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1. TAUSTAA 
 

Haminan merenlahtien ennallistamisen kokonaissuunnittelu toteutetaan MeriHamina ry:lle, joka on 

tilannut suunnitelman Savo-Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelulta. Syksyn 2017 aikana suunnittelua on 

ohjannut säännöllisesti kokoontuva ryhmä, johon on kuulunut Haminan kaupungin kaupunkikehityspuolen, 

kuten kaavoituksen ja ympäristöpuolen toimihenkilöitä, MeriHamina ry:n johtoa ja SKVY Oy:n konsultti. 

Tapaamisista on koottu muistiot, joissa on toimenpiteitä, joita on vaiheittain lisätty suunnitelmaan. 

Suunnitelmassa tehdyt toimenpiteet ovat tarkoitettu koko kaupunkia hyödyttäviksi ja ne toteutetaan 

yhteisillä vesialueilla. Kaupunki panostaa tulevaisuudessa rantarakentamiseen. MeriHamina ry on 

puolestaan huolestunut Haminan kaupungin edustan merialueiden umpeenkasvusta. Tässä 

yleissuunnitelmassa on ehdotettu kohdennettuja keinoja, jotka sopivat reheville merenlahdille.   Savo-

Karjalan vesi- ja ympäristösuunnittelu Oy:stä suunnittelua tekee toimitusjohtaja Asko Arbelius, joka 

suunnittelee ruoppauksia, maisemasuunnittelusta vastaa maisemaekologi Piritta Peurasaari. 

Hamina on Suomen itäisin merenrantakaupunki. Meri vaikuttaa kaupunkikuvaan jonkin verran, mutta 

läheisyydestä huolimatta se jää usein näkymien ulkopuolelle. Rannat ovat osin vajaakäytöllä. Kaupungissa 

näkyy vajaakäyttöisiä lastausalueita ym. varastoalueita rannoilla. Osa rannoista on myös umpeenkasvanut 

järviruokokasvustojen vallatessa matalia rantoja. Suunnittelun taustaksi MeriHamina ry. on tilannut 

ilmakuvia Haminasta vuodelta 1939 topografikunnalta. Haminan keskustan alueella on arvokkaita 

kulttuuriympäristöjä, lisäksi alueella on luonnonsuojelualueita. Taustatietona työryhmämme on käyttänyt 

Haminan avainbiotooppikartoitusta ja Savilahden täplälampikorentoselvitystä. Ranta-alueella on 

olennainen merkitys alueen viihtyisyyteen. Niittämisen ja laiduntamisen loputtua vesistöjen umpeenkasvu 

on alkanut ja lisänä tähän on tullut teollisuudesta, asutuksesta ja maataloudesta tuleva ravinteita sisältävä 

vesi, mikä on osaltaan vielä lisännyt umpeutumista. Salmet ovat siltojen kohdalla kaventuneet 

rakentamisen seurauksena.  

Järviruoko on tehokkaasti levinnyt matalille merenlahdille ja samalla alkuperäinen merenrantalajisto on 

hävinnyt. MeriHamina ry haluaa pysäyttää rehevöitymisestä johtuvan merenrantojen umpeenkasvun. 

Yhdistys on jo aloittanut vesialueiden hoitoa Pappilansaarten salmien kohdalla. Tässä yleissuunnitelmassa 

pyritään näyttämään, miltä Haminan merenrannat näyttäisivät ennallistamisen jälkeen. Suunnitelmassa 

annetaan toimenpide-ehdotuksia vesi- ja ranta-alueiden hoitoon maisemallisesti tärkeillä alueilla. 

Haminan merenlahtien ennallistamisen kokonaissuunnittelun tavoitteena on turvata alueiden säilyminen ja 

virkistysarvot myös tulevaisuudessa. Suunnitelmassa esitetyt hankkeet voidaan toteuttaa joko kokonaan tai 

osittain esim. hankkeen vaikuttavuusarvioinnin perusteella. 
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Kartta 1. Suunnittelualue ja toimenpidealueet, jotka on numeroitu hankekohtaisesti. Hankekuvaukset ovat kappaleessa 5 ja 8. 

2. PERUSTIEDOT ALUEESTA 
 

Haminan kaupunki on perustettu Vehkajoen suulle, missä on laajoja ja reheviä merenlahtia. Kirkkojärvi on 

maankuulu ruovikoitunut glo-järvi, mikä kuuluu Natura 2000-alueverkostoon. Kirkkojärvi ei varsinaisesti 

kuulu suunnittelualueeseen, mutta sen kunto vaikuttaa myös Haminan merenlahtiin. Laskujoen perkauksen 

ja rehevöitymisen seurauksena Kirkkojärven umpeenkasvu on edennyt niin pitkälle, että avovettä on enää 

20 % järven pinta-alasta. Järveä on kunnostettu vedenpintaa nostamalla ja ruoppaamalla 1990-luvulla. 

Tässä suunnitelmassa keskitytään Haminan edustan merenlahtien ja salmien kunnostukseen. Kunnostusten 

on tarkoitus olla yleishyödyllisiä, koko Haminan kaupungin ja sen reuna-alueiden vesi- ja ranta-alueita 

hyödyttäviä. Lupinlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi ja se myös kuuluu Natura-2000 verkostoon. 

Alueelle on tehty hoito- ja käyttösuunnitelma. Pappilansaarissa ja Lupinlahdella on edustavia vanhoja 

rantaniittyjä ja hakamaita. Järviruoko muodostaa leveitä vyöhykkeitä mahdollistaen vaateliaiden 

ruovikkolintulajien esiintymisen. Muuttoaikana kaksi isompaa vesialuetta toimii lintujen lepäily- ja 

ruokailualueina. Pappilansaarilla on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. Tässä suunnitelmassa 

pyritään lisäämään perinnebiotooppien määrää Lupinlahdella ja Pappilansaarilla. Ruoppaukset ja niitot 

lisäävät vedenvaihtumista lahdissa ja salmissa. Ruovikkoa jätetään lintuja ajatellen, mutta toimenpiteillä 

pyritään vähentämään ihmisen toimien takia kiihtynyttä umpeenkasvua ja rehevöitymistä. Savilahdella 

täplälampikorennon esiintymisalueet tulee kartoittaa ennen toimenpiteiden aloittamista. Mikäli lahdelta 

löydetään täpläkorennon levähdys- ja lisääntymispaikkoja, ei alueille saa tehdä toimenpiteitä ilman 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen myöntämää poikkeuslupaa. Savilahdella kasvaa myös uhanalaista 

nevaimarretta. Näiden ja muiden uhanalaisten lajien kasvupaikat tulee selvittää ennen toimenpiteisiin 

ryhtymistä. Myös luonnontilaiset lietteen läjityspaikat kartoitetaan. Pääosin läjitysalueet tulevat 

rakennettaville alueille, missä kuivunutta lietettä käytetään viherrakentamiseen. Maisemaa avaavat 

toimenpiteet kohdistuvat pääosin salmiin, jotta vaikutukset ulottuisivat mahdollisimman laajalle. Mikäli 

1. 
2. 

3. 

4. 

6. 

8. 

5. 7. 
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viranomainen katsoo, että hankkeilla saattaa olla heikentäviä vaikutuksia Natura-2000 alueiden 

luontoarvoihin, on tehtävä Natura tarveharkinta. 

Savilahti on kiinteässä yhteydessä Kirkkojärveen ja Vehkajokeen. Lahti on keskeisellä paikalla Haminan 

keskustassa. Savilahtea tulisi kunnostaa rotaationiitoilla, millä vähennetään umpeenkasvua. Nämä 

toimenpiteet ovat kuitenkin vain jälkihoitoa. On myös panostettava rehevöitymisen syihin. Vehkajoki on 

perkausten ja maatalouden vuoksi likaantunut. Vehkajoen valuma-alueella on tehtävä toimenpiteitä 

samaan aikaan, kun merenlahtia kunnostetaan, muuten tulokset eivät jää pysyviksi. Toisaalta 

perinnebiotooppien laidunnus muuttaa maisemaa ja ranta-alueiden kuntoa pysyvästi, niin kauan kuin 

laidunnus jatkuu. 

Tässä suunnitelmassa ehdotetut toimenpiteet tulevat MeriHamina ry:n hankkeiden pohjaksi. Ruoppaukset 

ovat kohtuullisen arvokkaita toteuttaa, mutta ne olisi hyvä tehdä samaan aikaan, kun kaupungilla on 

maanrakennustöitä. Näin saavutetaan kustannustehokkuutta. Mikäli lietteelle on käyttöä lähellä, voidaan 

kuljetuskustannuksia laskea merkittävästi. Ravinnepitoinen liete otetaan pois merenpohjasta ja näin 

avovesialueet laajenevat ja vedenlaatu paranee. Ruoppaukset kannattaa jakaa useille vuosille 

kustannuksien jakamiseksi. Laidunten järjesteleminen on enimmäkseen suunnittelutyötä. Siinä kuluu 

ainoastaan aikaa maanomistajien kanssa vuokrasopimusten tekemiseen, hoitosuunnitelmien 

kirjoittamiseen ja tilallisten löytämiseen sekä luontoarvojen kartoittamiseen. Tämä työ onkin siten 

edullisempaa toteuttaa. Jatkossa ympäristötukijärjestelmä maksaa palkkaa maisemanhoitajille. Ilman 

suunnittelutyötä ei näin merkittävien perinnebiotooppien hoito helposti käynnisty. Niittäminen voidaan 

puolestaan toteuttaa urakoitsijoiden avulla tai talkootyönä. 

MeriHamina ry. aloittaa kesällä 2018 merialueiden luotauksen. Lisäksi kesällä 2018 jatketaan 

hankekohtaisesti ruovikoiden niittoja Pappilansaarten salmissa. Kokonaissuunnitelman valmistumisen 

jälkeen haetaan rahoitusta, jonka jälkeen selviää ruoppausten ja laidunalueiden perustamisen aikataulu. 

Luontoselvitykset täytyy tehdä alueille, missä tehdään voimakkaita toimenpiteitä. Tervasaaren edustalta 

lietteestä on otettu näytteet, ja alueelta ei löydy merkittäviä jäämiä myrkyllisistä aineista. Myös 

Tervasaaren edustan tuleva uimaranta voidaan ruopata, sahatoiminnan jäljiltä merenpohjassa on 

pääasiassa puuperäistä orgaanista ainesta.  
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3. TERVASAAREN ALUEEN RANTOJEN NYKYTILA 
 

Haminan kaupunki on kuuluisa kulttuurihistoriallisesta keskustastaan. Kaupungissa on panostettu 

ympyräasemakaavan alueeseen ja sitä ympäröivään kaupunkilinnoitukseen. Satama on siirretty kauemmas 

kaupungista ja sen vuoksi entiset satama-alueet Tervasaaressa ovat jääneet vajaakäytölle. Osa rannoista on 

joutomaana. Harvalla kaupungilla on tarjota parasta paikkaa kaupungin ja meren välistä uudisrakentamista 

varten. Tällainen tilanne on kuitenkin Haminassa.  

Kaupunki on jo tehnyt suunnitelmat Tervasaarelle, jonne tulee mm. Oolanninpuisto, johon on jo istutettu 

ensimmäiset puut. Puistoon tulee korkeimmalle kohdalle näköalatasanne. Rantaan tulee uimaranta, jonka 

pohjoispuolelle tulee tekolampi, mihin vettä pumpataan merestä. Uimarannalle pääsee keskustasta 

polkuverkostoa pitkin. 

Haminaan saavuttaessa avautuu näkymä, missä meri vaikuttaa molemmissa suunnissa. Ranta-alueet ovat 

kuitenkin osin vajaakäytöllä. Näkymät ovat ruovikoiden peitossa. Pitäjänsaaren ja Tervasaaren välisen 

alueen umpeenkasvu vaikuttaa koko kaupungin merelliseen ilmeeseen negatiivisesti. Tervasaaren ilmeen 

parantamiseksi tarvitaan myös toimia ympäröivillä ranta- ja vesialueilla.  

 

Kuva 1. Tervasaari kuvattuna maantiesillalta päin syyskuussa 2017. Tässä on kaupungin portti merelle. Tällä hetkellä 

maanrakennustyöt sekä yhdyskuntatekniikan rakentaminen ovat alkaneet. Alue on ollut vuosia vajaakäytöllä. 
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.
Kuva 2. Tervasaaren alueen havainnekuva mereltä päin kuvattuna, Kuva on otettu Haminan kaupungin Masterplan-esitteestä 

Kaupunki on suunnitellut kerrostaloasuntoja, puistoja sekä kehitettävän matkustaja- ja vierasvenesataman 

sekä laajennettavan pienvenesatama-alueen. Suunnitelmat sisältävät myös palveluita, kuten 

liikerakentamista, kylpylähotellin ja toimistorakennusten korttelialueet sekä korttelin päiväkodille. 

Korkeatasoiset asunnot keskustan läheisyydessä ja meren rannoilla houkuttavat väkeä muuttamaan 

Haminaan. Suurten rakentamisinvestointien vuoksi, on hyvä että kaupungista on löytynyt aktiivisia 

toimijoita kaupungin lisäksi.  

4. ENNALLISTAMISESSA KÄYTETTÄVÄT TOIMENPITEET 
 

Kaupungin edustan vesialueita ennallistettaessa käytetään pohjatietona ilmakuvia vuodelta 1939. Siltojen 

rakentamiset ovat pienentäneet Haminan edustan salmia ja vesiväyliä. Rehevöityminen on myös 

vaikuttanut vesialueiden pienenemiseen. Ennen kunnostustöitä tehdään alueista luontoselvitykset, 

toimenpiteitä saatetaan joutua muuttamaan selvitysten perusteella. Kunnostustyöt tullaan tekemään 

pääasiassa seuraavilla toimenpiteillä: 

4.1. Vesikasvien niitot  
 

Vesikasvien niittoja (ruovikot) on hyvä tehdä maisemallisesti tärkeillä alueilla, sekä alueilla, joissa on paljon 

asutusta. Niittoalueet on koottu symbolein karttoihin.  Vesikasvien niittoja ei suoriteta edustaville 

ruokoluhdille, missä on monipuolinen lajisto. Niitoilla voi parantaa veden virtausolosuhteita umpeen 

kasvavilla alueilla. Usein niitto täytyy toistaa useana vuotena peräkkäin. Alkukesällä tehty ruovikon leikkuu 

taannuttaa voimakkaimmin ruovikon kasvua, koska tällöin juurakon ravinnevarasto tyhjentyy. 

Ravinteidenpoiston kannalta otollisin aika on elokuun 15.-30. välinen aika, kun ruoko on suurimmillaan eikä 

ravinteita ole siirretty vielä talvea varten juurakkoon. Niittomassa on aina kerättävä pois vedestä, sillä siitä 

vapautuu ravinteita. Niittomassa on hyvää maanparannusainetta mm. savisille pelloille. MeriHamina ry:n 

kannattaa tiedottaa niitoista paikallisia viljelijöitä, jotka saattavat saapua hakemaan niitetyn massan omille 

pelloilleen. On huomioitava, että hävinneen ruokokasvuston lahoavasta juurakosta voi tulla myös ravinne- 

ja metaanipäästöjen lähde. 

Hyvinä jäätalvina ruovikon poisto kannattaa tehdä talvella. Leikkuilla estetään ruokoturpeen 

muodostumista ja vesirajan pakenemista kauemmas. Talvikorjuuta voi tehdä esim. telaketjukoneella. 

Talvikorjuun hyvänä puolena on, että samalla voidaan leikata sekä vesi- että maa-alueilta. 
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4.2. Ruoppaukset 
 

Asko Arbelius SKVY Oy:stä on tehnyt 25.5.2017 Pappilansaarten salmien ruoppaussuunnitelman. 

Ruoppaukset ovat osakokonaisuus, joka on kuvattu pääpiirteittäin tässä yleissuunnitelmassa. 

Pappilansaarten salmien umpeenkasvu on umpeuttanut koko Lupinlahtea. Lietettä on kertynyt salmien 

pohjalle n. 30 cm. Liete on vähentänyt vedenvaihtuvuutta salmissa. Ruoppaus tullaan toteuttamaan 

geotuubimenetelmällä. Ruoppaus parantaisi salmien happitilannetta ja vedenvaihtuvuutta Lupinlahdessa 

etenkin talvella. Pappilansaarten ensimmäisen salmen ruoppausalue on n. 50 metriä leveä ja 800 m pitkä. 

Lietteen paksuus on salmessa n. 30 cm, joten ruopattavaa massaa kertyy salmesta n. 12 000 m3. Etu- ja 

takasaaren välistä ruopataan 7305 m3 molemmista päistä. Kivisalmelta ruoppausmassoja tulee eniten, eli n. 

14 538 m3. Kivisalmen ruoppaus auttaisi eniten nousuveden aikaan tapahtuvaa veden virtausta, sillä väylä 

on lähimpänä avomerta.  

Pappilansaarten salmien ruoppauksia jatketaan Purholmanselälle ja kohti Lupinlahtea, jolloin näiden lahtien 

veden vaihtuvuus lisääntyy. Lisäksi Tervasaaren edustan ruoppaus tulee parantamaan uimarannan 

virkistyskäyttöä ja ruoppaukset Kotisaaren sillan molemmin puolin vaikuttavat Haminan merenlahtien 

maisemaan. 

4.3. Laidunnus 
 

Laidunnus on tehokas maisemanhoitotoimenpide. Oikein tehtynä ja suunniteltuna se vaatii vähemmän 

ihmistyötä kuin niitto. Runsaasti ruovikoituneilla rannoilla on vesirajasta niitettävä ruokokasvustoja, jotta 

eläimet pääsevät syömään vuosikasvuja vesirajasta. Laidunnus myös palauttaa luontoarvoja ja siitä on 

hyötyä avoimia niittyjä tarvitseville linnuille. Runsas määrä biomassaa jää syntymättä, kun muuten lahoava 

ruokokasvusto menee laiduneläinten ruoaksi. Korkeakasvuiset lajit, kuten järviruoko, edistävät rannan 

siirtymistä merelle, koska joka vuosi ruokokasvusto maatuu ja muodostaa uuden kerroksen maatuvaa 

ainesta rantavyöhykkeeseen. Haminassa laidunnus on sopiva keino maisemanhoitoon 

maaseutumaisemmilla alueilla esim. Lupinlahdessa. 

Tähän suunnitelmaan on koottu arvokkaimpia ja helposti hoidon piiriin otettavia alueita. Hoidon 

järjestämiseksi on löydettävä tilallinen, jolla on lampaita/karjaa, hankittava maanomistajien luvat ja tehtävä 

vuokrasopimukset ja tehtävä alueille hoitosuunnitelmat. Mikäli laidunnus tapahtuu asutuksen lähellä, on 

tärkeää tiedottaa eläimistä. Eläimet maisemanhoitajina myös parantavat ihmisten suhdetta luontoon. 

Pääosa asukkaista yleensä kokee maiseman avautumisen ja eläimet positiivisena asiana. On myös 

eettisempää, että eläimet hoitavat maisemia ihmisten keskellä, kuin ovat suljetuissa tuotantotiloissa. 

Uhanalaiset kasvit yleensä hyötyvät laidunnuksesta, niitä voidaan tarvittaessa aidata laidunalueella. Yleensä 

ELY-keskuksen vastuulla on seurata kannan kehittymistä ja tarvittaessa voidaan antaa maisemanhoitajille 

ohjeita. 

4.4. Laskuvesien ravinteiden vähentäminen 
 

Vehkajoen kunnostus olisi välttämätöntä, jotta saataisiin parannettua Haminan merenlahtien tilaa 

pysyvästi. Tässä suunnitelmassa esitetyt ruoppaukset poistavat vuosikymmenien aikana kertynyttä 

ravinteista lietettä meren pohjasta. Jotta vaikutukset olisivat pysyviä, täytyy Vehkajoen tilaa parantaa. 

Vehkajoki on soiden ja peltoalueiden ympäröimä. Joki on yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan tyydyttävä ja 

alajuoksu on vain välttävä. Vehkajoen kosteikkojen yleissuunnitelmassa vuodelta  2009 on runsaasti hyviä 

kosteikon paikkoja. Kosteikot sitovat ravinteita ja siten parantavat joen tilaa. Yleissuunnitelmaa voi käyttää 

kunnostuksen suunnittelun pohjana. Lisäksi täytyisi perattu uoma ennen Kirkkojärveä, sekä uoma 
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Kirkkojärveltä Savilahteen ennallistaa. Kunnostus voidaan tehdä erillisenä hankkeena, missä tiedotetaan 

maanomistajia, hankitaan luvat ja tehdään ennallistamistoimenpiteitä jokivarressa. 

 

5. KAUPUNKIALUEEN MERENLAHTIEN ENNALLISTAMINEN 
 
Kaupunki on kehittämässä Tervasaaresta korkeatasoista koko kaupungin asumis- ja vikistyskäyttöön 

tarkoitettua aluetta. Tällä hetkellä alueen asemakaavoitus ja esim. puistosuunnitelma on valmistunut sekä 

maanrakennustyöt ja katu- ja yhdyskuntatekniikan rakentaminen on aloitettu. Syksyllä 2017 ensimmäiset 

puut oli istutettu Oolanninpuistoon. Puiston rakentaminen aloitetaan v. 2018. Myös Tervasaaren satama-

alueen  laiturit uudistetaan.  Merialueiden ennallistaminen tukee tätä koko merenrantojen ilmeen 

kohotusta. Kaupunkialueella pääasialliset ennallistamiskeinot ovat ruoppaus ja vesikasvien niitot. Tässä 

suunnitelmassa on myös pieni laidunalue Iso Vuohisaaressa. Saaren edustan matalikko kasvaisi umpeen 

aina vaan uudestaan, jos aluetta ei laidunneta. Laidunnus pitäisi maisemaa avoimena ja myös tukisi 

matkailua. Pieni Vuohisaaressa on Pursipaviljonki, joka toimii kesäisin ravintolana. Matkailijat saattavat 

myös pistäytyä katsomassa eläimiä ja maisemaa vieraillessaan paviljongilla. 

 

5.1. Hanke 1. Tervasaari ja Iso Vuohisaari 
 

Tervasaari on tällä hetkellä pääosin joutomaata. Tulevaisuudessa Tervasaari tullaan muuttamaan 

rakennetuksi viihtyisäksi ympäristöksi. Myös viheralueet tulevat olemaan rakennettuja. Tulevaan 

Oolanninpuistoa korotetaan maamassoja käyttäen ja korkeimpaan kohtaan rakennetaan näköalatasanne. 

Jos ruoppaukset tehdään maanrakennustöiden kanssa samaan aikaan, voi kuivatettua lietettä käyttää 

puistojen maanrakennustyössä.  

Kuva 3. Masterplan Tervasaaren alueesta (Haminan kaupungin visio, miltä Tervasaari tulisi näyttämään) 

Iso Vuohisaaren ja Kotisaaren välinen merialue on umpeenkasvanut. Ruovikot ovat maatuessaan 

muodostaneet uusia saaria tai suurentaneet olemassa olevia saaria. Ruoppauksen ohessa niitot ohjaisivat 

paremmin veden virtausta alueella. Niittojen tuloksena veden virtaus lisääntyy Kotisalmen eteläpuolella, 

joka puolestaan vaikuttaa Savilahden veden virtaukseen. Edelleen veden virtausta edistetään ja 
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ruovikoitumisen eteneminen pysäytetään Savilahdella rotaationiitoilla, jotka kuvataan tarkemmin 

Savilahden ennallistaminen kappaleessa. Merenlahtien umpeenkasvun alkusyyhyn on myös hyvä puuttua. 

Vehkajoki virtaa intensiivisesti viljeltyjen peltoalueiden lävitse. Ravinteet jäävät myös Kirkkojärveen, joka on 

miltei umpeenkasvanut. Tältä alueelta irtoaa ruokolauttoja, jotka saattavat ajelehtia Savilahdelle. 

Kirkkojärven vedenpintaa on nostettu v. 1995 patoamalla ja pumppaamalla vettä järven eteläosiin.  

Ravinteet Savilahdelle tulevat pääosin Vehkajokea pitkin. Vehkajoen varrella oleville tilallisille olisi hyvä 

järjestää neuvontaa, jossa suunnitellaan suojavyöhykkeitä, kosteikkoja ja lietekuoppia Vehkajoen valuma-

alueelle. Toimenpiteistä merenlahdilla olisi paremmin hyötyä, jos samalla maatalouden ravinnekuormia 

vesistöihin vähennetään. Mikäli merenlahtia kunnostetaan hankkeilla, olisi tärkeää sisällyttää hankkeisiin 

myös suunnittelua ja neuvontaa Vehkajoen maanviljelysalueelle. Hankkeessa voidaan tehdä myös 

investointeja eli rakentaa kosteikkoja, joihin ravinteet kertyvät. Vehkajoen kunnostaminen voi myös olla 

oma erillinen hankekokonaisuus. Hankkeeseen voi kysyä mukaan paikallista ELY-keskusta ja konsultteja, 

MeriHamina ry. voi olla paikallisena yhdistyksenä mukana hankkeessa. 

 

  

Kuva 4. Oolanninpuisto ja saaret tulevat toimimaan Haminan kaupungin merellisinä viheralueina 

Merialueiden ennallistamisella voidaan parantaa kaupungin uutta merellistä ilmettä. Vuoden 1939 

ilmakuvista ilmenee, että Iso Vuohisaaren ja Kotisaaren alue on ollut miltei kokonaisuudessaan ilman 

vesikasvillisuutta ja sillat ovat olleet salmien kohdalla leveämpiä. Saarten avoimuudesta voi päätellä, että 

Iso Vuohisaarta on laidunnettu. Kaupungeissakin elettiin tuolloin vielä omavaraistaloudessa ja saaret olivat 

usein kesälaitumina. Siltojen rakentamisen seurauksena virtaus on muuttunut ja lietettä on päässyt 

kerääntymään Iso Vuohisaaren edustan kapeille merialueille. Matalikot ovat olleet hyvä kasvualusta 

järviruokokasvustoille, jotka maatuessaan nostavat merenpintaa. Laidunnus on yleensä loppunut 1950-

1960- luvulla. Sen jälkeen rantojen ilmaversoiskasvillisuus on alkanut pikkuhiljaa valtaamaan 

merenrantaniittyjä.  

Ennen toimenpiteitä tehdään alueella tarpeelliset luontoselvitykset. Esimerkiksi Savilahdella on tarpeen 

tehdä perhos/korentoinventointi. Jos arvokkaita lajeja ei alueilta löydy, niin seuraavaksi tehdään 

imuruoppaus ulommaisille alueille, jossa poistetaan meren pohjaan tulevaa lietettä. Ruoppaus tehdään 

geotuubimenetelmällä, mitä käytetään myös Pappilansaarten salmissa. Imuruoppauksella poistetaan 

ulommaiset ruokokasvustot, joten se samalla vähentää niitettävää alaa. 
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Iso Vuohisaaren edustalle paras toimenpide on niittäminen useana vuotena peräkkäin. Niiton voi suorittaa 

kesällä, syksyllä tai talvella riippuen olosuhteista ja kalustosta. Talviniiton jälkeen on seuraavana kautena 

tehtävä niittoa myös kesäaikaan. Rannat pysyisivät jatkossa avoimina, jos niitä laidunnettaisiin. Iso 

Vuohisaaren edusta sopisi laidunnukseen hyvin. Esim. lampaat tai vuohet sopisivat hyvin saarelle, missä 

matkailijat käyvät päiväretkillä. Myös lampaat menevät matalan veden aikaan ulommas rannasta, jos alueet 

ovat niitetty. Maatuvat ruokokasvustot eivät ole houkutteleva laidun. Aidattavaksi alueeksi riittäisi saaren 

pohjoisosa, niin että hieman metsää olisi rajattuna alueeseen. 
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Kuva 5. Iso-Vuohisaari 1939 

 

 
Kuva 6. Iso Vuohisaari v.2016. Kotisaaren salmea on kavennettu. Salmen edustan saaret ovat kasvaneet ja uusia saaria on syntynyt. 

Iso Vuohisaaren edustalla on laaja ruovikko (lähde: maanmittauslaitos ja topografikunta) 
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Haminan keskustan ranta-alueet, yhteenveto: Tervasaaren ja Iso Vuohisaaren välinen alue on 

ruovikoitunut. Haminan kaupungin Tervasaaren Masterplanissa Tervasaaren rannat rakennetaan mm. 

uimarannaksi. Tervasaarella ei ole suurempaa tarvetta ranta-alueiden kunnostukseen. Sen sijaan Iso 

Vuohisaaren ja Tervasaaren välinen alue on ruovikoitunut. Alueen merinäköalat ovat kadonneet 

umpeenkasvun myötä. Nämä merialueet ovat maisemallisesti hyvin tärkeitä, sillä ne tarjoavat silloilta 

näkymän merelle.        

Toimenpiteet: 

Alueelle on ruovikoitumisen ja liettymisen seurauksena tullut uusia saaria. Ulommaiset osat alueesta 

imuruopataan. 

Rannan läheisiä ruovikoita ja saaria niitetään usean vuoden ajan. Niittäminen sovitetaan kalustoon ja 

sään mukaan. Talviniiton jälkeen on suoritettava niitto myös kesällä. 

Mikäli Iso Vuohisaarelle saadaan lammaslaidun, niin ruovikoituminen voidaan pysäyttää myös 

laidunnuksella. Matalan veden aikaan eläimet syövät kasvillisuutta myös vesialueilta. Maisemalaitumet 

edistävät myös matkailua. 

Savilahden länsiosan ruovikoita hoidetaan etelä-pohjoissuuntaisin rotaationiitoin. Rotaationiitoilla 

pyritään estämään umpeenkasvun eteneminen. Niittojen seurauksena avovesi ja virtaukset lisääntyvät 

Savilahdella 

Savilahden itärantojen kapeita ruovikoita niitetään kaupungin rantojen avoimuuden säilyttämiseksi 

Tervasaaren rannan vesialueet kunnostetaan mm. uimarannaksi 

Aallonmurtajan purkamisen vaikutuksia veden virtauksiin tutkitaan ja laajennetaan tarvittaessa Voihellin 

aallonmurtajaa. 
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Toimenpiteet:  niitto  ruoppaus 
 

 
Kuva 7. Toimenpiteet Haminan keskustan edustan merialueilla. 

Ruoppaus lisäisi hieman veden vaihtumista myös Savilahdella, koska se lisäisi veden virtausta Savilahden 

länsipuolta pitkin. Alueen kokonaisravinnemäärä pysyy silti samana, mutta parempi veden virtaus 

länsiosassa saattaa vaikuttaa Savilahden alueen rehevöitymistä vähentävästi. Keskustan sisääntuloväylän 

siltojen alla olevat kapeikot silti estävät eniten jatkossakin veden virtausta Savilahden länsiosissa. Ruoppaus 

vaatii vielä tarkempaa suunnittelua esim. läjitysalueiden suhteen. Ruoppausta varten on myös hankittava 

asianmukaiset luvat. Geotuubimenetelmä sopii kohteelle hyvin, sillä vesi valuu pois tuubin huokosista, 

mutta liete jää geotuubiin.  

Ruoppauksen lisäksi niittäminen lisää alueen avoimuutta. Niitto on luonnonmukaisempi toimenpide, mutta 

se vaatii enemmän työtä. Niittämistä on jatkettava peräkkäisinä vuosina, jotta päästään haluttuun 

lopputulokseen. Ruoppaus ja niitot oikein tehtynä parantavat myös kalaston ja linnuston elinolosuhteita. 

Toimenpiteiden jälkeen alueen virkistyskäyttömahdollisuudet ja maisema-arvot paranevat.  

 lammaslaidun jälkitoimenpiteenä Iso Vuohisaaressa 
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Kuva 8. Näkymä nykyisin, Pitäjänsaaresta kohti Tervasaarta. Korkeat ruokokasvustot peittävät merinäkymän 

 

 
Kuva 9. Havainnekuva näkymästä Pitäjänsaaresta kunnostuksen jälkeen 

 

5.2. Hanke 2. Tervasaaren uimaranta ja aallonmurtaja 
 

Tervasaarella on aikaisemmin toiminut saha. Haminan kaupungin suunnitelmissa Tervasaaren rannalle 

rakennetaan tulevaisuudessa uimaranta. Sahatoiminnan jäljiltä meren pohja uimarannan edustalta täytyy 

kunnostaa poistamalla ylimääräinen orgaaninen aines pohjalta. Vuonna 2005 otetut sedimenttinäytteet 

paljastivat, että alue ei ole sahatoiminnan takia pilaantunut. Pohjasta täytyy mitata sedimentin paksuus. 
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Sedimentin laadusta riippuen ratkaistaan sen läjityskelpoisuus ja valittava kunnostusmenetelmä. 

Ruoppausalueen tulee viettää syvänteeseen päin, jotta se ei liety uudestaan. 

Rannan kunnostus ruoppauksen jälkeen on edullista. Ruoppauksen jälkeisenä kevättalvena jään päälle 

asennetaan suodatinkangas, joka ankkuroidaan rantaan. Kankaan päälle jäälle ajetaan hiekkaa. 

Suodatinkangas estää hiekan sekoittumista pohjan sedimenttiin. 

Voihellin saaren ja Pappilansaarten välissä on aallonmurtaja. Tämä aallonmurtaja vaikuttaa Pappilansaaren 

kahden pohjoisemman salmen veden vaihtuvuuteen. Salmien kautta ei enää vaihdu vettä niin paljon kuin 

ennen aallonmurtajan rakentamista. Aallonmurtaja on rakennettu ja sen tehtävänä on suojella 

pienvenesatamaa suurimmilta myrskyiltä. Nyt se toimii myös Lupinlahden veden vaihtumisen esteenä. 

Suuri osa Lupinlahden vedestä tulee lounaistuulien aikaan. Paremmin aallonmurtajana toimii Voihellin 

aallonmurtaja. Mikäli aallokkoa tulee satamaan, niin Voihellin aallonmurtajan pituutta tulee lisätä. Voihellin 

aallonmurtaja suojelisi satamaa myrskyiltä, mutta päästäisi veden virtaamaan silti Pappilansaaren salmiin 

lounaistuulien aikaan. Aallonmurtajan paikan muuttaminen ja Voihellin aallonmurtajan pidentäminen vaatii 

tätä yleissuunnitelmaa tarkempia mittauksia ja tutkimuksia. 

Toimenpiteet:                  niitto                                                                      ruoppaus  

Kuva 10.Toimenpiteet Tervasaaren eteläpuolen ranta-alueella                                              

Jänissaaren ja Voihellin väliset salmet avataan virkistyskäytön mm. melonnan mahdollistamiseksi. Samalla 

salmien avaaminen vaikuttaa veden vaihtumiseen Tervasaaren edustalla. Lisäksi Jänissaaressa on runsaasti 

ruovikoituneita alueita. Ruovikoita täytyy maisemien avaamiseksi ja virkistyskäytön helpottamiseksi myös 

niittää alueella. Ruovikot ovat reheväkasvuisia, joten ne on niitettävä useaan kertaan. Talviniitto sopii 

alueelle hyvänä jäätalvena, sillä ruovikkoa on sekä vesi- että maa-alueella. Talviaikaisessa niitossa voi 

niittämistä tehdä jään päältä sekä maa- että vesialueilla. 

Lepikonrannan kohdalla tulvapenger on osa tulvaestekokonaisuutta, joka kiertää koko Tervasaarta. Joillakin 

kohdin tulvaeste on suunniteltu rakennettavan mm. tukimuurirakenteina. Lepikonrannan tulvapenkereen 

Aallonmurtaja 

Voihelli 

uimaranta 

Kunnostettava 

alue 

Salmien avaus ruoppaamalla 

tulvapenger 
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mantereenpuoleiselle sivulle voidaan sijoittaa ruoppausmassoja esim. Pappilansaarten salmista, jotka 

sijaitsevat alueen välittömässä läheisyydessä. 

5.3. Hanke 3. Savilahti 
 

Savilahden länsiosa on ollut rehevä merenlahti myös vuoden 1939 ilmakuvissa. Vesi on virrannut 

Pitäjänsaaren länsirannan läheisyydessä. Savilahden länsiosa on luonnostaan ruovikoitunut, joten hoidossa 

pyritään estämään ruokosukkession eteneminen. Paras työkalu tähän on rotaationiitto, missä vain osa 

ruovikoista niitetään. Niittojäte on aina kerättävä pois, jotta ravinteet lähtevät pois vesistöstä. Yleensä 

tehokkain aika ruovikon niittoon on ennen elokuun loppua tapahtuva niitto, sillä silloin ravinteet eivät ole 

vielä varastoituneet juurakoihin. Niittoja voi myös tehdä muinakin aikoina, paitsi lintujen pesimäaikana.  

Rotaationiitot olisi hyvä tehdä etelä/pohjoissuunnassa aivan ruovikon ja avoveden reunassa. Jos 

ruovikoiden väleissä on avovettä, niin myös näissä väliosissa tehdään rotaationiittoja, millä pyritään 

lisäämään veden virtausta länsirantaa kohti. Savilahden itärannalla on melko vähän ruovikoita. Itärannan 

uloimmat ruovikot on hyvä niittää kaupunkirantojen ilmeen parantamiseksi ja ruovikoitumisen etenemisen 

pysäyttämiseksi.  

Niittojen lisäksi Savilahdelle on tehtävä ruoppauksia Pitäjänsaaren edustalla olevalle vesialueelle. 

Ruoppauksilla pyritään poistamaan lahden pohjaan kertynyttä lietettä ja parantamaan lahden 

virkistyskäyttöä. Ruoppaukset eivät ulotu rantaan saakka. Ennen toimenpiteitä on selvitettävä 

täplälampikorennon esiintyminen alueella. Niittoja ei kannata tehdä esiintymisalueilla kesällä lajin 

lentoaikana. Joistakin toimenpiteistä voi myös olla hyötyä täplälampikorennon kannalle. Laji viihtyy 

vesistöissä, jotka ovat tietyssä umpeenkasvun vaiheessa. Jos Savilahti kasvaa liikaa umpeen, niin myös 

täplälampikorento voi kadota alueelta. Oikein tehtynä kunnostus voi parantaa täplälampikorennon 

elinolosuhteita. 

Kuva 11. Savilahden itäosissa rannat ovat suhteellisen avoimia, rantojen niitot auttavat torjumaan ruovikoitumisen etenemistä. 
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Kuva 12. Savilahti v. 1939, vesi on ollut kirkkampaa 1930 Pohja näkyy sen vuoksi ilmakuvassa paremmin 
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Toimenpiteet:      niitto            ruoppaus 

     
Kuvat 13. Ilmakuva vuodelta 2016. Lahti on ollut luonnostaan rehevä ja lahden umpeenkasvu on lisääntynyt. Pitäjänsaaren 

länsirannan edustaa ruopataan. 

 
  

Savilahti v. 2016, toimenpiteet 

Täplälampikorennon 

esiintymisalue. Niitto myöhään syksyllä/ 

talvella (lupa ELYltä) 
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6. RUOPPAUSMASSOJEN KÄYTTÖ 
 

Lepikonrantaan on tarpeellista rakentaa tulvavalli. Tulvavalli on osa Tervasaaren laajempaa suunnitelmaa. 

Tulvavallin suojanpuoleiselle vallille voidaan läjittää osa ruoppausmassoista. Läheisistä Pappilansaarten 

salmista tulleet ruoppausmassat on kannattavinta sijoittaa tulvavallille. Tulvavallin läjitys järjestetään 

yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa. Lisäksi kuivunutta lietettä voi käyttää lähiliikuntapaikkojen 

viherrakentamiseen, sekä. Sibeliuskadunkentän maisemointiin tulvavallin lähellä. 

Kuva 14. Haminan kaupungin tilaamien suunnitelmien mukaan Lepinkonrannan tulvavalli tulee toimimaan samalla pyörätienä.  

Pääosa ruoppauksista tullaan tekemään geotuubimenetelmällä, jolloin tarvitaan ainoastaan sijoituspaikka 

ja kuivuneen lietteen jälkikäyttö. Geotuubit voi asentaa tulvavalleille tai lähiliikuntapaikoille kuivumaan. 

Kuivumisalueelle on laitettava ensin murske ja huolehdittava siitä, että vesi pääse virtaamaan alueelta pois. 

Esim Oolanninpuiston kumpare on maalajiltaan ja muodoiltaan hyvä kuivatuspaikka, jos maassa on soraa ja 

mursketta.  

Alussa suurin osa geotuubin sisällöstä on vettä. Kuivumisen jälkeen jäänyt liete on hyvää materiaalia 

viheralueen maanrakennukseen. Kaivamalla tehtävää koneellista ruoppausta voi tehdä kohteilla, jossa 

ruoppausmassojen läjitys ruopattavan kohdan lähelle on mahdollista, esim. Lepikonrannan tulvavalli.  

Geotuubimenetelmällä poistetaan merenpohjasta ravinteikas sedimentti, jolloin merenlahtien sisäinen 

kuormitus vähenee. Menetelmässä käytetään ympäristöystävällistä polymeeria lietteen kuivattamiseen. 

Vesi poistuu huokoisista erikoistekstiilistä koostuvista tuubeista ja kuivatus vaatii tällä menetelmällä kuusi 

kertaa vähemmän pinta-alaa kuin perinteinen allaskuivatus. Lietteen loppusijoitus on helpointa tehdä 

rakennettaville puistoalueille, tulvavalleille ja lähiliikuntapaikoille. Jos lietettä käytetään luonnontilaisille 

rannoille, ei niillä saa olla merkittäviä luontoarvoja. 
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Kuva 15. Geotuubien mahdollisia kuivumis- ja lietteen käyttöalueita suunnittelualueella  
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7. KAUPUNGIN REUNA-ALUEIDEN MERENLAHTIEN KUNNOSTUS 
 

Pappilansaaret, Purholmanselkä ja Lupinlahti muodostavat kaupungin läheisen merenrantavyöhykkeen, 

joka on luonnontilaisempi luonteeltaan, kuin keskusta-alueen rannat. Ihmisen toiminta on kuitenkin 

vaikuttanut näihinkin alueisiin. Vanhoista ilmakuvista ilmenee, että maankäyttö on muuttunut ja asutusta 

on syntynyt lisää. Pappilansaarissa on uusia asuinalueita, mutta alueella on myös vanhaa rakennuskantaa. 

Ruovikot ovat lisääntyneet kaikilla merenrannoilla. Ihmisten tekemät sillat ja muut rakennelmat, kuten 

aallonmurtajat ovat vähentäneet veden vaihtumista Purholmanselällä ja Lupinlahdella. 

7.1. Hanke 4. Pappilansaarten salmet 
 

Pappilansaaret ovat olleet v. 1939 maatalousaluetta. Metsien avoimuus kertoo, että saaret ovat olleet 

karjan hakamaana. Saaret ovat olleet tärkeitä karjataloudessa. Eläimiä ei ole tarvinnut aidata ja ne ovat 

saaneet elää lähes vapaasti. Saarten rannoilla ei löydy lainkaan ruovikoita. Salmet ovat olleet syvempiä. 

Myöhemmät siltarakenteet ovat saattaneet vaikuttaa veden vaihtumisen vähenemiseen salmissa. 2000-

luvulla salmet ovat kaventuneet. Kaikkein selvimmin umpeenkasvu näkyy ilmakuvista eteläisimmässä 

Kivisalmessa, missä Nuottakariin on molemmille rannoille kasvanut miltei 100 m leveä ruovikko.  

Pappilansaarten kolme salmea on suunniteltu ruopattavaksi. Alueelle on valmistunut ruoppaussuunnitelma 

keväällä 2017. Ruoppaus vaikuttaisi salmien kautta lisäten veden virtausta Purholmanselällä ja 

Lupinlahdella ja siten se estäisi näiden merenlahtien umpeenkasvua. Vaarana näillä lahdilla on, että alueen 

luontoarvot menetetään, kun hiljalleen etenevä rehevöityminen vähentää avovettä lahdessa. 

 Etusaaren ympärillä pelkkä ruoppaus riittää toimenpiteeksi, sillä imuruoppaus poistaa myös ruovikot. 

Eteläisimmän Kivisalmen kohdalla sen sijaan laaja ruovikko jää osin paikoilleen. Ruovikkoa on kasvanut 

alueella jopa 100 metrin levyisenä vyöhykkeenä. Ruoppausten lisäksi vesialueen laajentaminen edellyttää 

ruovikon niittoja.  

Hanaholman merenrantaniityille, missä kasvaa mm. itämerenlaukkaneilikkaa ja muuta 

merenrantaniittylajistoa, on paras toimenpide laidunnus. Lampaillakin laidunnettuna rannat säilyvät 

avoimina, sillä matalan veden aikaan ne laiduntavat myös vesirajassa. Vaikka lampaat syövät kasveja, niin 

harvinaiset merenrantaniityn lajit hyötyvät siitä. Vyöhykkeiset merenrantaniityt ovat edustavimpia juuri 

niillä alueilla, missä on laidunnusta. Positiiviset vaikutukset näkyvät ilmakuvissakin Takasaaren niityllä, mitä 

on vuosien ajan laidunnettu. Vaikutukset näkyvät ilmakuvassa selvärajaisena ranta-alueena. Tarvittaessa 

aitauksella voidaan rajata laidunnettavia alueita, jolloin ei ole vaaraa harvinaisten lajien tuhoutumisesta. 

Silti yleensä harvinaiset lajit hyötyvät laidunnuksesta, joten aitaaminen ei ole tarpeellista. 
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Kuva 16. Pappilansaaret v. 1939. Erityisesti Kivisalmen alue on nykyistä leveämpi. Avointa vesialuetta on ollut nykyistä enemmän 
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Kuva 17. Ilmakuvat Pappilansaarista kertovat ruovikoitumisen vähentäneen vesialueita varsinkin Kivisalmessa ja Purholmanselällä. 

Ilmakuvaan on merkitty niittoalueet. Ruoppaukset ovat liitteessä 1. Kaasuputken lähistöllä ruoppauksen tekeminen ei ole 

turvallista. 

Pappilansaaret v. 2016 

Kivisalmen vesialue on  

pienentynyt kolmanneksella 

Ruovikot ovat kasvattaneet  

saaria ja saaret vähentävät 

veden virtausta. 

Salmet niitetty v. 2016 ja 2017 

ja niitetään v. 2018 

Niittoalueet on lisätty ilmakuvaan 

kaasuputki 
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Kartta 2. Kivisalmen alueella ruoppauksen lisäksi vaaditaan niittoja 

Toimenpiteet:              niitto                        laidunnus 

 
Kuva 18. Toimenpiteet ruoppauksen lisänä Kivisalmessa  

 

Kivisalmessa niitot täydentävät ruoppauksen vaikutuksia. Usean vuoden aikana toistuneet niitot vähentävät 

tehokkaasti ruokojen kasvua ja samalla vesialueet suurenevat. Rannoille jää ruovikkoa vielä runsaasti 

Ote ruoppaus- 

suunnitelmasta  

Kivisalmen kohdalta. 

Ruopattava alue on 

merkitty mustalla 

 

Laidunnettu  

merenrantaniitty 
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vaateliaiden ruovikkolintujen alueiksi. Maisemallisia vaikutuksia voi vielä kasvattaa, raivaamalla osan puista 

Kivisalmen sillan kohdalla.  

Hanaholmassa on arvokasta merenrantaniittylajistoa. Alue kannattaisi ottaa laidunnuksen piiriin ja hoitaa 

aluetta perinnebiotooppina. Laidunnuksella estetään myös umpeenkasvua rannoilla ja se tukee myös 

ruoppauksen vaikutuksia salmessa. Hanaholman niemi on suhteellisen helppoa aidata. Merenrannoilta 

täytyy aidat syksyisin koota veden ja jään aiheuttamien vaurioiden ehkäisemiseksi. 

 

 

 

Kuva 19. Kivisalmen nykytila 
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 Kuva 20. Havainnekuva, miltä Kivisalmi tulee näyttämään kunnostustoimenpiteiden jälkeen 

 

7.2. Hanke 5. Ruoppaukset ja niitot Purholmanselällä 
 

Ruoppauskohteen sijaitessa Natura-alueilla, ottaa ELY-keskus kantaa toteuttamisen edellytyksiin. Tässä 

suunnitelmassa on pyritty pitämään ruoppaukset Natura-alueilla mahdollisimman pieninä, niin että vesi 

vaihtuisi syvintä väylää pitkin Purholmanselältä Lupinlahdelle. Laidunnukset ja niitto ovat samassa linjassa 

Lupinlahden käyttö- ja hoitosuunnitelman kanssa. Varsinkin uhanalaiset putkilokasvit hyötyvät niitosta ja 

myös laidunnuksesta. Niitto ja laidunnus lisää direktiivin mukaisia luontotyyppejä, lisäten meriluikka-

merisarayhdyskuntien pinta-alaa. Samalla mm. ketohanhikki ja itämerenlaukkaneilikka hyötyvät 

järviruokokasvustojen vähentymisestä ja vaateliaammat merenrantaniityn lajit saavat lisää elintilaa.  
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              niitto                         ruoppaus                        Geotuubien mahdollinen sijoitusalue 

Kuva 21.  Toimenpiteet Purholmanselän Natura-alueella. Ruoppaus lopetetaan syvänteen kohdalla. Tämä estää lietteen virtaamisen 

takaisin ruopatulle alueelle. Ruoppausalue on jatkumo Pappilansaarten salmien ruoppaamiseen. Geotuubien sijoitusalueesta on 

tarpeen tehdä ensin luontoselvitys. 

 

 

8. LUPINLAHTI 
 

Lupinlahti on laaja ja matala merenlahti Haminan kaupungin edustalla. Lupinlahti kuuluu Natura-2000 

ohjelmaan. Linnuston lisäksi myös alueen kasvillisuus on monipuolista. Suojeluohjelman tavoitteena on 

säilyttää alueen luonto mahdollisimman luonnonvaraisena. Lupinlahden valuma-alue on vain n. 10 km2. Sen 

rannoille on tullut lisää asutusta mm. Vilniemeen. Lupinlahdella tarvitaan pidemmän ajan seurantaa 

ravinnetaseelle. 

Luontodirektiivin tyypeistä Lupinlahti kuuluu laajoihin mataliin lahtiin. Pääosa alueen ilmaversoisesta 

kasvipeitteestä koostuu järviruokosta. Lupinlahden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa niitto ja laidunnus ovat 

suositeltavia hoitotoimenpiteitä ruovikoituneille merenrantaniityille. Suunnittelijamme kävi alueella ja hän 

havaitsi alueella olevan vielä merenrantaniittyjä ainakin Lauttasalmella. Kaikki rantaniityt eivät ole vielä 

täysin umpeenkasvaneet. Alueiden ennallistamisen voi hyvin aloittaa Lupinlahden rantaniityillä. 

Hoidettuina avoimet rantaniittyalueet kasvaisivat. Niittykasvien siemeniä on säilynyt myös ruovikoiden alla 

siemenpankissa, joten hoidettujen alueiden luontoarvot tulisivat nousemaan nykyisestä tilanteesta. 

 

 



 
 

28 
 

8.1. Hanke 6. Lauttasalmen kunnostus perinnebiotoopiksi 
 

Lauttasalmi kuuluu Lupinlahden Luonnonsuojelualueeseen. Lupinlahden pohjukan alueen luontoarvot ovat 

kuitenkin riippuvaisia veden virtauksesta alueelle. Jos Lupinlahti kasvaa umpeen ja pikkuhiljaa maatuu, niin 

myös sen luontoarvot ovat vaarassa hävitä. Kesällä 2017 havaitsimme lintutornin alueella kasvavan 

uhanalaista itämerenlaukkaneilikkaa. Tien vieressä oli säilynyt myös pieniä kallioalueita. Niittykasvillisuus oli 

melko monipuolista merenrantaniityn lajistoa. Tämä kertoo, että alueen luontoarvoja ei ole vielä 

menetetty. Laiduntamisella voidaan ylläpitää harvinaisia niittylajeja, sillä ne hyötyvät rehevän 

kasvillisuuden häviämisestä. 

Lauttasalmen kautta kulkeva vesi on tärkeä koko Lupinlahden kunnolle. Satelliittikuvista ilmenee, että 

ruovikko on laajentunut ja sillan rakentamisen jälkeen maa-alueet ovat lisääntyneet Lauttasalmessa. Vesi 

virtaa lahteen kapeaa virtaa pitkin. Vain muutaman metrin levyinen avovesivyöhyke on enää olemassa. 

Lauttasalmen kunnostus vaatii sekä eläinten, että niiton käyttöä. Suositeltavin eläinlaji laiduntamaan olisi 

nautaeläimet, sillä ne syövät myös vesirajasta mehevät ruokokasvustot. Ennen ensimmäistä laidunkesää 

olisi hyvä niittää vesialueelta tiheät ruokokasvustot joko talvella tai syksyllä. Eläimet syövät uuden 

vuosikasvun, jos alue on niitetty aiemmin. Maatuva ruovikko sen sijaan, ei ole eläimille houkutteleva laidun. 

Laajoja luonnonsuojelualueita on kunnostettu samankaltaisissa kohteissa mm. Liminganlahdella eläinten 

avulla.  

Lauttasalmen alueen kunnostus alkaa hoitosuunnitelman tekemisellä ja maanomistajien kanssa 

vuokrasopimusten solmimisilla. ELY-keskuksen luonnonsuojelupuolen kanssa on myös käytävä neuvottelua 

ennen hoidon aloittamista, heillä on mahdollisuus antaa asiasta lausunto, koska kyse on 

luonnonsuojelualueella tehtävistä toimenpiteistä. Nämä toimenpiteet ovat kuitenkin laajalti  samassa 

linjassa Lupinlahden hoito- ja käyttösuunnitelman kanssa.  

Rönsyrölli-hentosuolakeyhdyskunnat, samoin kuin merisarayhdyskunnat hyötyvät laidunnuksesta. 

Laidunpainetta on tarkkailtava. Alilaidunnuksessa maisema ei avaudu ja ruokokasvustot eivät juuri pienene. 

Ylilaidunnus voi tulla kyseeseen vasta usean vuoden laidunnuksen jälkeen. Yleensä ruovikoituneet 

merenrantaniityt ovat hyvätuottoisia. Kun rehevä lajisto on korvautunut matalakasvuisella 

merenrantaniityn lajistolla, voi eläinten määrää vähentää.  

Niittäminen on tärkeää tehdä alueella ennen laidunnuksen aloittamista. Rummun eteläpuolella oleva lahti 

on kokonaisuudessaan ruovikoitunut. Järviruoko kasvaa n. metrin - 20 cm syvyisessä vedessä. Rummun 

lähellä oleva kumpare ruopataan. Syvemmällä ruovikon niittäminen on luonnonmukainen keino lahden 

palauttamiseksi.  

Lintutornin puoleinen ranta-alue jää ruovikoksi ja sitä jää ympäristöön runsaasti, joten ruovikkoa vaativa 

lajisto löytää elinalueita lähistöltä. Lauttasalmen alueelle tulisi n. 50 ha laidun. Näin suurelle alueelle täytyisi 

olla alussa yli 50 nautaeläintä. Ensimmäisinä vuosina laitumelta saa enemmän ravintoa, joten ajan kuluessa 

eläinmäärää voi vähentää. Ruovikon niiton jälkeen eläimet on tuotava alueelle heti seuraavana kesänä, 

muuten ruovikko kasvaa pian takaisin. Laidunnus merenrantaniityllä vaatii yli viiden vuoden työn, ennen 

kuin ruovikko alkaa selkeästi vähenemään. Vuosittain hoitotoimet lisäävät avoimen niityn alaa, jos 

laidunpaine on riittävä. 
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   niitto                             ruoppaus 

 

           
 Kuva 22. Lauttasalmen tila v. 2016, jonka päälle on rajattu suunnitellut laidunalueet ja niitot sekä ojan kaivuu. 

rumpu rakennettava oja 

Ruovikoitunut lahti 

ruoppaus 
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Kuva 23. Lauttasalmi vuonna 1939. Ennen sillan rakentamista vesialue on ollut nykyistä avoimempi. 

Vuoden 1939 tilaa ei voi palauttaa, sillä rakennettu silta on muuttanut olosuhteita pysyvästi. Laitumen 

avulla umpeenkasvua voi kuitenkin pysäyttää tai jopa vähentää. Merenrantaniityt ovat kuitenkin 

hyvätuottoisia ja reheviä, joten niiden palauttamiseen tarvitaan runsaasti työtä, aikaa ja kärsivällisyyttä. 

Ruovikoiden niitot lisäävät laidunnuksen vaikutuksia. Arviolta n. 10 vuoden laidunnuksen jälkeen vesialue 

on lisääntynyt ja laidunalueen kasvillisuus on muuttunut matalaksi merenrantaniityksi. Uhanalaiset kasvit, 

hyönteiset ja linnut hyötyvät eläinten luomasta avoimesta maisemasta. Avoin merenrantaniitty on myös 

hyväksi ihmisille. Ranta-asukkaiden omistaman maan arvo nousee merinäkymien lisääntyessä. 

Maisemanhoito luo myös uusia tulonlähteitä tilallisille. Ympäristötuen avulla he saavat lisätuloja 

maisemanhoidosta. Hamina on tunnettu hyvänä lintualueena ja alueelle majoittuu keväisin ja syksyisin 

lintubongareita ympäri Suomea. Merenrantaniittyjen kunnostaminen lisää harvinaisten lintulajien 

pesimäalueita ja myös muuttavat linnut pysähtyvät ruokailemaan merenrantaniityille. 
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Kuva 24. Lauttasalmen tilanne nykyisellään 

 

Kuva 25. Havainnekuva, miltä Lauttasalmi tulee näyttämään kunnostustoimenpiteiden jälkeen 
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8.2. Hanke 7. Kasarinkarin ojan kunnostus 
 

Vanhasta ilmakuvasta ilmenee, että Lauttasalmi on ollut 1930-luvulla saari. Entisen vesialueen kohdalle 

alueen läpi menevän tien alle on jätetty rumpu alavaan kohtaan. Rummun itäpuolella on yhä kosteikkoa. v. 

2016 ilmakuvassa alue näyttää kasvillisuuden valtaamalta, mutta maastoa tarkastellessa on ilmennyt, että 

järviruokojen juurella on vettä keskimäärin n. metrin verran. Ojarummun kohdalta laskuoja nykyisellään 

vetäisi. Laskuoja on todellisuudessa rehevöitynyt merenlahti, joka on ruovikon valtaama. Syy, miksi vesi ei 

virtaa nykyään alueen läpi, on tulo-ojan liettyminen tien länsipuolella.  Oja saataisiin vetämään kaivamalla 

tien länsipuolelta oja. 

Rummun jälkeinen laskuoja kunnostetaan takaisin merenlahdeksi. Entisen merenlahden ruovikkoon 

tehdään maaniitto  ja ojan kohdalla ruoppaus ennen laidunnuksen aloittamista. Ojan alkuun tien itäpuolelle 

on hyvä asentaa puron kapeimpaan kohtaan karkeaa kiviainesta eroosion estämiseksi. Alue on 

pehmeäpohjainen ja niittäminen on haasteellista. Luontoarvojen ja linnuston takia niiton olisi tapahduttava 

syyskesällä. Hyvänä jäätalvena alue kannattaisi niittää talvella jään päältä. Niiton jälkeen laidunnus ylläpitää 

avoimuutta. Myös veden virtauksen palauttaminen lisäisi vesialueen avoimuutta. 

Tulo-oja rummun länsipuolelta perataan ja sieltä poistetaan sitä täyttänyt liete ja lahoava kasvimassa. Tulo-

ojan perkaus pyritään toteuttamaan luonnonmukaisin menetelmin toispuoleista perkausta käyttäen. 

Kasvillisuus säilytetään uoman toisella liuskalla (pohjoispuoli), kasvillisuus toimii samalla myös 

eroosiosuojauksena. Toisen puolen luiskat kaivetaan vähintään kaltevuuteen 1:2 uoman sortumisen 

välttämiseksi. Eroosion estämiseksi luiskan päälle asennetaan vielä karkeata kiviainesta pohjalle. Veden 

virtaus lisääntyisi voimakkaasti alueella, joten ensin ennallistetaan tien itäpuoleiset osat. 

 

 

 

Kaupungin reuna-alueiden ennallistamiskeinot, yhteenveto: 

Toimenpiteet: 

Lupinlahden vesialue on ruovikoitumisen ja liettymisen seurauksena pienentynyt. Lauttasalmen alueen 

kunnostus vaikuttaa koko Lupinlahteen. Sen vuoksi alue on valittu kunnostuskohteeksi. 

Lauttasalmen rannan läheisiä ruovikoita niitetään ennen laidunnuksen aloittamista syksyllä tai talvella. 

Niittäminen sovitetaan kaluston ja sään mukaan. Niittojäte kerätään pois. 

 Alue aidataan ja sinne tuodaan laiduneläimiä, jotka voivat olla lampaita, hevosia tai nautoja. 

Ennen aitaamista kysytään luvat maanomistajilta, etsitään maisemanhoitaja ja tehdään 

hoitosuunnitelmat sekä haetaan maatalouden ympäristötukea maisemanhoitoa varten. 

Pyhäoja ennallistetaan syventämällä ojaa Vilniemen tien kohdalta ja syventämällä rummun paikkaa. 

Virtaus palautuu Lupinlahdelta mereen päin, joka parantaa veden vaihtumista Lupinlahdella. 

Pappilansaaren salmien ruoppaus/niitto yhdistettynä Pyhäojan ennallistamiseen lisää veden vaihtumista 

Lupinlahdella ja Purholmanselällä ja vähentää lahtien umpeenkasvua. 
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Kartta 3. Toimenpiteet Lauttasalmen pohjoisosan vedenvirtauksen palauttamiseksi 

rakennettava oja 

niitto ja laidunnus 

ruoppaus 
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8.3. Hanke 8. Pyhäojan ennallistaminen 
 

Pyhäoja on aiemmin virrannut mereen päin. Silloin Lupinlahden läpi on virrannut vettä koko ajan. Nyt 

Vilmiemen tie kuitenkin toimii vedenjakajana. Maastotarkastelun perusteella tien rumpu on asennettu liian 

ylös kun tietä on korotettu ja se on muuttanut virtausta koko Pyhäojan alueella. Entinen uoma on vielä 

nähtävissä maastossa tien länsipuolella. Pyhäoja voitaisiin ennallista kaivamalla ojasta syvempi nykyisen 

tien kohdalla ja muuttamalla rummun paikkaa. Jos oja alkaisi vetämään, niin Lupinlahden virtausolosuhteet 

paranisivat ja umpeenkasvu hidastuisi. Mikäli oja ennallistetaan, niin hankkeessa täytyy alusta alkaen olla 

hyvä tiedotus maanomistajille. Luvat toimenpiteisiin täytyy hakea niin maanomistajilta kuin viranomaisilta. 

Sen jälkeen oja täytyy mitata vaaittamalla. Maastotarkastelun perusteella korkoero ei ole suuri. 

 

Kartta 4. Pyhäoja ei enää virtaa mereen. Nuolella osoitetussa kohdassa on tien korottamisen seurauksena 

muodostunut vedenjakaja. 

Perkaus 

rumpu 
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Kuva 25. Vilniemen tien korotus on muuttanut Pyhäojan virtausta. 

Pyhäoja on melko vaatimaton oja. Sen merkitys kunnostettuna Lupinlahdelle voisi kuitenkin olla 

Lupinlahden tilaa parantava. Virtaava vesi ehkäisee umpeenkasvua ja rehevöitymistä. Tien korottajat eivät 

ennen tienneet muuttavansa toimillaan läheisen vesistön tilaa. Nykyisen sukupolven olisi aika korjata 

tilanne ja ennallistaa oja takaisin alkuperäiseen tilaansa. Karttaan on piirretty alustava perattava alue. 

Lopullinen perkausten laajuus ilmenee kuitenkin vasta vaaitusten ja tarkempien mittauksien jälkeen. 
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1. Hankkeen tavoitteet 
 

Tavoitteena on vähentää alueen ruovikoiden määrää ja pinta-alaa. Pappilansaarten 

tapauksessa järkevin kunnostustoimenpide on lahden imuruoppaus ja niitto. Ruoppausalue 

jakaantuu neljää eri alueeseen. Kaikkien salmien ruoppauksesta olisi hyötyä, mikäli halutaan 

parantaa salmien happitilannetta. Ruoppaus kasvattaisi lahden pientä talvitilavuutta, jolloin 

happitilanne parantuisi. Tavoitteena on myös vähentää alueen ruovikoiden määrää ja pinta-

alaa. 

Haminan Pappilansaarten ensimmäisessä salmessa aloitettiin elokuussa 2016 ruovikoiden 

niitot. Pappilansaarten kaikkiin salmiin on suunniteltu imuruoppauksia. Likimääräiset 

ruoppausalueet on merkitty karttaan 920.100. Vesirakentamisessa tehtävät ruoppaus- ja 

läjitystoimet aiheuttavat suoria ja välillisiä vaikutuksia vedenlaatuun, kasvillisuuteen, 

pohjaeliöihin ja kaloihin. Ruopatut massat ovat usein peräisin kuormitetuilta alueilta ja ne 

saattavat sisältää haitallisia aineita. 

2. Haitta-aine tutkimukset 
 

Pohjasedimentin haitta-ainepitoisuudet on tutkittu. Samalla on tehty mittauksia, joissa on 

selvinnyt, että sedimenttiä on pohjassa jopa noin 15 - 30 cm.  Haminan Pappilansaarten 

salmista haettiin sedimenttinäytteet marraskuussa 2016. Työn tilasi MeriHamina ry. Suurin 

osa näytteiden normalisoiduista haitta – ainepitoisuuksista oli pieniä; pitoisuudet jäivät 

ruoppaus- ja läjitysohjeen raja-arvojen mukaan tasoille 1 ja 1A, jolloin haitta-ainepitoisuudet 

eivät vaikuta läjityskelpoisuuteen. 1B – tason tuloksia oli PAH–yhdisteissä ja 

Pappilansalmessa myös PCB yhdisteissä (101 ja 138) ja öljyhiilivedyissä. Tason 1B 

ruoppausmassat ovat vielä läjitettävissä sekä ns. hyville että tyydyttäville läjitysalueille. 

Pitoisuuden olleessa tasolla 1C ruoppausmassat voidaan läjittää vain ns. hyvälle 

läjitysalueelle; tämän tason haitta-ainepitoisuuksia esiintyi vain Pappilansalmessa 

yhdisteiden PCB 153 ja PCB 180 – normalisoiduissa pitoisuuksissa. Tulosten perusteella 

haitta-ainepitoisuudet olivat pienimmät Kivisalmessa ja suurimmat Pappilansalmessa (Liite 

1). 

3. Kunnostushankkeeseen liittyvä luontoselvitys ja Natura-

tarveharkinta 
 

Haminan Pappilansaarten ensimmäisessä salmessa aloitettiin elokuussa 2016 ruovikoiden 

niitot. Pappilansaarten kaikkiin salmiin on suunniteltu lisää niittoja ja myös imuruoppauksia 

karttaan 920.100 rajatun alueen sisäpuolella. Tavoitteena on vähentää alueen ruovikoiden 

määrää ja pinta-alaa. Hankealue ei ole Lupinlahden Natura 2000 -alueen sisällä, mutta 

rajautuu siihen. Suojeluarvoja heikentävä toiminta on luonnonsuojelulailla kiellettyä myös 
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Natura-alueen ulkopuolella: luonnonsuojelulain mukaan viranomaisten on alistettava 

erityiseen vaikutusten arviointiin kaikki sellaiset hankkeet ja suunnitelmat, jotka saattavat 

yhdessä tai erikseen vaikuttaa Natura-alueen luontoarvoihin. Tämän luontoselvityksen 

yhteydessä tehdyssä Natura-tarveharkinnassa arvioitiin, edellyttävätkö ruoppaushankkeiden 

vaikutukset varsinaista luonnonsuojelulain mukaista Natura-arviointia. Natura 

tarveharkinnan lisäksi ruoppausten suunnittelua varten tarvittiin tiedot ruopattavien 

salmien ja mahdollisten läjitysalueiden merkittävistä ja hankkeessa erityisesti 

huomioitavista luontoarvoista. Alueet on merkitty karttaan 920.100.  MeriHamina ry tilasi 

luontoselvityksen ja Natura -tarveharkinnan 23.9.2016 Luontoselvitys Kotkansiipi Petri 

Parkkolalta (Liite 2). 

4. Ruopattava-alue 
 

Ruoppaus- ja läjitystoimintaan sovelletaan lukuisia säännöksiä. Käytännön kannalta tärkein 

sääntely sisältyy vesi-, jäte ja ympäristönsuojelulainsäädäntöön. Niiden mukaan hankkeesta 

on yleensä tehtävä ilmoitus tai sille on haettava lupa. Jätelainsäädäntöä sovelletaan silloin, 

kun ruoppausmassat katsotaan jätteeksi. Em. lakien ohella huomioon tulee ottaa luonnon ja 

muinaismuistojen suojelua koskeva sääntely, maankäyttö- ja rakennuslain säännökset, 

vesien- ja merenhoitosuunnitelmat, ympäristövaikutusten arviointia koskeva menettely sekä 

erilaiset Suomea sitovat kansainväliset sopimukset. Ruoppauksesta ja läjityksestä vastaavan 

velvollisuus on hankkia tarvittavat luvat hankkeelle. Viranomaiset neuvovat tarvittaessa, 

mitä lupia tarvitaan.  Isoissa ruoppaus- ja läjityshankkeissa on suositeltavaa käydä 

hankkeesta vastaavan ja ELY-keskuksen välistä vuoropuhelua jo hankkeen 

suunnitteluvaiheessa eli ennen varsinaista lupaprosessia. 

 

4.1. Ruoppausta ja läjitystoimintaa koskeva lainsäädäntö 

 

Vesilaki (587/2011)  

VNA vesitalousasioista (1560/2011)  

Ympäristönsuojelulaki (86/2000)  

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000)  

Merensuojelulaki (1415/1994)  

Jätelaki (646/2011)  

VNA jätteistä (179/2012)  

VNA maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)  

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)  

Muinaismuistolaki (295/1963)  
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VNA merenhoidon järjestämisestä (980/2011)   

VNA vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)   

VNA vesienhoitoalueista (1303/2004)  

VNA vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (1022/2006) siihen tehtyine  

muutoksineen (1818/2009) ja (868/2010) sekä perustelumuistio  

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)  

VNA ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)  

 

 Pappilansalmen ruoppausalue on noin 800 m pitkä ja keskimäärin 50 metriä leveä. Tältä 

alueelta ruopattavaa massaa kertyy 800 m x 50 m x 0,3 m = 12 000 m3. Etu ja takasaaren 

välinen salmi on historiatietojen mukaan ruopattu keskiosiltaan. Ruoppausalue muodostuu 

salmen molempiin päihin ollen pinta-alaltaan noin 24351 m2 * 0,3 m massoja kertyy 7305 

m3. Kivisalmen ruoppausalueen pinta-ala on noin 48 460 m2 * 0,3 m joten ruoppausmassoja 

kertyy 14538 m3. Yhteensä ruopattava massaa muodostuu alueelta 33 843 m3. Sedimentin 

keskimääräisen kuiva-ainepitoisuuden ollessa 38 % muodostuu loppusijoitettavaa kuiva-

ainetta noin 12 860 m3. Ruopattavat alueet on merkitty piirustukseen 920.100. 

5. Lietteen käsittely 
 

Yhteensä ruopattavaa lietettä muodostuu alueelta noin 33 843 m3. Imuruopattu vetinen 
liete johdetaan käsiteltäväksi geotubitekniikalla, jossa lietteen sisältämästä kuiva-aineesta 
erotetaan vesi. Vedenerotuksen tehostamiseen käytetään ympäristölle turvallista 
polymeeriä. Puhdistunut vesi palautettiin vesistöön ja kuivunut liete hyödynnettiin 
paikallisesti maanrakentamisessa. Yhteensä projektissa imuruopattaisiin n. 35 000 kuutiota 
lietettä.  

Geotube®-teknologian avulla liete kyetään kuivattamaan erittäin tehokkaasti ja noin kuusi 
kertaa vähäisemmällä pinta-alalla perinteiseen allaskuivatukseen nähden. Projektialueella, 
jossa riittävän käsittelyalan saaminen on haasteellista, kyetään operoimaan pienin 
tilantarpein. Geotuubialue on merkitty piirustukseen 920.100. 

6. Yhteenveto lietteen tutkimusraportista 
 

Geotube-menetelmä  soveltuu  Haminan  ruoppaushankkeessa  sedimentin  kuivatukseen ja 

talteenottoon. Vedenerotuspolymeerin käyttö on välttämätöntä. Parhaaksi polymeeriksi 

testeissä valikoitui pääosin Drewflock 411. Tarvittava annostelu testauksessa oli 2 ml 1 % 

polymeeriliuosta yhtä desiä laimennettua lietettä kohden. Mahdollisessa toteutuksessa 

annostelun toimivuus on varmistettava ja sitä seurattava. Yhdellä suunnitelluista 

ruoppausalueista otetun pistenäytteen kanssa ei sama polymeeri kuitenkaan toiminut. 

Tulee varautua vaihtamaan sen kohdalla DF 260 polymeeriin. Suositeltavaksi  geotube®-

materiaaliksi   valikoitui   GT500D.   Polymeerin   toimivuus GT500D geotube-materiaalin 
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kanssa oli pikatesteissä 6 pistettä lukuun ottamatta erinomainen ja hanging bag-kokeessa 

tyydyttävä. Yhteensä polymeeriä hankkeessa tarvitaan testauksen perusteella noin 19 000 

kg. GT500D geotube® -materiaalia tarvitaan testauksen perusteella noin 24 000 m3 

teoreettisen täyttömaksimin verran. Materiaalitarpeita voidaan tarkentaa hankkeen alussa 

kulutuksia seuraamalla. Tulokset pätevät vain tutkituille sedimenttinäytteille. Lietteen 

testauksen suoritti Vesa Isokauppila, vesa.isokauppila@sito.fi 

Projektipäällikkö, Sito Rakennuttajat Oy, ympäristöratkaisut.  
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Imuruopattava alue

ALUE 5. Geotuubi alue, lietteen läjitysalue.

ALUE 1. Itämerenlaukkaneilikan esiintymispaikka.

Alueella   elää   uhanalaisia   ja   erityisesti   suojeltavia

pikkuperhoslajeja.

ALUE 2. Laidunnettu  merenrantaniitty,  jolla  kasvavalla

purtojuurella  elää  purtojuurisurviaiskoi.

ALUE 3. Hanaholman saaressa on tehty havaintoja

itämerenlaukkaneilikasta ja lajia on löytynyt  edelleen  kohteesta

3b. Saaren  ja  mantereen välissä on melko edustava ruokoluhta

ja pienialaisia   merenrantaniittyjä (kohde 3a).

ALUE 4. Pappilansaaren sillan tuntumassa kasvaa ketomarunaa

ALUE 5. Rikkonainen ruovikkoalue, jolla on idänkirsikorennon ja

täplälampikorennon esiintymismahdollisuus.

Likimääräinen ruoppausalueen raja.

Likimääräinen ruoppausalueen raja.

Likimääräinen ruoppausalueen raja

Likimääräinen ruoppausalueen raja

Likimääräinen ruoppausalueen raja

Likimääräinen ruoppausalueen raja


