty SL (suojelualue), VL (lähivirkistysalue) ja VU
(urheilu- ja virkistyspalveluiden alue) merkinnällä.

METSO- suojelu on joustava suojelumuoto, sillä se ei estä virkistyskäyttöä ja olemassa olevat
polkuverkostot sekä muut virkistykseen liittyvät rakenteet voidaan säilyttää. Aluetta koskevat
suojelumääräykset ja korvaukset voidaan joustavasti sopia ELY- keskuksen ja maanomistajan
välisin keskusteluin. Myös kunta saa korvauksen suojelusta KuntaMETSO ohjelman
mukaisesti.

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry esittää Imatra kaupungille, Stora Enso Oyj:lle ja
Tornator Oy:lle, että Immalan tervaleppälehdosta muodostetaan yhtenäinen
suojelualuekokonaisuus turvaamaan lajien monimuotoisuutta METSO-ohjelman mukaisesti.

6. Lyhenteet

METSO = Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

FINIBA = Suomen tärkeät lintualueet

MAALI = Maakunnallisesti tärkeät lintualueet

SL = Suojelualue
Alueella ei sallita maakamaran kaivamista, louhimista eikä täyttämistä, puiden
kaatamista eikä muitakaan luonnontilaa muuttavia toimenpiteitä, kunnes se on
muodostettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luonnonsuojelualueeksi.
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.

VL = Lähivirkistysalue
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.

VU = Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue
Alueiden käytössä on otettava huomion, että vesistöä rajaavaa puustoa ei saa poistaa.
Toimenpiteet alueella ovat luvanvaraisia.

ELY = Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry
Juha Juuti, puheenjohtaja, METSO- suojeluvastaava ja ELY- keskuksen METSO-
yhteistoimintaryhmän jäsen
juha.juuti@ruokolahtelainen.net, varalla juha.juuti@lut.fi
puh. 0500 221213
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