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1

JOHDANTO
Tämä luontoselvitys on tehty Lappeenrannan kaupungin Hyväristönmäen alueelle
osayleiskaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa lähtötietojen ja maastokäyntien perusteella alueen luonnonympäristön yleispiirteet ja luontoarvoiltaan merkittävät kohteet sekä antaa ohjeita ja suosituksia niiden huomioon ottamisesta maankäytön
suunnittelussa. Selvityksen teki biologi FM Soile Turkulainen Pöyry Finland Oy:stä.
Raportin liitteenä (liite 2) on lepakkoselvitys (Kuitunen 2015).

2

SELVITYSALUEEN SIJAINTI JA YLEISPIIRTEET
Selvitysalue sijaitsee Etelä-Karjalan maakunnassa Lappeenrannan kaupunkikeskustan
eteläpuolella (kuva 1). Siihen kuuluu noin 68 hehtaarin alue Hyväristönmäen alueella ja
Rakkolanjoen varressa (kuva 2).
Yleispiirteiltään selvitysalue on metsäistä mäkimaastoa ja osittain peltoa. Rakkolanjoki
virtaa selvitysalueen itäosan kautta, ja siihen liittyy pohjoisesta Karijoen sivuhaara. Pohjoisreunalla selvitysalue rajoittuu Pahaojantiehen. Pahaojantieltä on tieyhteys selvitysalueen eteläosan kautta etelään sekä selvitysalueen pohjoisosan kautta Rakkolanjoen
varteen. Selvitysalueen eteläosan kautta kulkee kaksi vierekkäistä maakaasuputken linjaa ja tieura. Pohjoisosan kautta kulkee sähkölinja.

Kuvat 1 ja 2. Selvitysalueen sijainti ja rajaus.

3

MENETELMÄT

3.1

Lähtötiedot
Luontoselvityksen lähtötietoina käytettiin selvitysalueelle aikaisemmin tehtyjä luontoselvityksiä sekä ympäristöhallinnon OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelun (OIVApalvelu 2015) ja Lappeenrannan kaupungin luontokohdetietoja. Lisäksi käytettävissä
olivat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämän Eliölajit-rekisterin ja Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksen uhanalaistiedot (19.3.2013) ja Luonnontieteellisen keskusmuseon petolintujen rengastustiedot (28.1.2013).
Selvitysalueen keskiosaa on tarkasteltu mahdollisena jätevedenpuhdistamon sijoituspaikkana YVA-menettelyissä vuosina 2006 (Suunnittelukeskus Oy 2006) ja 2014 (Pöyry
Finland Oy 2014a). Selvitysalueen ja Pahaojantien pohjoispuolinen alue sisältyi vuonna
2009 tehtyyn Lappeenrannan eteläosan osayleiskaavan luontoselvitykseen, jonka liitooravatiedot päivitettiin keväällä 2013 ja 2014 (Pöyry Finland Oy 2014b). Silloin kartoi-
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tettiin liito-oravia myös selvitysalueen pohjoisosassa. Selvitysalueen itäosa sisältyi
vuonna 2002 tehtyyn Viipurintien osayleiskaavan luontoselvitykseen (Maa ja Vesi Oy
2002) ja lounaisosa vuonna 2010 tehtyyn eteläisen osayleiskaavan täydennysalueiden
luontoselvitykseen (Kuitunen 2010). Lisäksi selvitysalueen eteläosan kautta kulkevaa
maakaasuputkea varten on tehty luontoselvitys (Enviro Oy 2010).
Lähtötietojen mukaan selvitysalueelle tai sen lähiympäristöön ei sijoitu Natura-alueita,
luonnonsuojelualueita tai valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita. Rakkolanjoki laskee noin 10 kilometriä alempana Haapajärveen, joka sisältyy Natura 2000verkostoon lintudirektiivin perusteella (FI0411002, SPA, 221 ha). Aikaisemmissa luontoselvityksissä on tehty yksittäisiä liito-oravahavaintoja selvitysalueen pohjoisrajan tuntumasta Pahaojantien varresta.
3.2

Maastokartoitukset
Hyväristönmäen aikaisempien luontoselvitysten tietoja täydennettiin maastokartoituksilla keväällä ja kesällä 2015. Huhtikuussa (8.4. ja 10.4.) tehdyssä liito-oravaselvityksessä
koko alue kierrettiin läpi ja myöhemmin kesällä (17.6. ja 10.8.) tietoja tarkennettiin kasvillisuuden osalta muutamissa kohteissa. Alueelta pyrittiin löytämään ja rajamaan erityisesti seuraavat maankäytön suunnittelussa huomioon otettavat luontokohteet:
·
·
·
·
·
·
·

luonnonsuojelulain (29 §) suojellut luontotyypit
vesilain (2 luku 11 § ja 3 luku 2 §) luonnontilaisina säilytettävät vesiluontotyypit ja purot
metsälain (10 §) erityisen tärkeät elinympäristöt
liito-oravaesiintymät
uhanalaisille lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 4 ja Rassi ym. 2010) ja
luontodirektiivin liitteen IV(a ja b) lajeille (luonnonsuojeluasetuksen liite 5, Sierla ym.
2004) soveltuvat elinympäristöt
uhanalaiset luontotyypit (Raunio ym. 2008)
muut luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoiset kohteet

Liito-oravaselvityksessä etsittiin lajin elinpiirin osoittavia ulostepapanoita pesä- ja ruokailupuiksi soveltuvien kookkaiden kuusten ja haapojen alta ”Direktiivilajien huomioon
ottaminen suunnittelussa” -julkaisun menetelmien mukaisesti (Sierla ym. 2004). Lisäksi
kartoitettiin mahdolliset liito-oravien pesäpaikat ja arvioitiin liikkumisyhteyksiä. Luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvista lepakoista tehtiin erillinen selvitys kesän
2015 aikana (liite 2) (Kuitunen 2015).
3.3

Raportointi
Selvitysalueen luonnonympäristön yleispiirteet on kuvattu luvussa 4. Luontoarvoiltaan
merkittäviksi arvioidut kohteet on esitelty luvussa 5. Kohdekuvausten yhteydessä on arvioitu kohteiden arvoa sekä annettu suosituksia niiden huomioimisesta maankäytön
suunnittelussa. Selvityksessä on pyritty noudattamaan luontoselvitysten laatimisesta annettua ohjeistusta (Söderman 2003).
Arvokkaiksi arvioitujen luontokohteiden valinnassa on kiinnitetty huomiota niiden
luonnontilaisuuteen, edustavuuteen ja luontotyypin uhanalaisuuteen sekä lajiston monimuotoisuuteen ja harvinaisen ja uhanalaisen lajiston esiintymiseen. Luonnonsuojelulaki, vesilaki- ja metsälakikohteiden osalta viralliset rajauspäätökset tekevät viranomaiset,
joten ne on raportissa mainittu lakien kriteerit mahdollisesti täyttävinä kohteina.
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4

LUONNONYMPÄRISTÖN YLEISPIIRTEET

4.1

Geologia, vesistöt ja pohjavesialueet
Selvitysalue sijoittuu I Salpausselän eteläpuoliseen maastoon, jota luonnehtivat kallioiset moreenimäet ja niiden väliset tasaiset savi- ja silttikerrostumat (kuva 3) (Geologian
tutkimuskeskus 2015). Hyväristönmäen korkein kohta selvitysalueen länsiosassa on noin
90 metriä merenpintaa ja 20–30 metriä ympäröiviä peltomaita ylempänä. Kallioperän
kivilajina on Lappeenrannan keskustan eteläpuolisia alueita vallitseva rapakivigraniitti
(Geologian tutkimuskeskus 2015). Kallio tulee näkyviin muutamina pienialaisina avokallioina Hyväristönmäen mäkialueella.

Kuva 3. Ote maaperäkartasta selvitysalueen kohdalta. Alueella on kallio- (punaiset alueet), moreeni- (keltaiset alueet) ja hiesu- ja savimaita (violetit ja siniset alueet).

Pääosa selvitysalueesta on Hounijoen vesistöalueeseen kuuluvalla Rakkolanjoen yläosan alueella (6.022) (OIVA-palvelu 2015). Rakkolanjoki virtaa selvitysalueen itäosan
kautta noin 1,1 kilometrin matkan ja siihen pohjoisesta laskeva Karijoki noin 200 metrin
matkan. Rakkolanjoen ekologinen tila on luokiteltu huonoksi (Suomen ympäristökeskus
2014). Jokea kuormittavat Lappeenrannan kaupungin jätevedenpuhdistamon jätevedet ja
hajakuormitus (Lappeenrannan kaupunki 2014). Sekä Rakkolanjoen että Haapajärven
tilaa on pyritty parantamaan kunnostustoimilla (Lappeenrannan Energia Oy 2013). Nykyinen puhdistettujen jätevesien purkupaikka on Toikansuolla Karijoen varrella, mutta
uutta puhdistamoa suunnitellaan Hyväristönmäelle (Lappeenrannan Energia Oy 2014a).
Rakkolanjoen tilan parantamiseksi siihen on alettu johtaa lisävettä Saimaan kanavasta
(Lappeenrannan Energia Oy 2014b). Lisäveden johtamista varten uoma on äskettäin
perattu selvitysalueen itäosasta Karijoen liittymiskohdasta alkaen yläjuoksulle päin.
Selvitysalueella ei ole luokiteltuja pohjavesialueita (OIVA-palvelu 2015).
4.2

Kasvillisuus
Selvitysalue sijoittuu eteläboreaaliselle kasvillisuusvyöhykkeelle Järvi-Suomen alueelle
(OIVA-palvelu 2015). Eliömaakuntana on Etelä-Savo ja maisemamaakuntana eteläisen
rantamaan kaakkoinen viljelyseutu (OIVA-palvelu 2015). Selvitysalueen pinta-alasta on
peltoa noin kolmasosa ja loput metsää. Alue oli pääpiirteissään samanlainen 1970-luvun
alussa, mutta eteläosaan on raivattu sen jälkeen uutta peltoa ja pieni osa Rakkolanjoen
varresta on metsitetty (kuva 4).
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Kuva 4. Ote vuoden 1970 kartasta selvitysalueen kohdalta. Maanmittauslaitoksen vanhat
kartat http://www.maanmittauslaitos.fi/aineistot-palvelut/verkkopalvelut/vanhat-painetut-kartat.

Selvitysalueen metsäalueiden pinta-alasta suuri osa on nuoria ja varttuvia kasvatusmetsiä ja taimikoita (kuvat 5 ja 6). Enimmäkseen ne ovat lehtipuuvaltaisia tai koivun, kuusen ja männyn sekapuustoa. Varttunutta kuusivaltaista sekametsää on pohjoisosassa Pahaojantien varressa sekä pienialaisesti Rakkolanjoen varressa. Vallitsevana kasvillisuustyyppinä metsäalueilla on tuore kangas, jonka lajistoon kuuluvat mm. mustikka, puolukka, maitohorsma, vadelma, sananjalka, kielo ja metsäkastikka. Kumpareiden lakialueella on paikoin kasvillisuudeltaan hieman karumpia kohtia ja juurella pieniä soistumia,
jotka eivät kuitenkaan kasvillisuudeltaan eroa ympäristöstään. Lehtomaista kangasta on
jokivarressa ja kuusikoissa.
Hyväristönmäen eteläpuolella pellon reunassa kulkevan maakaasuputken kohdalla kasvaa koivun ja pajun vesoja sekä rehevää heinä- ja ruohovaltaista niittykasvillisuutta kuten metsäkurjenpolvea, koiranputkea, maitohorsmaa, poimulehteä, ojakellukkaa, hiirenvirnaa ja sananjalkaa. Metsän reunassa on pienialaisesti kuivaa ketoreunusta, jossa kasvaa mm. huopakeltanoa. Maakaasuputken pohjoispuolella on Rakkolanjokeen rajoittuva
noin kahden hehtaarin laajuinen metsäarboretum, johon on istutettu puiden erikoismuotoja ja jalostettu niitä.

Kuvat 5 ja 6. Koivutaimikkoa Hyväristönmäellä kesällä 2013 ja järeä haapa nuoressa koivu-kuusimetsässä keväällä 2015.
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4.3

Eläimistö
Selvitysalueen eläimistössä on todennäköisesti metsä- ja peltolajistoa ja jokiympäristöjen lajistoa. Lounaasta selvitysalueelle ulottuvan noin 10 hehtaarin metsä- ja peltoalueen
luontoselvityksessä todettuja huomionarvoisia lintulajeja olivat pyy ja varpushaukka
(Kuitunen 2010). Muita metsälajeja olivat peippo, pajulintu, metsäkirvinen, punarinta,
räkätti-, punakylki- ja laulurastas, hippiäinen, rautiainen, kirjosieppo, tali- ja sinitiainen,
käpytikka ja sepelkyyhky. Pellonreunojen lajeja olivat pensas- ja hernekerttu, punavarpunen ja keltasirkku. Lintulajisto on todennäköisesti samantyyppistä myös Hyväristömäen alueella. Kesäkuussa 2015 havaittuja lajeja olivat edellä mainittujen kangasmetsälajien lisäksi mm. peukaloinen ja lehtokurppa. Rakkolanjoella havaittiin rantasipipoikue, telkkäpoikue, tavipoikue ja ruokaileva naurulokki. Lisäksi lepakkoselvityksen
maastokäynneillä kuultiin sekä itä- että lounaisosan pelloilla ruisrääkkä ja tarkemmin
määrittämättömässä paikassa eteläosassa kehrääjä (Karri Kuitunen, kirjallinen tiedonanto 21.10.2015). Lajeista pyy, ruisrääkkä ja kehrääjä kuuluvat lintudirektiivin liitteen I
lajeihin. Rantasipi ja punavarpunen on arvioitu silmälläpidettäviksi (NT) (Rassi ym.
2010).
Keväällä 2015 tehdyssä liito-oravaselvityksessä todettiin luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin kuuluvan uhanalaisen (VU) liito-oravan elinpiirit Rakkonlanjoen varressa ja
Hyväristönmäellä. Lisäksi selvitysalueen kautta kulkee papanahavaintojen perusteella
liito-oravien liikkumisreittejä. Aikaisemmin liito-oravasta on tehty havaintoja Saviahon
pellon ympäristössä selvitysalueen pohjoispuolelta (Pöyry Finland Oy 2014b). Lisäksi
selvitysalueen eteläpuolelta Hernemäen rinteestä on papanahavaintoja (Kuitunen 2010).
Liito-oravalle parhaiten soveltuvaa elinpiiriä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekametsät,
joissa lajin oleskelun paljastavat pesä- ja ruokailupuiden alta löytyvät ulostepapanat
(Sierla ym. 2004). Liito-oravat ovat paikkauskollisia eläimiä, jotka elävät koko aikuisikänsä samalla alueella. Naaraiden elinpiiri on keskimäärin noin 8 ha ja urosten
noin 60 ha. Liito-oravan pesä on tavallisesti kolopuussa tai vanhassa oravan pesässä,
mutta voi olla myös rakennuksessa tai linnunpöntössä.
Lepakkoselvityksessä (liite 2) tehtiin kolmella kartoituskierroksella yhteensä 109 lepakkohavaintoa vähintään 2−3 lajista (pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköisesti isoviiksitai viiksisiippa). Havaintojen perusteella Rakkolanjoki on lepakoille tärkeä ruokailualue
(II luokan lepakkoalue), ja joella on todennäköisesti merkitystä myös lepakoiden siirtymäreittinä. Lisäksi alueelta rajattiin kaksi muuta lepakoiden käyttämää aluetta (III luokan lepakkoalue). Varmoja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei havaittu,
mutta alueella on kolopuita ja pönttöjä, jotka saattavat soveltua lepakoille ainakin levähdyspaikoiksi. Lepakot ovat liito-oravan tavoin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeja.
Rakkolanjoen pohjaeläinyhteisö on kärsinyt orgaanisesta kuormituksesta, mutta tilan
arvioidaan parantuvan uuden puhdistamon myötä (Pöyry Finland Oy 2014a). Venäjän
puoleisella Rakkolanjoen alaosalla on luontaisesti lisääntyvä meritaimen- ja lohikanta,
ja myös Suomen puolella on kunnostettu Haapajärven alapuolisiin koskiin lohikaloille
sopivia lisääntymis- ja poikastuotantoalueita (Pöyry Finland Oy 2014a). Joki saattaa
ainakin tulevaisuudessa soveltua elinympäristöksi myös luontodirektiivin liitteen IV(a)
lajeihin kuuluville saukolle ja kirjojokikorennolle.
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5

LUONTOARVOILTAAN MERKITTÄVÄT KOHTEET
Kohteiden rajaukset on esitetty liitteessä 1.
1. Rakkolanjoki
Rakkolanjoki virtaa selvitysalueen kohdalla 2–3 metriä leveänä mutkittelevana jokena
noin kilometrin matkan. Enimmäkseen uoma on savi- ja mutapohjainen ja siellä täällä
näkyy kiviä. Eteläosassa on noin 200 metrin mittainen kivikkoinen virtaosuus, jonka
kohdalla joen ylittää tie. Uoman perkauksista peräisin olevia kivi- ja maakasoja erottuu
muutamissa kohdissa joen reunoilla. Osana joen viimeaikaisia kunnostustöitä uoman
reunoilta on raivattu pois pensaita ja pieniä lehtipuita.
Selvitysalueen itäosassa Rakkolanjokea reunustavat pellot ja eteläpuolen nuori kasvatusmetsä. Hyväristönmäen kohdalla etelään kääntyvän joenmutkan jälkeen on noin puolen kilometrin mittainen metsäinen osuus, jonka kohdalla on joen reunapuustossa varttuneita ja nuorempia kuusia ja koivuja sekä haapoja, harmaaleppää ja tuomea (kuva 7).
Lahopuuna on harvakseltaan lehtipuupökkelöitä, riukukuusia ja muutamia majavan kaatamia haapoja. Eteläosassa arboretumin kohdalla on joen molemmin puolin nuorempaa
puustoa, mutta alempana koskiosuuden kohdalla kasvaa taas järeähköjä kuusia, mäntyä,
harmaaleppää, tuomia ja haapoja.
Joen reunojen rehevään kasvillisuuteen kuuluvat mm. mesiangervo, hiirenporras, karhunputki, ojakellukka, nokkonen, korpikaisla ja kastikat. Tulvatasanteilla erottui alkukesällä myös mm. suokelttoa ja huopaohdaketta. Loppukesällä joenvarret olivat lähes
yhtenäisten jättipalsamikasvustojen vallassa (kuva 8). Sinne on levinnyt myös rikkapalsamia, raunioyrttejä, maahumalaa ja karhunköynnöstä. Jätti- ja rikkapalsami ja karhunköynnökset kuuluvat Suomessa haitallisin vieraslajeihin (Maa- ja metsätalousministeriö
2012). Vesikasveista tavataan melko runsaasti palpakkoa (todennäköisesti rantapalpakko).
Rakkolanjoen reunametsiin sijoittuu ainakin yksi liito-oravaesiintymä (kohteet 2 ja 4) ja
jokivarsipuusto toimii todennäköisenä liito-oravien liikkumisyhteytenä. Lepakkoselvityksessä (liite 2) joen alueella havaittiin ruokailevina 2−3 lepakkolajia (pohjanlepakko,
vesisiippa ja todennäköisesti isoviiksi- tai viiksisiippa).
Arvo: Rakkolanjoki rantametsineen on muu huomionarvoinen luontokohde huolimatta siitä, että
sen luonnontila on muuttunut mm. ruoppausten ja jätevesien takia. Rantametsiin sijoittuu liitooravaesiintymiä, ja yhtenäisenä jatkuva jokivarsipuusto muodostaa liito-oraville sopivan liikkumisyhteyden. Lepakkoselvityksen (liite 2) mukaan jokiympäristö on lepakoiden ruokailualuetta (II
luokan lepakkoalue). Veden laadun parantuminen tulevaisuudessa on todennäköisesti hyväksi
jokialueen luontoarvoille.
Maankäyttösuositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, niin
että sen ominaispiirteet säilyvät. Joen reunapuusto tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena ja yhtenäisenä. Vieraslajien etenkin jättipalsamin poistaminen on suositeltavaa, mutta voi
olla mahdotonta.
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Kuvat 7 ja 8. Rakkolanjoki alkukesällä ja jokivarren jättipalsamikasvustoja loppukesällä.

2. Rakkolanjoen keskiosan liito-oravaesiintymä
Rakkolanjoen varteen sijoittui keväällä 2015 asuttu liito-oravaesiintymä, jonka ydinalueet olivat luoteisosassa joenvarsimetsässä ja koillisosassa joenrantapellon reunassa. Papanoita löytyi myös niiden välialueelta jokivarresta ja mäkialueelta, joten alue rajattiin
yhdeksi esiintymäksi, jonka laajuus on noin 4 hehtaaria. Mahdollista on, että siellä kuitenkin on kaksi erillistä esiintymää ja niiden välinen kulkuyhteys.
Esiintymäksi rajatun alueen luoteisosassa kasvaa joen länsipuolella kaksi järeää kolohaapaa, joiden molempien alla oli sekä liito-oravan talvi- että kesäpapanoita. Lisäksi
papanoita löytyi niiden lähellä kasvavien järeähköjen kuusten alta. Ylempänä taimikkorinteessä papanoita oli kahden järeän haavan ja tilarajalla kasvavien isojen raitojen alla.
Etelään päin jokirannan metsä on hoidetumpaa kuusikkoa ja papanoita oli harvakseltaan
sekä kuusten että muutamien koivujen juurella. Taimikon reunassa on ruokailupuustoksi
sopivaa harmaaleppää.
Esiintymärajauksen eteläosassa papanahavaintoja oli enemmän joen itäpuolen kuusikossa, jossa kasvaa myös haapoja (kuva 9). Koloja ei havaittu. Aivan eteläosassa on rajattu
mukaan arboretumin alueella kasvava kuusi, jossa on liito-oravalle soveltuva linnunpönttö ja juurella papanoita. Arboretumin pohjoispuolen talousmetsäkuusikossa oli vain
yksittäisiä papanoita muutamien puiden alla.
Esiintymäksi rajatun alueen koillisosassa on varttuvaa, osittain äskettäin harvennettua
kuusimetsää, jossa kasvaa myös haapoja. Kuusissa on neljä liito-oravan pesäpaikaksi
sopivaa pönttöä, joista lähellä pellonkulmaa puron varressa sijaitsevan alla oli eniten
papanoita. Muut papanapuut olivat pellon reunan ja kuusikon haapoja ja muutamia kuusia. Liito-oravat olivat liikkuneet myös eteläreunalla maakaasuputken reunan metsikkökaistaleessa, jossa kasvaa haapoja, harmaaleppiä ja raitoja.
Esiintymältä on metsäinen kulkuyhteys pohjoiseen. Länteen päin todennäköisin yhteys
on pitkin pellon ja maakaasuputken reunan puustokaistaletta, sillä mäkialueen keskiosan
puusto on nuorta. Reunapuusto on tiheää nuorta kuusta ja lehtipuustoa, ja siitä löytyi
vähän papanoita yhden nuoren haavan ja kahden raidan alta.
Arvo: Rakkolanjoen rantametsässä oli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä vuonna 2015. Todennäköisiä pesäpaikkoja ovat luoteisosan kolohaavat ja koillis- ja eteläosan pöntöt.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet pohjoiseen ja länteen tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.
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Kuvat 9 ja 10. Rakkolanjoen liito-oravaesiintymän joenrantametsää länsiosassa ja liitooravapuita ja norouoma koillisosassa.

3. Itäosan lampare ja uoma
Selvitysalueen itäosassa on kosteaan notkelmaan ilmeisesti joskus kaivamalla tehty
lampare. Siihen laskee ojauoma maakaasuputkien ja tien eteläpuolelta. Lampareen ja
pellon välissä uoma on noin 50 metrin matkalla hiekkapohjainen, ja sen reunoilla kasvaa rentukkaa, mesiangervoa, ojakellukkaa, nokkosta ja hiirenporrasta (kuva 10). Todennäköisesti uomakin on kaivettu, koska se on suoraviivainen. Se on kuitenkin luonnontilaistunut ja muistuttaa noroa. Uoman reunoilla on liito-oravapuita (kohde 2). Uoman ympäristössä on rehevää tuoreen lehdon kasvillisuutta: karhunputkea, metsäkurjenpolvea, mesiangervoa, huopaohdaketta, sormisaraa ja syyläjuurta. Kosteammassa
alaosassa kasvillisuus on mesiangervovaltaista ja joukossa on mm. korpikaislaa, suokelttoa ja kastikoita.
Arvo: Lampare ja uoma eivät ole luonnontilaisia, niin että täyttäisivät vesilain (2:11§) suojeltujen
vesiluontotyyppien kriteerit. Uoman ympäristöä voidaan mahdollisesti pitää metsälain (10§) kohteisiin kuuluvana noron lähiympäristönä tai rehevänä lehtolaikkuna. Pienvesikohde lisää vähemmän luonnontilaisenakin alueen luonnon monimuotoisuutta.
Maankäyttösuositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, niin
että sen ominaispiirteet säilyvät.

4. Rakkolanjoen eteläosan liito-oravaesiintymä
Selvitysalueen eteläosaan tien molemmin puolin sijaitsevan Rakkolanjoen koskiosuuden
reunametsiköistä löytyi huhtikuussa 2015 pieniä määriä liito-oravan papanoita noin
kymmenen kuusen ja yhden männyn alta. Toukokuun tarkistuskäynnillä alueelta löytyi
kaksi liito-oravalle sopivaa pönttöä. Hieman selvitysalueen eteläpuolella kasvaa järeä
haapa, jonka alla oli yksittäisiä papanoita. Metsiköt rajoittuvat peltoihin ja niiden pintaala on vajaa hehtaari, joten yksinään alue on liito-oravan elinpiiriksi liian pieni. Se saattaa liittyä Rakkolanjoen yläosan esiintymään (kohde 2), vaikka välissä onkin noin 200
metrin matkalla vain nuorta puustoa kapeana kaistaleena joen reunoilla. Liito-oravalle
sopivaa metsää on myös etelämpänä Rakkolanjoen varressa, mutta siihenkin suuntaan
puustoyhteys on katkonainen.
Arvo: Jokivarsimetsässä oli vähän luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen
liito-oravan papanoita ja kaksi mahdollista pesäpönttöä keväällä 2015. Sen kautta kulkee liitooravien liikkumisyhteys tai se on osa pohjoispuolista esiintymää.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet pohjoiseen ja etelään tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.
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5. Hyväristönmäen liito-oravaesiintymä
Hyväristönmäen lakialueen itäpuolella oli keväällä 2015 asuttu liito-oravaesiintymä
noin 1,4 hehtaarin alueella. Eteläosassa on matalan kallionreunan ympäristössä varttuvaa kuusivaltaista puustoa, jossa on kuusten lisäksi koivuja, haapoja, harmaaleppää ja
raitoja. Alueelta löytyi papanoita noin kymmen puun alta. Yksi puista on järeä haapa,
mutta todennäköisempi pesäpaikka on kuusessa oleva pönttö. Esiintymärajauksen pohjoisosassa Pahaojantien varressa on äskettäin harvennettua varttuvaa kuusikkoa, jossa
on muutamia haapoja. Myös tällä alueella on liito-oravan pesäpaikaksi sopiva pönttö,
jonka alla oli liito-oravan kesä- ja talvipapanoita (kuvat 11–12). Esiintymän keskiosassa
kasvaa nuorta koivikkoa, jossa on liito-oravalle ruokailupuiksi sopivia nuoria haapoja ja
harmaaleppiä. Alueelta on nuorten metsien kautta yhteys koilliseen ja lounaaseen päin
ja pellonreunametsän kautta kaakkoon. Pohjoispuolella on taimikkoalue, joka rajoittaa
liikkumista.
Arvo: Alueella oli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä vuonna 2015. Todennäköisiä pesäpaikkoja ovat etelä- ja pohjoisosan kaksi pönttöä.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Liito-oravien kulkuyhteydet esiintymän sisällä ja sieltä koilliseen, kaakkoon ja lounaaseen tulee ottaa maankäytön
suunnittelussa huomioon.

Kuvat 11 ja 12. Liito-oravan pönttö Hyväristönmäellä ja papanoita Korkiamäellä.

6. Hyväristönmäen kallio
Hyväristönmäen länsiosassa on noin hehtaarin laajuinen mäenlakikallio, johon liittyy
noin viisi metriä korkea lounaisrinteen jyrkänne. Kalliolla kasvaa harvakseltaan mäntyjä
ja kuusia ja katajaa. Kallion avoimin osa on poronjäkäläistä silokalliota, jossa kasvaa lisäksi mansikkaa, orvontädykettä ja vähän isomaksaruohoa. Varjoisassa jyrkänteessä
kasvaa runsaasti kieloa. Kallion laen kautta kulkee polku-ura. Sen kohdalta tehtiin lepakkoselvityksessä (liite 2) pohjalepakkohavaintoja, niin että alue arvioitiin muuksi lepakkoalueeksi (III luokka).
Arvo: Kallio on avoimelta osaltaan mahdollinen metsälain (10 §) erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kuuluva kallio. Se on paikallisesti huomionarvoinen, mutta luontoarvot eivät ole kovin
merkittävät.
Maankäyttösuositus: Kohde on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa, niin
että sen ominaispiirteet säilyvät.

7. Saviahon liito-oravaesiintymä ja liito-oravahavainnot
Selvitysalueen pohjoisosassa on Pahaojantien molemmin puolin varttunutta kuusikkoa,
jossa kasvaa seassa jonkin verran koivua ja haapoja (kuva 13). Tien eteläpuolella on
myös nuorempaa sekametsää ja taimikkoalue. Tien pohjoispuolella on noin 15 haavan
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ryhmä, josta löytyi keväällä 2015 vähän papanoita kolmen puun alta. Haaparyhmän
nuoressa kuusessa oli risupesä, mutta ei ole varmuutta, onko se liito-oravalle sopiva pesäpaikka. Lisäksi pohjoispuolen metsäkuvion reunoilla oli vanhoja papanoita muutamien kuusten alla. Tien eteläpuolelta papanoita löytyi niukasti kahden kuusen ja yhden
haavan alta sekä yhden kuusen alta Karijoen reunakuusikosta. Tien pohjoispuolella havaittiin vähän liito-oravan papanoita myös vuosina 2009 ja 2014 (Pöyry Finland Oy
2014b). Noin 300 metrin päässä selvitysalueelta pohjoiseen Saviahon pellon pohjoispuolella oli asuttu liito-oravaesiintymä vuosina 2009 ja 2015. Papanahavainnot liittyvät
todennäköisesti liito-oravien liikkumiseen sen ja eteläisten esiintymien (kohteet 2 ja 5)
välillä.
Arvo: Pahaojantien eteläpuolella havaittiin luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan papanoita vähän kolmen puun alla keväällä 2015. Keväällä 2014 papanoita
ei havaittu. Heti tien pohjoispuolella havaittiin vähän papanoita vuosina 2009, 2014 ja 2015. Papanahavainnot ovat olleet niukkoja, joten aluetta ei rajattu liito-oravaesiintymänä, vaan se on todennäköinen liito-oravien liikkumisreitti. Se saattaa soveltua myös elinpiiriksi.
Maankäyttösuositus: Pahaojantien eteläpuolella tulee säilyttää liito-oravien liikkumisyhteys.
Alueella mahdollisesti olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Jos alueelle suunnitellaan puiden
kaatoa, on liito-oravatilanne suositeltavaa kartoittaa uudestaan.

Kuvat 13 ja 14. Varttunutta kuusimetsää Pahaojantien pohjoispuolella ja kuusten erikoismuotoja ja visakoivuja metsäarboretumin alueella.

8. Sähkölinjan haavikko
Hyväristönmäen koillisosassa on sähkölinjan eteläpuolella pieni haapametsikkö, jossa
kasvaa yli 20 järeää haapaa. Muu puusto on nuoria kuusia, koivuja ja haapoja. Alueella
ei havaittu keväällä 2015 merkkejä liito-oravista. Kolopuita on ainakin yksi, ja siinä oli
käpytikan pesä. Metsikkö sijoittuu liito-oravien todennäköiselle liikkumisyhteydelle
Rakkolanjoen ja Saviahon välillä (kohteet 2 ja 7).
Arvo: Metsikkö sijoittuu luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan
mahdolliselle liikkumisreitille ja voi olla tai voi tulla osaksi liito-oravaesiintymää. Järeillä haavoilla
voi olla arvoa myös mm. kolopesijöille ja hyönteisille.
Maankäyttösuositus: Haaparyhmän säilyttäminen on suositeltavaa. Jos alueelle suunnitellaan
puiden kaatoa, on liito-oravatilanne suositeltavaa kartoittaa uudestaan. Alueella mahdollisesti
olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty.

9. Korkiamäen liito-oravaesiintymä
Korkiamäen itäosassa välittömästi selvitysalueen länsipuolella oli asuttu liitooravaesiintymä keväällä 2015. Se sijoittui tienvarren varttuneeseen kuusikkoon sekä
pieneen sekapuustoiseen metsikköön sen pohjoispuolelle. Välialueella on nuorta lehti-
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puustoista metsää, jossa on liito-oraville sopivaa ruokailupuustoa. Liito-oravan talvi- ja
kesäpapanoita löytyi paikoin runsaasti molemmilta alueilta (kuva 12). Varttuneessa
kuusikossa on ainakin neljä liito-oraville sopivaa pesäpönttöä. Yhteydet selvitysalueella
sijaitseviin esiintymiin (kohteet 2 ja 5) voivat kulkea nuoren lehtipuustoisen metsän
kautta tien ja sähkölinjan ympäristöissä.
Arvo: Alueella oli luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin kuuluvan uhanalaisen liito-oravan esiintymä keväällä 2015.
Maankäyttösuositus: Alueella olevien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain (49 §) perusteella kielletty. Esiintymä sijoittuu selvitysalueen ulkopuolelle, mutta se tulee ottaa huomioon selvitysalueen maankäytön suunnittelussa, niin että liikkumisyhteydet säilyvät.

10. Rakkolanjoen metsäarboretum
Hyväristönmäen kaakkoisosassa on peltoon ja Rakkolanjokeen rajoittuva noin 2 hehtaarin alue, johon on istutettu havu- ja lehtipuiden erikoismuotoja ja jalostettu niitä (kuva
14). Maa-alueen omistajalta saatujen tietojen mukaan alueella on yli 800 erikoismuotoa
ja puuta (Pekka Rantanen 9.3.2015). Joukossa on ainakin mäntyjä, kuusia (eri lajeja),
lehtikuusia, pihtoja, hemlokkeja, tuijia, tervaleppiä, haapoja ja poppeleita, koivuja, jalavia, pihlajia, tervaleppiä, saarnia, tammia ja pajuja. Rakkolanjoen varren entiselle niitylle on lisäksi istutettu visakoivuja ja puuerikoisuuksia, kuten eri kantoja olevia surukuusia ja kultakuusia. Kaikki alueen puut ovat nuoria. Jalostamisessa on käytetty varttamistekniikka, joka on etenkin havuvartteiden osalta erityinen. Arboretumin alueelle sijoittuu varastorakennuksia ja muutamia linnunpönttöjä, joista yhden alla oli keväällä 2015
liito-oravan papanoita (kts. kohde 2).
Arboretumin keskiosassa erottuu noin 100 metrin mittainen noro, johon liittyy pohjoispuolen taimikosta ojauomia ja joka eteläosassa loppuu pellon reunaan. Ojan ylittää tieura ja pohjoisosassa on vedenottoa varten tehty rakennelma. Noron luonnontilaisimmat
osat ovat tieuran molemmin puolin, jossa se virtaa osin kivikossa piilopurona. muutamissa kohdissa noron varrella kasvaa korpikaislaa ja ojakellukkaa.
Arvo: Arboretum on muu huomionarvoinen kohde, jolla ei kuitenkaan luonnonvaraisen luonnon
kannalta ole erityistä arvoa liito-oravan pönttöä lukuun ottamatta. Noro ei ole luonnontilainen,
niin että sitä voitaisiin pitää vesilain (2:11§) suojeltuna vesiluontotyyppinä. Maanomistajan mukaan noro on rajattu metsälain (10 §) erityisen tärkeänä elinympäristönä.
Maankäyttösuositus: Arboretumin alue on suositeltavaa ottaa maankäytön suunnittelussa
huomioon.

6

EKOLOGISET YHTEYDET
Hyväristönmäen pohjoispuolelle on osoitettu maakuntakaavassa viheryhteystarve/ekologinen käytävä -merkintä, joka ulottuu luoteesta valtatien 6 varresta Hämmänauteensuon Natura-alueen tienoille kaakossa (Etelä-Karjalan liito 2011). Maakuntakaavan merkinnällä on osoitettu virkistysalue- tai ekologiseen verkostoon liittyviä
olemassa olevia tai tavoitteellisia valtakunnallisia, maakunnallisia ja seudullisia yhteystarpeita. Sitä koskee seuraava suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava ulkoilu- ja retkeilypolkujen jatkuvuudesta virkistys-, luonto-,
matkailu- ja palvelualueiden välillä sekä otettava huomioon lähialueen kansallispuistoihin liittyvät yhteydet sekä se, että yhteystarpeiden merkitys eläinlajien liikkumisalueena ei heikenny. Viheryhteyksiin liittyvissä yksityiskohtaisemmissa suunnitelmissa tulee
ottaa huomioon alueen maisema-arvot, arvokkaiden luontokohteiden säilyminen ja lajiston liikkumismahdollisuudet myös liikenneväylien suhteen. Kaavaselostuksen mukaan
merkintää on käytetty Lappeenrannassa valtatien 6 kohdalla virkistysreittien epäjatku-
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vuuskohdissa. Virkistysreitit voivat joissakin tapauksissa toimia myös eläinten kulkureitteinä, mutta maakunnallisesti merkittävän ekologinen yhteyden tulisi olla leveä yhteys laajojen luonnonmaantieteellisten kokonaisuuksien välillä (Väre & Rekola 2007).
Karttatarkastelun perusteella Hyväristönmäki sijoittuu metsäiselle mäkialueelle, jonka
länsipuolella ovat Hanhijärven pellot ja itäpuolella Kalliokosken pellot. Lajien liikkumisen kannalta ekologisen yhteyden paras paikka olisikin Hyväristönmäen kohdalla. Yhteys ei välttämättä ole maakunnallisesti merkittävä, sillä pohjoisessa tulee vastaan rakennettu kaupunkialue. Se voi kuitenkin toimia paikallisesti merkittävänä ekologisena
yhteytenä ainakin joillekin lajeille. Esimerkiksi kaupunkikeskustan eteläosan Hyrymäen, Villumäen ja Lakiakallion liito-oraville se on mahdollinen yhteys laajemmille metsäalueille etelässä. Paikallisen tason ekologinen yhteys on yhtenäinen vaihtelevan levyinen metsävyöhyke tai vastaava elinympäristöjen ketju, jonka kautta lajit voivat siirtyä alueelta toiselle (Väre & Rekola 2007).
7

JOHTOPÄÄTÖKSET
Selvitysalueella ja sen lähiympäristössä on melko monipuolisesti luontoarvoja, vaikka
se on suhteellisen pienialainen ja suuri osa pinta-alasta on nuoria metsiä ja osa peltoa.
Keväällä 2015 tehdyn liito-oravaselvityksen perusteella alueella on merkitystä etenkin
liito-oravien elinpiirinä. Osittain tämä johtuu siitä, että alueelle on ripustettu liitooraville sopivia pesäpönttöjä lajin elinympäristöiksi sopiviin metsiköihin. Alueella kasvaa myös runsaasti haapoja, joiden joukossa on liito-oravalle pesäpuiksi sopivia kolopuita ja ruokailupuita. Esiintyminä rajatut elinpiirien ydinalueet sijoittuvat Rakkolanjoen varteen, Hyväristönmäelle ja selvitysalueen läheisyyteen Korkiamäelle ja Saviaholle.
Lisäksi alueen kautta kulkee papanahavaintojen perusteella liito-oravien liikkumisreittejä. Liito-orava tulee ottaa kaavassa huomioon ympäristöministeriön ohjeen ”Liitooravan huomioon ottaminen kaavoituksessa” (9.11.2005) mukaisesti, jotta vältetään sen
lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen. Liito-oravan pesäpuita ja mahdollisia pesäpuita sekä niiden läheisiä puita ei saa kaataa ja esiintyminä rajatut
alueet tulisi säilyttää yhtenäisinä, niin ettei niitä voimakkaasti muuteta esimerkiksi rakentamisella. Esiintymiä ympäröivillä laajemmilla metsäalueilla tulee huomioida liitooravien kannalta tarpeellisten liikkumisyhteyksien säilyminen.
Rakkolanjokea voidaan pitää myös muuten huomionarvoisen luontokohteena, vaikka
sen luonnontila onkin muuttunut. Jätevesikuormituksen väheneminen parantanee Rakkolanjoen ekologista tilaa ja luontoarvoja tulevaisuudessa. Rakkolanjoki laskee noin 10
kilometriä alempana Haapajärveen, joka sisältyy Natura 2000-verkostoon lintudirektiivin perusteella (FI0411002, SPA, 221 ha). Jäteveden puhdistamon sijoittamisella Hyväristönmäelle ei hanketta varten tehdyn ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan ole
merkittävää heikentävää vaikutusta Haapajärven Natura-alueeseen (Pöyry Finland Oy
2014a). Muita huomionarvoisia luontokohteita alueella ovat Hyväristönmäen kallio ja
itäosan pieni noro- ja lamparekohde. Alueelle sijoittuu myös metsäarboretum, johon on
istutettu havu- ja lehtipuiden erikoismuotoja. Lepakkoselvityksen (liite 2) mukaan Rakkolanjoki on lepakoille tärkeä ruokailualue (II luokan lepakkoalue) ja lisäksi alueella on
kaksi muuta lepakoiden käyttämää aluetta (III luokan lepakkoalue). Tärkeä ruokailualue
on suositeltavaa ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa.

8
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Tiivistelmä
T:mi Ympäristötutkimus Karri Kuitunen selvitti Lappeenrannan kaupungin toimeksiannosta lepakoiden esiintymistä kolmella detektorikartoituksella Lappeenrannan Hyväristönmäessä 19.−20.6.,
20.−21.7. ja 14.−15.8. 2015.
Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä erityisen hyvin niiden elinympäristöksi soveltuvia alueita. Lepakkokartoituksessa tehtiin 76 havaintopaikalla yhteensä 109 lepakkohavaintoa vähintään 2−3 lajista (pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköinen isoviiksisiippa/viiksisiippa). Selvityksessä ei havaittu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja, vaikka sellaisia saattaa kuitenkin olla
esim. kolopuissa. Selvitysalueella ei ole tiedossa lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi soveltuvia luolia, bunkkereita tai vanhoja taloja. Rakkolanjoen varsi on Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeessa tarkoitettu tärkeä saalistusalue (luokan II lepakkoalue), jonka huomioiminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Lisäksi havaittiin kaksi muuta huomionarvoista lepakkoaluetta (luokka III).
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1. Aineisto ja menetelmät
1.1. Selvitysalueen yleiskuvaus
Selvitysalue sijaitsee noin neljä kilometriä Lappeenrannan kaupungin eteläpuolella pienten peltojen
kirjomalla kuusimetsävaltaisella alueella. Alue rajautuu luoteessa Pahaojantiehen, koillisessa peltoon,
kaakossa maakaasulinjaan sekä etelässä peltoihin ja metsäalueeseen (kuva 1). Yhtenäisempiä hakkuilta säästyneitä metsiä on lähinnä Hyväristönmäen ympäristössä sekä alueen itä- ja kaakkoisosassa.
Selvitysalueen eteläosassa on nuorta koivikkoa, jossa on muutamia ajouria. Sähkölinja ulottuu alueen
läpi noin koillisen ja lounaan suuntaisena. Hyväristönmäen eteläpuolella on suunnilleen luoteen ja
kaakon suuntainen hiekkatie. Rakkolanjoki virtaa alueen itäosan halki.

0

Kuva 1. Lepakkoselvityksen mustalla katkoviivalla merkitty alue Lappeenrannan Hyväristönmäessä
vuonna 2015. Selvityksessä käytetty kulkureitti (6,8 km) on merkitty punaisella katkoviivalla. © MML
2015.

1.2. Selvitysmenetelmät
Kartoituksen tarkoituksena oli lepakkolajiston, lepakkoaktiivisuuden ja tärkeimpien elinympäristöjen
selvittäminen. Lepakkokohteiden merkityksen arvioinnin perusteena käytettiin Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjetta. Lepakkolajistoa ja lepakkoaktiivisuutta havaintojen lukumäärän
perusteella arvioituna selvitettiin noin 6,8 kilometrin pituisella kuuntelureitillä kesä-, heinä- ja elo3
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kuussa vuonna 2015 (kuva 1). Pääosa reitistä kuljettiin läpi jalan ja osa tieosuuksista polkupyörällä.
Ensimmäinen kartoituskierros tehtiin 19.−20.6. klo 23.40−2.40, toinen 20.−21.7. klo 23.55−3.15 ja
kolmas 14.−15.8. klo 23.19−2.05. Kartoitukset tehtiin tyynessä/heikkotuulisessa ja pääasiassa sateettomassa säässä. Lämpötila kartoitusta aloitettaessa oli 19.6. +15 °C, 20.7. +12 °C ja 14.8. +9 °C. Lepakoita havainnoitiin ensimmäisellä kierroksella Echometer EM3+ -merkkisellä tallentavalla detektorilla. Toisella ja kolmannella kierroksella käytettiin Pettersson D1000X -merkkistä tallentavaa detektoria. Kartoitusreitillä kuljettaessa detektorilla havainnoitiin jatkuvasti ja haarukoitiin heterodynemenetelmällä pääasiassa taajuusalueella 20−50 kHz. Echometer EM3+ -laitteella havainnoitaessa
käytettiin myös full spectrum -toimintoa.

Kuva 2. Esimerkit pohjanlepakon (yläkuva) ja vesisiipan kaikuluotausäänistä Lappeenrannan Hyväristönmäen selvitysalueella 21.7.2015 Audacity-ohjelmalla esitettynä. Pystyakseli kuvaa taajuutta
kilohertseinä (kHz) ja vaaka-akseli aikaa sekunteina. Pettersson D1000X -detektorilla tallennettujen
äänien välit on tiivistetty, jotta useampia pulsseja näkyisi samassa kuvassa.
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Lepakkohavainnoksi tulkittiin ohilento (äänen ilmestymisestä äänen katoamiseen). Samanaikaishavainto esimerkiksi kahdesta lepakkoyksilöstä tulkittiin kahdeksi ja samanaikaishavainto kolmesta yksilöstä kolmeksi havainnoksi jne. Lepakkoyksilö tulkittiin saalistavaksi, kun detektorilla kuultiin surahtava äänipulssien tihentymä (eng. feeding buzz) tai muu saalistukseen viittaava muutos kaikuluotausäänien rytmissä. Lajintunnistuksen perusteina olivat näköhavaintojen lisäksi kaikuluotausäänien taajuus, pulssipituus, pulssiväli, pulssin muoto, rytmi ja sointi. Referenssinä käytettiin keskeistä
lepakoiden määrityskirjallisuutta (esim. Barataud 1996 ja 2015, Russ 2012, Skiba 2009). Lepakkohavaintojen koordinaatit ja havainnon tyyppi (ohilento, saalistus) tallennettiin gps-paikantimeen. Osa
äänistä tallennettiin tietokonetarkastelua (Audacity-äänieditori) varten (kuva 2).

2. Tulokset
Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä erityisen hyvin niille soveltuvia elinympäristöjä (Rassi ym. 2010). Kolmella kartoituskierroksella tehtiin 76 havaintopaikalla yhteensä 109 lepakkohavaintoa vähintään 2−3 lajista (pohjanlepakko, vesisiippa, todennäköisesti isoviiksi- tai viiksisiippa; kuvat 3 ja 4). Havainnoista 67 koski pohjanlepakkoa, 15 vesisiippaa, 20 määrittämätöntä siippaa,
4 määrittämätöntä siippatyypin (FM) lepakkoa ja 3 määrittämätöntä lepakkoa. Määrittämättömien
siippojen joukossa on useita mahdollisia viiksi- tai isoviiksisiippoja. Lepakkohavaintojen määrä oli
16,0/km.

Kuva 3. Lepakkohavaintojen määrä kolmella eri kartoituskerralla Hyväristönmäen lepakkoselvityksessä 19.6.−15.8.2015.
5
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Kuva 4. Lepakoiden havaintopaikat (76 havaintopaikkaa ja yhteensä 109 havaintoa) sekä Suomen
lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeen mukaiset lepakkoalueiden rajaukset. Kuva: Pöyry Finland Oy 2015. Pohjakartta Maanmittauslaitoksen avoimien aineistojen karttapalvelu 2015, peruskarttarasteri 01/2015, lisenssi: Creative Commons, http://www.maanmittauslaitos.fi/avoimentietoaineiston-cc-40-lisenssi.
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3. Tulosten tarkastelu
Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa lepakkoalueet jaetaan merkityksensä perusteella kolmeen luokkaan:
Luokka I: Lisääntymis- ja levähdyspaikka
·

Kaikki Suomen lepakkolajit mainitaan luontodirektiivin IV a liitteessä ja siten niiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Luonnonsuojelulaki
49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi).

Luokka II: Tärkeä ruokailualue tai siirtymäreitti
·

Tärkeät ruokailualueet sekä päiväpiilon ja ruokailualueen väliset siirtymäreitit tai muut kulkureitit eivät ole luonnonsuojelulailla suojeltuja, mutta niiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa on vahvasti suositeltavaa.

·

Suomi liittyi Euroopan lepakoidensuojelusopimukseen (EUROBATS) vuonna 1999 (Valtiosopimus 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.

Hyväristönmäen lepakkokartoituksessa tehtyjen lepakkohavaintojen (yhteensä 109 ja 16,0 havaintoa/km) ja lepakkolajien määrä (vähintään 2−3; pohjanlepakko, vesisiippa ja mahdollisesti viiksisiippa/isoviiksisiippa) on kohtalainen. Vertailukohtana Hyväristönmäen havaintomäärälle ovat esimerkiksi Imatran Vuoksella 6.−9.9.2014 yhdelle automaattidetektorille tallentuneet noin 2350 lepakon
ohilentoa, jotka koskevat 4−5 lajia. Vuoksi on Etelä-Karjalan merkittävimpiä lepakoiden saalistusalueita (Karri Kuitunen, julkaisematon). Lepakoiden yksilömäärän arvioiminen detektorilla on vaikeaa,
jos samanaikaisesti ääntelee enemmän kuin kolme yksilöä. Hyväristönmäen lepakkoselvityksessä oli
todettavissa, että suurin osa havainnoista koski vain yhtä lepakkoyksilöä. Rakkolanjoen varressa sijaitsevalla saalistusalueella havaittiin kesäkuussa kuitenkin samanaikaisesti enimmillään vähintään
kaksi pohjanlepakkoa ja heinäkuussa kolme vesisiippaa. Kaksi pohjanlepakkoa havaittiin myös elokuun käyntikerralla selvitysalueen länsiosassa Pahaojantien läheisyydessä.
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Kartoitushavaintojen perusteella Rakkolanjoen varsi selvitysalueen eteläosassa olevalta sillalta koillisosan pellolle saakka on Lepakkotieteellisen yhdistyksen (2012) ohjeessa tarkoitettu tärkeä ruokailualue (useita yksilöitä ja lajeja, havaintoja kaikilla kartoituskerroilla; kuva 4). Joella on todennäköisesti merkitystä myös lepakoiden siirtymäreittinä. Tärkeät ruokailualueet eivät ole lailla suojeltuja,
mutta niiden huomioiminen maankäytön suunnittelussa on suositeltavaa. Esimerkiksi Rakkolanjoen
saalistusalueen välittömään ympäristöön kohdistuvat laajat avohakkuut voisivat olla haitallisia, mikäli
joen varteen ei jäisi suojaavaa puustoa. Muita huomioarvoisia lepakoiden käyttämiä alueita (luokka
III) rajattiin kaksi (kuva 4). Näillä kohteilla havaittiin saalistavia lepakoita useammalla kuin yhdellä
käyntikerralla, mutta havainnot koskivat vain yhtä lajia ja yksittäisiä yksilöitä. Luokan III lepakkoalueita voidaan huomioida maankäytön suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevalla nuorella koivikolla ei vuoden 2015 havaintojen perusteella ole merkitystä lepakkoalueena (Hyväristönmäen eteläpuolella kulkevan hiekkatien eteläpuolinen alue).
Lisääntymis- ja levähdyspaikat
Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä (Luonnonsuojelulaki 49 §, Neuvoston direktiivi 92/43/ETY; luontodirektiivi). Hyväristönmäen selvitysalueella ei tiettävästi sijaitse lepakoiden levähdyspaikoiksi soveltuvia luolia ja bunkkereita eikä vanhoja
taloja. Selvitysalueen eteläosassa sijaitsevan pellon pohjoispuolella on muutamia vajarakennuksia,
joita lepakot saattavat ajoittain käyttää levähdyspaikkoina, mutta ei kuitenkaan talvehtimispaikkona.
Lepakoiden käyttämiä levähdyspaikkoja sijaitsee todennäköisesti myös esimerkiksi alueen kolopuissa
etenkin selvitysalueen keski- ja pohjoisosan metsäalueilla. Sen sijaan Hyväristönmäen eteläpuolella
noin luoteen ja kaakon suunnassa kulkevan hiekkatien eteläpuolisessa tiheässä nuoressa koivikossa ei
todennäköisesti sijaitse lisääntymis- eikä levähdyspaikkoja.

4. Johtopäätökset
1) Selvitysalueella ei havaittu lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Ainakin levähdyspaikkoja
alueella kuitenkin todennäköisesti on.
2) Selvityksessä ei havaittu uhanalaisia lepakkolajeja eikä erityisen hyvin niille soveltuvia elinympäristöjä.
3) Selvitysalueella ei ole tiedossa lepakoiden levähdyspaikoiksi soveltuvia kellareita ja bunkkereita
eikä vanhoja taloja.
4) Rakkolanjoen varsi on Lepakkotieteellisen yhdistyksen ohjeessa tarkoitettu tärkeä saalistusalue.
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