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Lauritsalan kartanon luontoselvitys
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Johdanto

Tämä luontoselvitys on tehty Lappeenrannan kaupungille Lauritsalan kartanon asemakaavamuutosta varten. Selvitys on päivitys vuonna 2010 tehtyyn Lauritsalan kartanon luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen luonto-osuuteen (Pöyry Environment Oy 2010). Selvityksen tekivät biologit FM Soile Turkulainen ja FT Petri Lampila AFRY Finland Oy:stä.
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Selvitysalue

Selvitysalue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin alueella Lauritsalassa (kuva 1). Se rajautuu
pohjoisessa Läntiseen Kanavatiehen, idässä Makasiinikadun asuintontteihin, etelässä Muukontiehen ja lännessä Kartanontiehen. Saimaan kanavan suu sijaitsee välittömästi pohjoispuolella.
Lauritsalan kartanon rakennuksista selvitysalueella sijaitsevat 1840-luvulla rakennettu kartanon päärakennus ja entinen tilanhoitajan asunto (nykyisin päiväkoti) sekä talli, navettarakennus, paja ja 12-kulmainen jyväaitta. Rakennuksia ympäröi puisto. Aiemmin kartanon ympäristössä on ollut myös puutarhaa ja peltoja. Lauritsalan kartanon alue on osa valtakunnallisesti
merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin kuuluvaa Saimaan kanavan kokonaisuutta
(Museovirasto 2009).

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus.
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Menetelmät

3.1

Lähtötiedot

Luontoselvityksen taustatietona käytettiin Lauritsalan kartanon luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöselvitystä (Pöyry Environment Oy 2010) sekä osayleiskaavan luontoselvitystä (Pöyry Finland Oy 2016). Lisäksi tarkistettiin Suomen ympäristökeskuksen tiedot lähimmistä luonnonsuojelualueista ja muista valtakunnallisesti arvokkaista luontokohteista (SYKE 2021) sekä
tiedossa olevat havainnot uhanalaisista ja muista lajeista (SYKE 2020, Suomen Lajitietokeskus
2021).
Selvitysaluetta lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin kolmen kilometrin päässä lännessä ja luoteessa (SYKE 2021). Lähin Natura 2000 -alue on Sudensalmen metsä noin kolmen
kilometrin päässä luoteessa. Lauritsalan kartanon puisto on mainittu luontokohteena yleiskaavan luontoselvityksessä (Pöyry Finland Oy 2016) ja merkitty kaavaan luo-5 -kohteena (Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue, jossa sijaitsee luonnonsuojelulain perusteella suojeltuja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja sekä muita luontoarvoja)
(Lappeenrannan karttapalvelu 2021).

3.2

Maastokartoitukset

Luontoselvityksen päivitystä varten selvitysalueelle tehtiin liito-oravaselvitys ja lepakkoselvitys
keväällä–kesällä 2021. Aikaisempien luontoselvitysten perusteella alue soveltuu elinympäristöksi sekä liito-oravalle että lepakoille (Pöyry Environment Oy 2010, Pöyry Finland Oy 2016).
Liito-oravakäynnillä arvioitiin lisäksi, onko alue muilta osin ennallaan.
Liito-oravaselvityksen maastokäynti tehtiin 23.4.2021. Käynnillä etsittiin liito-oravan papanoita
puiden alta liito-oravaselvitysohjeiden mukaisesti (Nieminen & Ahola 2017). Papanahavainnot
sekä havainnot mahdollisista pesäpuista kirjattiin ylös ja sijaintitiedot talletettiin GPS-laitteella.
Lepakoita kartoitettiin kolmella yöaikaisella kartoituskierroksella Suomen lepakkotieteellisen
yhdistyksen ohjeen (SLTY 2012) mukaisesti: 18.–19.6., 14.–15.7. ja 19.–20.8.2021. Kartoitus
tehtiin aktiivikartoituksena yliäänidetektoria (Pettersson M500-385 -ultraäänimikrofoni +
BatRecorder-sovellus) apuna käyttäen. Koko alue käveltiin rauhallisesti läpi, ja havaitut lepakot merkittiin muistiin karttasovellukseen. Tarvittaessa äänitteitä tallennettiin määrityksien
varmistamista varten. Yksilömäärän arviointi perustui näköhavaintoihin kesä- ja heinäkuun
kierroksilla sekä äänten erittelyyn elokuun kierroksella.
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Tulokset

4.1

Yleispiirteet

Yleispiirteiltään selvitysalue on ennallaan, eikä merkittäviä muutoksia ole tapahtunut keväällä
ja kesällä 2009 ja 2013 tehtyihin aikaisempiin luontoselvityskäynteihin verrattuna (Pöyry Environment Oy 2010, Pöyry Finland Oy 2016). Puiston itäpuolelle on rakennettu sen jälkeen Makasiinikadun asuintalot, minkä seurauksena entiselle pellolle kasvanut nuoren puuston alue on
kaventunut.
Puiston huomionarvoiseen puustoon kuuluu muun muassa vanhoja tammia, metsälehmuksia,
lehtikuusia ja kuusia (kuvat 2 ja 3). Keskeinen piha- ja puistoalue on hoidettua. Alueelta ei ole
talletettu uusia havaintoja uhanalaisista lajeista tai muista huomionarvoisista lajeista (SYKE
2020, Suomen Lajitietokeskus 2021). Ainoa alueella havaittu uhanalainen laji on tiettävästi
liito-orava. Lisäksi puiston mainitaan sisältyvän Furulundin puiston alueella pesivän uhanalaisen valkoselkätikan reviiriin (Pöyry Finland Oy 2016). Valkoselkätikka on vaarantuneeksi (VU)
arvioitu (Hyvärinen ym. 2019), erityisesti suojeltava laji. Myös esimerkiksi jalo- ja lahopuissa
elävien hyönteisten (varsinkin kovakuoriaisten) esiintyminen alueella on mahdollista.
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Puiston luoteisosan kosteikon reunoilla kasvaa etelänruttojuurta, terttuseljaa ja japanin/sahalinintartarta, jotka lienee alun perin istutettu alueelle koristekasveiksi. Lisäksi vanhoissa
puistopuissa on siperianpihtoja, jotka ovat tuottaneet sinne tänne taimia. Pihan alareunaan on
levinnyt komealupiinia. Kookkaat tattaret ja komealupiini on säädetty kansallisesti haitallisiksi
vieraslajeiksi, joita ei saa kasvattaa tai päästää ympäristöön. Eteläruttojuuri, terttuselja ja
siperianpihta on tunnistettu vieraslajeiksi, jotka saattavat aiheuttaa haittaa levitessään luontoon (Maa- ja metsätalousministeriö 2012).

Kuva 2. Kartanon tammikuja keväällä 2021.

Kuva 3. Kartanon luoteispuolen puistoa keväällä 2021.

4.2

Liito-orava

Lauritsalan kartanon puiston alueella on havaittu aiemmin merkkejä liito-oravista vuosina
2010 ja 2013 (Pöyry Environment Oy 2010, Pöyry Finland Oy 2016). Keväällä 2013 liitooravan papanoita löytyi puiston luoteisosassa sijaitsevan kosteikon reunasta kahden tervale-

Sivu 4/8

pän alta. Aiemmin keväällä 2010 papanoita oli havaittu entisen panimon ja entisen kestikievarin välisessä puuryhmässä lehmuksen ja kuusen alla. Kumpanakin keväänä papanoita oli vain
vähän, ja ne olivat vanhoja.
Keväällä 2021 liito-oravan papanoita oli kosteikon alueella neljän tervalepän alla (kuvat 4–6).
Kolmen puun juurella papanoita oli muutamia kymmeniä ja yhden puun juurella alle kymmenen. Ainakin kolmessa alueen tervalepässä on kolo tai useampia koloja (kuvat 4, 5 ja 7). Lisäksi tarkistettiin entisen panimon ja entisen kestikievarin välinen puuryhmä, vaikka se jäi
varsinaisen selvitysalueen ulkopuolelle. Siellä oli papanoita kolmen järeän lehmuksen alla sekä
yhden kuusen alla. Lehmusten alla papanoita oli muutamia kymmeniä ja kuusen alla niukemmin. Kaikissa lehmuksissa on ainakin yksi kolo.

Kuva 4. Kevään 2021 liito-oravahavainnot ja elinpiirirajaus kartalla.

Kuva 5. Kevään 2021 liito-oravahavainnot ja elinpiirirajaus ilmakuvassa.
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Selvitysalueen luoteisosasta ja osin selvitysalueen ulkopuolelta rajattiin papanahavaintojen
perusteella mahdollinen liito-oravaelinpiiri (1,7 ha), vaikka papanoita ei ollutkaan kovin runsaasti (kuvat 4 ja 5). Sen ydinaluetta on selvitysalueen puolella tervaleppäkosteikon alue,
mutta liito-oravat saattavat liikkua myös nuoren tammimetsän alueella ylempänä rinteessä.
Liito-oravalle sopiva metsä jatkuu Läntisen Kanavatien pohjoispuolella Furulundin puistossa
(Pöyry Finland Oy 2016). Furulundin puiston alueella ei kuitenkaan ole aikaisemmissa selvityksissä havaittu liito-oravan papanoita.
Liito-oravien kulkuyhteydet Lauritsalan kartanon alueelle eivät ole kovin hyvät. Yleiskaavan
luontoselvityksessä on arvioitu, että kanavan rantapuustoa pitkin saattaa olla yhteys (Pöyry
Finland Oy 2016). Liito-orava kuuluu luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin eli sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulailla (49 §) kielletty. Viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa liito-orava arvioitiin vaarantuneeksi (VU) (Hyvärinen ym. 2019).

Kuvat 6 ja 7. Liito-oravan papanoita tervalepän juurella ja koloja tervalepässä puiston luoteisosassa.

4.3

Lepakot

Lauritsalan kartanon alue sisältyi Saimaan kanavan suun alueeseen, jossa kartoitettiin yleiskaavaa varten lepakoita yhdellä kesäaikaisella käynnillä vuonna 2013 (Pöyry Finland Oy
2016). Silloin kartanon alueelta tehtiin jonkin verran lepakkohavaintoja (yksi tai useampi pohjanlepakko sekä määrittämätön lepakko). Pohjoispuolella sijaitsevan Furulundin lehdon arvioitiin olevan lepakoille tärkeä ruokailualue.
Kesän 2021 lepakkokartoituksissa havaittiin kaikkiaan 19 lepakkoyksilöä kolmesta lajista (taulukko 1, kuva 8). Pieni osa havainnoista tehtiin kanavan rannasta niukasti selvitysalueen ulkopuolelta. Pohjanlepakoita havaittiin kaikilla kierroksilla, viiksisiippalaji ainoastaan kesäkuussa
ja vesisiippoja puolestaan ainoastaan kanavan varressa elokuussa.
Taulukko 1. Lauritsalan kartanon lepakkoinventoinneissa 2021 havaitut lepakot lajeittain ja
laskentakerroittain.

Laji

Kesä

Heinä

Elo

Yht.

Pohjanlepakko

4

2

8

14

Viiksi-/isoviiksisiippa

1

1

Vesisiippa
Yhteensä

5

2

4

4

12

19
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Kuva 8. Lauritsalan kartanon inventoinneissa havaitut lepakot ja havaintojen perusteella rajattu luokan III lepakkoalue. Symbolin koko kertoo kerralla havaitun yksilömäärän, pienin symboli = yksi yksilö, suurin = neljä yksilöä. Molemmissa vesisiipan havaintopisteissä havaittiin
kaksi yksilöä.
Lepakkohavaintojen määrää sekä lajeja voi pitää melko tavanomaisina. Ainoa merkittävä kerääntymä havaittiin elokuussa selvitysalueen luoteisnurkassa, jossa ruokaili vähintään neljä
pohjanlepakkoa yhtä aikaa. Kanavan varressa havaittiin kahdessa pisteessä yhteensä vähintään neljä vesisiippaa elokuussa, mahdollisesti useampiakin.
Selvitysalueen luoteiskulma rajattiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeen
mukaisena III luokan lepakkoalueena eli muuna lepakoiden käyttämänä alueena (kuva 8).
Ennen elokuun kartoituskierrosta oli ollut varsin runsaita sateita, ja luoteiskulmaan oli muodostunut metsikön sisään pieni kosteikko, joka selvästi oli pohjanlepakoiden suosima saalistusalue. Mahdollista on, että se oli vain tilapäisesti käytössä, eikä kuivaan aikaan houkuttele
samalla tavalla lepakoita. III luokan lepakkoalueen osalta suositellaan, että maankäytössä
mahdollisuuksien mukaan huomioidaan alueen arvo lepakoille. Sama alue kuuluu myös liitooravan elinpiiriin.
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Selvitysalueelta ei rajattu lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikkoja (I luokan lepakkoalueita) tai lepakoille tärkeitä ruokailualueita tai siirtymäreittejä (II luokan lepakkoalueita). Vaikka
selvitysalueella ei havaittu kovin runsaasti lepakoita, on mahdollista, että vanhoissa puistopuissa sekä rakennuksissa on lepakoiden päiväpiiloja ja/tai lisääntymispaikkoja. Kesän 2021
lepakkohavaintojen perusteella ei ole kuitenkaan todennäköistä, että alueelle sijoittuisi isompaa lepakoiden lisääntymiskoloniaa. Koska merkkejä kolonioista ei käynneillä havaittu, alueen
lukuisten rakennusten tarkastamista ei katsottu tarpeelliseksi. Itäosassa sijaitsee vanha kivirakenteinen maakellari, joka saattaisi mahdollisesti sopia lepakoille talvehtimispaikaksi.
Lepakoiden elinolot puiston alueella voidaan säilyttää parhaiten pitämällä puusto riittävän yhtenäisenä, säilyttämällä kolopuut sekä välttämällä tarpeetonta ulkovalaistusta. Ohje koskee
erityisesti III luokan lepakkoalueena rajattua puiston luoteisosaa, mutta sitä voidaan noudattaa myös muualla puiston alueella. Useimmat lepakot kaihtavat kovin avoimia paikkoja ja hakeutuvat varjoisiin ja pimeisiin metsän sopukoihin saalistamaan erityisesti keskikesän valoisina
öinä. Valon haittoja lepakoille voidaan pienentää mm. lamppujen tyypillä (pienpaine tai suurpainenatriumlamppujen käyttäminen elohopea tai monimetallilamppujen sijaan), sijoittelulla
(esim. tarvittaessa istutusten käyttö varjostamaan ei-toivottuja suuntia) sekä hämärä- ja liikekytkimillä. Lepakoiden päiväpiilo- ja pesäpaikkatilannetta voidaan parantaa ripustamalla
lepakkopönttöjä.
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Johtopäätökset

Lauritsalan kartanon ympäristö on ollut jo pitkään hoidettua piha- ja puistoaluetta. Sen erityispiirteisiin kuuluvat vanhat kartanorakennukset sekä järeärunkoiset puistopuut. Vuoden
2021 luontoselvityspäivityksen perusteella alue on pääosin ennallaan vuonna 2010 tehtyyn
selvitykseen verrattuna.
Liito-oravan papanoita löytyi keväällä 2021 puiston luoteiskulmasta sekä siihen liittyvästä
puustoryhmästä selvitysalueen ulkopuolelta. Samoilla alueilla on havaittu papanoita aikaisemminkin. Alueella on useita kolopuita, joten sinne todennäköisesti sijoittuu liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja. Alue rajattiin liito-oravan elinpiirinä.
Kesän 2021 lepakkoselvityksessä kartanon puistossa havaittiin kolmea lepakkolajia, mutta
yksilömäärät olivat melko vähäisiä. Puiston luoteiskulma rajattiin muuna lepakoiden käyttämänä alueena (III luokan lepakkoalue).
Liito-orava ja kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen IV (a)
lajeihin, ja niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
luonnonsuojelulailla (49 §). Lajien huomioon ottamiseksi varsinkin puiston luoteiskulman kosteikkoalue on suositeltavaa säilyttää melko luonnontilaisena.
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