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1. JOHDANTO JA LÄHTÖTIEDOT
 

Tehtävänä oli selvittää luontoarvoja

Vuoksensuu –välisellä alueella. Maastotyöt tein 9.5. 

kohdealueella jalkaisin samalla kirjaten havaintoja, kuvaten kohteita ja tarvittaessa tallentaen gps

laitteelle merkittäviä kohteita. 

saatiin korvaus Luonto-Liitolta. 

Kartoitettava alue  

 

JOHDANTO JA LÄHTÖTIEDOT 

Tehtävänä oli selvittää luontoarvoja Saimaan rantametsissä Imatralla Karhukallio 

alueella. Maastotyöt tein 9.5. – 8.6.2017 välisenä aikana. Liikuin 

kohdealueella jalkaisin samalla kirjaten havaintoja, kuvaten kohteita ja tarvittaessa tallentaen gps

laitteelle merkittäviä kohteita. Kartoitusprojektin teettäjä oli SLL Etelä-Karjalan pii
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Saimaan rantametsissä Imatralla Karhukallio – Mustalampi – 

8.6.2017 välisenä aikana. Liikuin 

kohdealueella jalkaisin samalla kirjaten havaintoja, kuvaten kohteita ja tarvittaessa tallentaen gps-

Karjalan piiri ja siihen 
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2. YLEISTÄ  

 

Kohdealue on pääosin mustikkatyypin kangasta. Puusto on sekalaista, isoja haapoja löytyy etenkin 

Mustalammen alueelta. Pieniä korpilaikkuja löytyy myös, lähinnä Lempukka – Mustalampi –välillä 

(kartta 1 ). Niskalammen pohjoispuolella on lehtoalueita. Muutamia puroja virtaa Saimaaseen ja 

löytyi alueelta myös yksi lähdekin. Geologisesti katsottuna alue on kiinnostava lukuisten 

siirtolohkareiden ja muinaisrantojen ansiosta. Alueella on myös suhteellisen runsas polkuverkosto 

ja polkuja hyödyntävä Malonsalmen luontopolku on pituudeltaan 4.5 km. Kohdealueen merkitys 

virkistyskäytössä on huomattava. Uudempaa virkistyskäyttöä on suunnistusseura SK Vuoksen 

ylläpitämä mobo –suunnistusrata. 

3. KORVET 

 

Kartta 1 , korpialueet kuvattu vihreällä, sijoittuvat Mustalammen ja Lempukan välille 

 

Korvet ovat pääasiassa saniaiskorpia. Lehtokasvillisuutta on myös joillakin kohteilla. Kuitenkin 

kaikki nämä kohteet ovat metsälain 10 §:n perusteella rauhoitettuja erityisen arvokkaita 

elinympäristöjä.  
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4. MAASTOKOHTEET 
 

Kartta 2 , merkittävät maastokohteet  

 

Musta kolmio siirtolohkare  (kuva 1) 

Sininen pallo  lähde  (kuva 2) 

Violetti pallo  liito-oravan papanalöytö  

Punainen tähti mahdollinen muinaisranta (kuva 3) 

Kuva 1 
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Kuva 2 

 

Lähdettä ja sen lähiympäristöä on käytetty muinoin kaatopaikkana. Vesi pulppusi kuitenkin 

useasta kohdasta jatkaen virtaamista kohti Saimaata. 

 

Kuva 3 

 

Mahdollinen muinaisranta 
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5. LUONTOARVOT 
 

Liito-oravan papanoita löytyi vain yhdestä paikasta. Tähän saattaa vaikuttaa havaintoaika, 

mahdollisesti aikaisemmin keväällä tehty liito-oravakartoitus voisi selventää liito-oravan 

esiintymistä alueella. Sopivia elinympäristöjä on kuitenkin alueella runsaasti, ja jopa Malonsaaren 

eteläosa on liito-oravalle sopivaa aluetta. 

Liito-oravalle parhaiten sopivat elinalueet 

 

Lintuhavaintoja kertyi maastokäynneillä yllättäen niukasti. Koko alue huomioiden merkittävimmät 

havainnot olivat: 

laji    uhanalaisuusluokka  

kanahaukka  Accipiter gentilis NT   

selkälokki  Larus fuscus  EN 

hömötiainen  Parus montanus VU 

töyhtötiainen Parus cristatus VU 

Muita huomionarvoisia havaintoja oli kolme laulavaa peukaloista (Troglodytes troglodytes) ja 

laulava idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides). 
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