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1. Taustoja 

 

Haminan Pappilansaarten ensimmäisessä salmessa aloitettiin elokuussa 2016 ruovikoiden niitot. 

Pappilansaarten kaikkiin salmiin on suunniteltu lisää niittoja ja myös ruoppauksia karttaan 1 

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 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. MeriHamina ry tilasi luontoselvityksen ja Natura -tarveharkinnan 23.9.2016.  

 

2. Menetelmät ja aineisto 

 

Kaikki salmet kierrettiin kanootilla 21.9.2016 havainnoiden ilmaversois- ja uposkasvillisuutta sekä 

harkinnan mukaan rantakasvillisuutta. Pohjakasvillisuutta tutkittiin enemmän ärviöitä 

(Myriophyllum) ja vitoja (Potamogeton) kasvavissa kohdissa. Pohjakasveja nostettiin 

muovilaatikkoon ja niiden tyviltä etsittiin meriuposkuoriaisia (Macroplea pubipennis) Dir II, VU* 

(kuva 1). Hankealueella arvioitiin kasvillisuuden perusteella EU:n luontodirektiivin IV-liitteen lajien 

ja uhanalaislajiston esiintymisen todennäköisyyttä. Takasaaren länsipuolen pienissä saarissa ja 

rantaniityillä käytiin jalkaisin arvioimassa alueen kasvillisuutta.  

Suunniteltuja läjityspaikkoja tutkittiin kiertämällä ne maastossa jalkaisin 28.9.2016 ja 

Pappilansaaren ensimmäisen sillan tuntumassa arvioitiin ketomarunakasvustoja (Artemisia 

campestris) 24.11.2016. Alueella on tehty havaintoja useista marunalla elävistä uhanalaisista 

perhoslajeista, joten läjitysten suunnittelua varten tarvittiin tietoja kasvupaikkojen sijainnista ja 

laajuudesta. Kasvit olivat maastokäynnin myöhäisestä ajankohdasta huolimatta hyvin havaittavissa. 
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Luontoselvityksen maastotöistä ja raportoinnista vastasi luontokartoittaja (eat) Petri Parkko. Petri 

Metsälä avusti 28.9.2016 maastotöissä.  

Etusaaren niittoja varten on tehty vuonna 2008 luontoselvitys (Parkko 2008) sekä siihen liittyen 

Natura-arviointi. Viimeisimmät pesimälinnustoselvitykset on tehty vuonna 2007 (Friman & Parkko 

2007, ei julkaistu) Lintulahdet Life -hankkeessa. Näiden selvitysten tulokset olivat käytettävissä 

tässä luontoselvityksessä.   

 

 

Kuva 1. Pappilansalmen vitojen ja ärviöiden tyviltä etsittiin meriuposkuoriaisia 21.9.2016 © Petri Parkko 
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Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen suojelubiologi Tuula Tanska toimitti aluetta koskevat Herttaan 

tallennetut uhanalaistiedot. Eliölajien uhanalaisuus raportissa perustuu lintujen osalta vuoden 

2015 mietintöön (Tiainen ym. 2016) ja muun lajiston osalta vuoden 2010 mietintöön (Rassi ym. 

2010). Sudenkorentojen nimistö on Karjalaisen (2010) mukaan. Raportin karttojen 1 ja 4 

pohjakartat on saatu Maanmittauslaitoksen avoimen tietokannan lisenssillä ja Natura 2000 -alueen 

sekä luonnonsuojelualueiden rajaukset Ympäristöhallinnon karttapalvelu Karpalosta (SYKE, ELY-

keskukset).  

 

 

Kartta 1. Selvitysalueen rajaus.  
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Raportissa käytettyjä lyhenteitä: CR = äärimmäisen uhanalainen; EN = erittäin uhanalainen; VU = vaarantunut; NT = 

silmälläpidettävä; * = luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltava laji; Dir II = EU:n tärkeinä pitämät eläin- ja 

kasvilajit, alalajit tai lajiryhmät, joiden suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alueita; Dir IV = EU:n 

luontodirektiivin IV-liitteen laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on 

luonnonsuojelulailla kielletty; L-dir = EU:n lintudirektiivin I-liitteen laji.  

 

3. Hankealueen luonnon yleiskuvaus 

 

Pappilansaarten salmien ruovikot ovat enimmäkseen hyvin kapeita ja asutuksen kohdilla 

katkeilevia. Järviruo’on lisäksi alueella kasvaa ilmaversoiskasvillisuutena etenkin 

kapeaosmankäämiä (Typha angustifolia). Pohjakasvillisuutena ärviät (Myriophyllum) esiintyvät 

monin paikoin runsaina kasvustoina ja myös ahvenvitaa (Potamogeton perfoliatus) ja hapsivitaa (P. 

pectinatus) löytyy paikoin.  

 

 

Kuva 2. Kivisalmessa on melko laajoja ruovikoita.  28.9.2016 © Petri Parkko 
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Salmien pesimälinnustoon kuuluvat sinisorsa (Anas platyrhynchos), nokikana (Fulica atra) EN ja 

silkkiuikku (Podiceps cristatus) NT, kalalokki (Larus canus), pajusirkku (Emberiza schoeniclus) VU ja 

ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus). 

Kivisalmi on Pappilansaarten salmista reheväkasvuisin. Alueella on varsin laajoja 

ilmaversoiskasvustoja (kuva 2), jotka ovat suurelta osin yksilajista järviruokokasvustoa. Varsinaista 

ruokoluhtaa esiintyy hyvin pienialaisesti lähinnä alueen eteläosassa. Ruokoluhdilla esiintyy 

järviruo’on lisäksi myös paljon muita luhtakasveja. Vesiväylät ovat aikoinaan ruopattuja ja tälläkin 

hetkellä enimmäkseen varsin syviä, joten pohjakasvillisuus on vähäistä. Ärviöitä kasvaa enemmän 

salmen luoteisosassa kuvassa 1 näkyvän ruopatun veneväylän reunoilla.  

Alueen luontoarvoiltaan merkittävin osa on Hietaniemen hiekkaranta, jossa on Suomen merkittävin 

itämerenlaukkaneilikan (Armeria maritima subsp. intermedia) CR* kasvupaikka ja useita uhanalaisia 

hyönteislajeja.  

Nuottakarin länsipuolella on melko laajoja ilmaversoiskasvustoja (kuva 3) ja paikoin 

täplälampikorennolle (Leucorrhinia pectoralis) Dir II ja IV sopivia lisääntymispaikkoja. Nuottakarin 

pienessä poukamassa kasvaa hyvin paljon ärviöitä.   

 

 

Kuva 3. Kivisalmen länsipuolen ruovikoita. Taustalla näkyvät laidunnetut pikkusaaret ja itämerenlaukkaneilikan 
kasvupaikat. 28.9.2016 © Petri Parkko 
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Takasaaren länsipuolella olevilla rantaniityillä ja pikkusaarilla oli vuonna 2016 lampaita 

laiduntamassa. Saariin on istutettu itämerenlaukkaneilikkaa CR* ja lisäksi niiden tuntumassa kasvaa 

muitakin uhanalaisten perhoslajien ravintokasveja, kuten purtojuurta (Succisa pratensis) ja 

rantahirvenjuurta (Inula salicina). Alueen purtojuurilta on löydetty hyvin harvinaista 

purtojuurisurviaiskoita (Nemophora cupriacella) EN*. Alueella laajana kasvustona kasvava 

rantahirvenjuuri on puolestaan Coleophora folliculariksen CR* ravintokasvi. 

Hanaholman ja mantereen välissä on melko edustava ruokoluhta, jolla kasvaa myös paljon 

meriluikkaa (Eleocharis uniglumis), vähän merikaislaa (Bolboschoenus maritimus), suoputkea, 

kapeaosmankäämiä, ranta-alpia ja rantakukkaa. Luhdalla on melko suuri uhanalaislajiston 

esiintymisen todennäköisyys.  

 

 

 

Kartta 2. Lupinlahden Natura 2000 -alueen rajaus.  
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4. Natura 2000 -alue 

 

Lupinlahden pinta-alaltaan 393 hehtaarin Natura-alue (FI0425001) muodostuu kahdesta erillisestä 

lahdesta, Purholmanselästä (kartta 2) ja Lupinlahdesta. Alueella on arvokas linnusto, jonka takia se 

liitettiin lintuvesien suojeluohjelmaan ja myöhemmin Natura 2000 -ohjelmaan. Linnuston lisäksi 

alueella esiintyy luonnonsuojelullisesti merkittäviä putkilokasvi- ja hyönteislajeja, joista osa on 

EU:n alueella ns. tiukan suojelun eli IV-liitteen lajeja ja osa luonnonsuojeluasetuksella erityisesti 

suojeltavia.  

Lupinlahti kuuluu valtioneuvoston päätöksen mukaiseen Suomen Natura-verkostoon 

lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena, mutta se on myös luontodirektiivin mukainen SCI-alue 

Pappilansaari-Lupinlahti (FI0425005). SCI-alueen rajaukseen kuuluu lintuvesialueen lisäksi myös 

Etusaaren hakamaa. Vuonna 2005 SCI-alueen suojeluperusteita on täydennetty 

täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) Dir II ja IV osalta (Inki & Jokinen 2007).  

 

 

Kartta 3. Hankealueen läheisyydessä olevien luonnonsuojelualueiden rajaukset. 
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Suurimpaan osaan Natura-aluetta on perustettu luonnonsuojelualueita (kartta 3): Tiikannin, 

Karhukorven ja Pappilansaaren luonnonsuojelualue. Niillä on omat rauhoitusmääräyksensä, mutta 

ruoppaus- ja niittohanke eivät ainakaan tässä vaiheessa ulotu luonnonsuojelualueille.    

 

5. Hankealueen linnusto 

 

5.1. EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit 

 

Pappilansaaren salmissa ei pesinyt vuonna 2007 lintudirektiivin I-liitteen lajeja (Parkko 2008).  

Koko Lupinlahden ja Purholmanselän alueella pesivät lintudirektiivin I-liitteen lajeista 

laulujoutsen (Cygnus cygnus), kaulushaikara (Botaurus stellaris), kurki (Grus grus), ruisrääkkä 

(Crex crex) ja kalatiira (Sterna hirundo). Laulujoutsenen pesintä todettiin ensimmäisen kerran 

Lupinlahdella vuonna 2007 (Friman & Parkko 2007). Kaulushaikaroita alueella pesi 2 paria 

vuonna 2007. Kalatiiran parimäärä oli 8. Lupinlahdella säännöllisesti tavattava 

ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) ei enää pesi alueella.    

 

 

Kuva 4. Hankealueella pesii useita nokikanapareja. © Petri Parkko  
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Kuva 5. Parittelevat idänkirsikorennot Etusaaren tuntumassa 19.6.2008 © Petri Parkko 
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5.2. Uhanalaiset ja silmälläpidettävät NT lajit 

 

Pappilansaarten salmissa on pesinyt useita pareja nokikanoja (Fulica atra) EN (kuva 4). 

Syksyllä Etusaaren läheisyyteen kerääntyy suuria nokikanaparvia ruokailemaan 

ärviäkasvustoihin. Salmissa pesii myös joitakin silkkiuikkupareja (Podiceps cristatus) NT.  

Purholmanselkä on maamme merkittävimpiä tukkasotkan (Aythya fuligula) EN levähdysalueita. 

Sotkien tärkeimmät ruokailualueet ovat levähtäjälaskentojen perusteella Vilniemen 

hautausmaan kohdalla, jossa kasvaa huomattavan paljon ärviöitä (Myriophyllum).  

 

6. EU:n luontodirektiivin II- ja IV-liitteen sudenkorentolajit  

 

Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) Dir IV 

Etusaaren tuntumassa havaittiin kesäkuussa 2008 parittelevat idänkirsikorennot (kuva 5) 

(Parkko 2008). Parhaiten lajille sopivaa habitaattia on kartan 4 kohteilla 2 ja 5.  

Lupinlahden Natura-alueella idänkirsikorentoja on tavattu eniten aivan Lupinlahden 

pohjukassa Ruuholman ympäristössä. Lajin on todettu lisääntyneen pohjukkaan kaivetuissa 

pienissä allikoissa (Esa Korkeamäki).  

Idänkirsikorento ei ole kovin vaatelias elinympäristönsä suhteen. Lajin on nähty munivan 

matalassa vedessä kelluviin edellisvuotisiin ruokoihin. Idänkirsikorento on aikuistalvehtija ja 

aikuisia voidaan havaita muista sudenkorentolajeistamme poiketen keväällä ja syksyllä.  

 

Täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) Dir II ja IV (kuva 6) 

Täplälampikorennosta ei ole tehty havaintoja Pappilansaarten tuntumassa, eikä lajia löydetty 

alueelta vuoden 2008 sudenkorentoselvityksen (Parkko 2008) yhteydessä.  

Täplälampikorento suosii elinympäristöinään reheviä kasvillisuudeltaan mosaiikkimaisia ja 

rikkonaisia vesistöjä, joissa on monipuolisesti ilmaversoisia, pohjakasveja sekä kelluslehtisiä. 

Hankealueella sopivaa habitaattia on Etusaaren tuntumassa (kartta 4, kohde 5) ja Takasaaren 

länsiosassa (kartta 4, kohde 2).  
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Kuva 6. Täplälampikorento on Lupinlahden SCI-alueen suojeluperusteena oleva laji © Petri Parkko 

 

7. Uhanalaislajiston esiintymät 

 

Lupinlahden ja Purholmanselän alueella esiintyy lukuisia uhanalaisia ja luonnonsuojeluasetuksella 

erityisesti suojeltavia * lajeja, joista osa aivan hankealueen tuntumassa ja suunnitelluilla 

läjityspaikoilla.  

 

7.1. Itämerenlaukkaneilikka (Armeria maritima subsp. intermedia) CR* 

 

Itämerenlaukkaneilikka on Lupinlahden alueen luonnonsuojelullisesti merkittävin 

putkilokasvilaji, jolla on ollut useita esiintymispaikkoja Lupinlahden ja Purholmanselän 

ympäristössä. Osa esiintymispaikoista oli todettu vuonna 2010 hävinneiksi (Hertta), sillä 

monet niistä ovat kasvaneet umpeen laidunnuksen päätyttyä. Hankealueella on kuitenkin 

edelleen useita lajin esiintymiä. Itämerenlaukkaneilikkaa tavataan Suomessa ainoastaan 

Lupinlahden ympäristössä.  
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Kuva 7. Itämerenlaukkaneilikan merkittävin esiintymispaikka on Hietaniemessä. 6.6.2007 © Petri Parkko 

 

Hietaniemen esiintymispaikka (kartta 4, kohde 1) 

Hietaniemen hiekkaranta on itämerenlaukkaneilikan maamme merkittävin 

esiintymispaikka. Alueella kasvoi vuonna 2013 edelleen satoja yksilöitä. Esiintymispaikka 

(kuva 7) on hankealueen ulkopuolella. Itämerenlaukkaneilikka on laukkaneilikkahohtokoin 

(Aristotelia brizella) CR* toukkien ravintokasvi ja perhonen on esiintynyt Hietaniemessä 

hyvin runsaana.  
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Kuva 8. Fertiili itämerenlaukkaneilikka Takasaaren lounaispuolen pienessä saaressa 21.9.2016 © Petri Parkko.  

 

Takasaaren esiintymispaikka (kartta 4, kohde 2b) 

Takasaaren länsipuolen pieniin saariin on istutettu vuonna 2014 ESCAPE-hankkeen 

yhteydessä yhteensä 46 laukkaneilikkayksilöä kahteen eri paikkaan (Hertta). Kasvien 

lehtiruusukkeet olivat myös 21.9.2016 maastokäynnillä helposti löydettävissä (kuva 8). 

 

Niemelän esiintymispaikka (kartta 4, kohde 3b)  

Alueelta löytyi vuonna 2010 yhteensä 9 fertiiliä kasviyksilöä. Vuonna 1984 alueella kasvoi 

vielä satakunta yksilöä ja silloinkin kasvin oli todettu taantuneen laidunnuksen loputtua. 

Kasvupaikka tarvitsisi kiireellisiä hoitotoimia.  
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Kartta 4. Hankealueen merkittävät luontokohteet 1–5 on merkitty punaisella ja ehdotettu läjitysalue 6 vihreällä.  
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7.2. Laukkaneilikkahohtokoi (Aristotelia brizella) CR*   

 

Hietaniemen esiintymispaikka (kartta 4, kohde 1) 

Kyseessä on Suomen ainut elinvoimainen laukkaneilikkahohtokoin esiintymä, josta 

viimeisin Herttaan tallennettu havainto on vuodelta 2010. Tuolloin paikalla nähtiin vain 7 

aikuista yksilöä. Vuonna 1989 paikalla arvioitiin olleen noin 1 000 aikuista (Hertta).   

 

7.3. Pappilansaaren sillan pikkuperhosesiintymä (kartta 4, kohde 4) 

 

Pappilansaaren sillan länsipuolen luiskasta ja pientareilta on löytynyt useita uhanalaisia 

pikkuperhoslajeja vuonna 2004 (Hertta): vallitöyhtökoi (Bucculatrix ratisbonensis) EN*, 

vallipussikoi (Coleophora albicans) EN ja raidepussikoi (Coleophora granulatella) VU. Näiden 

pikkuperhoslajien toukkien ravintokasvi on sillan läheisyydessä kasvava ketomaruna 

(Artemisia campestris). Maastokatselmuksessa 24.11.2016 todettiin, että sen kasvupaikat 

ovat sillan länsipuolen luiskassa ja tien pientareilla sillan molemmilla puolilla.  

 
  

7.4. Purtojuurisurviaiskoi (Nemophora cupriacella) EN*    

 

Hietaniemen esiintymä (kartta 4, kohde 1) 

Hietaniemessä laji on havaittu viimeksi vuonna 2008, jolloin havainto koski vain yhtä 

naarasyksilöä (Hertta). 

 

Takasaaren esiintymä (kartta 4, kohde 2a) 

Purtojuurisurviaiskoi on ilmoitettu Takasaaren lounaispuolelta vuonna 2006, jolloin 

havaittiin 3 yksilöä (Hertta). 

 

 

 

 

 



 
Haminan Pappilansaarten salmien kunnostushankkeeseen liittyvä luontoselvitys ja Natura-tarveharkinta  

 
 

 
18 

 

7.5. Maitekääpiökoi (Trifurgula subnitidella) EN*   

 

Hietaniemen esiintymä (kartta 4, kohde 1) 

Viimeisin havainto maitekääpiökoista on vuodelta 2010, jolloin Hietaniemessä havaittiin 

enimmillään 3 yksilöä (Hertta).  

 

8. Hankkeen ulkopuolelle jätettävät alueet (kartta 4) 

 

Kohde 1: Hiekkaranta jolla on maamme merkittävin itämerenlaukkaneilikan (Armeria maritima 

subsp. intermedia) CR* esiintymispaikka. Alueella elää uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia 

pikkuperhoslajeja: Laukkaneilikkahohtokoi (Aristotelia brizella) CR* ja maitekääpiökoi (Trifurgula 

subnitidella) EN*. Alueella on tavattu myös harvinaista saraikkoliejukärsäkästä (Bagous longitarsis) 

NT.    

 

Kohde 2: Laidunnettu merenrantaniitty, jolla kasvavalla purtojuurella elää purtojuurisurviaiskoi 

(Nemophora cupriacella) EN*. Pienissä saarissa kasvaa itämerenlaukkaneilikkaa (Armeria maritima 

subsp. intermedia) CR*. Ruovikot ovat rikkonaisia ja niissä on karttaan rajatuilta osiltaan 

idänkirsikorennon (Sympecma paedisca) Dir IV ja täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) Dir II 

ja IV esiintymismahdollisuus. Alueella kasvaa myös paljon rantahirvenjuurta (Inula salicina), joka on 

Coleophora folliculariksen CR* toukkien ravintokasvi.    

 

Kohde 3: Hanaholman saaressa on tehty havaintoja itämerenlaukkaneilikasta (Armeria maritima 

subsp. intermedia) CR* ja lajia on löytynyt edelleen kohteesta 3b. Saaren ja mantereen välissä on 

melko edustava ruokoluhta ja pienialaisia merenrantaniittyjä (kohde 3a). Saari on hyvin 

todennäköisesti valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos) VU*, L-dir ruokailualuetta, sillä kuolleissa 

puissa näkyy lajityypillisiä ruokailusuppiloita.  

 

Kohde 4: Pappilansaaren sillan tuntumassa kasvaa ketomarunaa (Artemisia campestris), jolla elävät 

alueella vuonna 2004 tavatut vallitöyhtökoi (Bucculatrix ratisbonensis) EN*, vallipussikoi 

(Coleophora albicans) EN ja raidepussikoi (Coleophora granulatella) VU. 



 
Haminan Pappilansaarten salmien kunnostushankkeeseen liittyvä luontoselvitys ja Natura-tarveharkinta  

 
 

 
19 

 

Kohde 5: Rikkonainen ruovikkoalue, jolla on idänkirsikorennon (Sympecma paedisca) Dir IV ja 

täplälampikorennon (Leucorrhinia pectoralis) Dir II ja IV esiintymismahdollisuus.   

 

9. Suositeltavat läjitysalueet 

 

Etusaaren ruovikko (kartta 4, kohde 6) 

Alue on suurelta osin lähes yksilajista ruovikkoa, jonka reunassa kasvaa mesiangervoa kapeana 

vyöhykkeenä (kuva 9). Haitallinen vieraslaji jättipalsami (Impatiens glandulifera) on lisäksi levinnyt 

puutarhajätteiden mukana ruovikon reunaosiin. Alueella on hyvin vähäinen uhanalaisten tai 

direktiivilajien esiintymisen todennäköisyys.  

 

 

Kuva 9. Etusaaren monotoninen ruovikkoalue voisi sopia yhdeksi läjitysalueeksi. 28.9.2016 © Petri Parkko 
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Vilniemen pellot (ei karttaa) 

Vilniemen peltojen alavimmalle kohdalle nousee etenkin keväisin suuri tulva, jonka alle jää suuri 

osa pelloista. Hankkeen yhteydessä on keskusteltu maanomistajan kanssa mahdollisuutta läjittää 

ruoppauksesta syntyneet läjitysmassat pelloille. Vilniemen pellot olisi hyvä vaihtoehto 

läjityspaikaksi.  

 

10. Päätelmät ja suositukset 

 

10.1. EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja IV lajit 

 

Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla) Dir II, IV, EN 

Lupinlahdella aiemmin esiintynyt nelilehtivesikuusi on hävinnyt koko Suomenlahdelta ja 

Perämeren ulkopuolella tunnettuja kasvupaikkoja on vain Vaasan ja Porin seuduilla 

(Uotila 2012).  

  

Meriuposkuoriainen (Macroplea pubipennis) Dir II, VU* 

Meriuposkuoriainen elää vidoilla (Potamogeton) ja ärviöillä (Myriophyllum). 

Hankealueella kasvaa paljon ärviöitä sekä monin paikoin vitoja, joten meriuposkuoriaisen 

esiintyminen on hyvin mahdollista. Maastotöissä 21.9.2016 lajia ei löydetty. 

Meriuposkuoriaisen löytäminen on osoittautunut hyvin hankalaksi, eikä kartoitukseen ole 

toistaiseksi löydetty tehokasta menetelmää.  Vuonna 2016 lajista ei tehty yhtään havaintoa 

koko Suomesta, vaan esimerkiksi kaikki Metsähallituksen tekemät uposkuoriaishavainnot 

koskivat yleisempää rantauposkuoriaista (Macroplea muticaa) jota löydettiin myös 

Porvoon Pirlaxvikeniltä (Seppo Karjalainen, puhelinhaastattelu 15.11.2016). Lajia etsittiin 

tuloksetta myös Haminan merenlahdilta kahdelta eri kohteelta ja myös Lupinlahdelta.  

Ruoppauksen vaikutukset alueella mahdollisesti elävään meriuposkuoriaispopulaatioon 

ovat vähäiset, sillä ne kohdistuvat suhteellisen pienelle alalle ja runsaimmat 

uposkasviesiintymät ovat Natura-alueen puolella.  Meriuposkuoriaisen kannalta paras 

ajankohta ruoppaamiseen olisi loka–maaliskuu, jolloin laji talvehtii pohjasedimentissä 
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(Saari 2006). Jos ruoppauksia jatketaan jossakin vaiheessa Natura-alueen puolelle, tulee 

lajin esiintyminen selvittää.  

 

Idänkirsikorento (Sympecma paedisca) Dir IV ja täplälampikorento (Leucorrhinia 

pectoralis) Dir II ja IV 

Idänkirsikorento on havaittu vuonna 2008 Etusaaren tuntumassa (Parkko 2008) ja laji voi 

lisääntyä suuressa osassa hankealuetta. Hankkeella ei ole suurta heikentävää merkitystä 

lajille jos parhaat lisääntymisalueet (kartta 4, kohteet 2 ja 5) jätetään ruoppausten 

ulkopuolelle.   

Täplälampikorentoa ei ole havaittu hankealueella, mutta lajille sopivia 

lisääntymispaikkoja on Takasaaren länsipuolella (kartta 4, kohde 2) ja Etusaaren 

koillisosassa (kartta 4, kohde 5). Nämä alueet on varminta jättää ruoppausten 

ulkopuolelle. Laji ei kärsi pienistä niitoista ja kapeiden mutkittelevien veneväylien 

kaivamisesta, mutta kasvillisuutta ei saa poistaa kokonaan.  

Jos kartan 3 kohteille 2 ja 5 osoitetaan suurempia ruoppauksia, tulee selvittää vähintään 

täplälampikorennon esiintyminen. Oikea kartoitusaika on yleensä kesäkuun 

loppupuolella.  

 

10.2. Linnusto 

 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei pesi tehtyjen linnustoselvitysten perusteella 

lintudirektiivin I-liitteen lajeja. Alueella ei ole myöskään suurta merkitystä direktiivilajien 

ruokailualueena. Hankealueen läheisyydessä on kuitenkin erityisesti tukkasotkalle 

(Aythya fuligula) EN ja nokikanalle (Fulica atra) EN merkittävä levähdysalue. Näille lajeille 

pohjassa kasvavat ärviäkasvustot ovat elintärkeitä. Ruoppaukset eivät ulotu 

ruokailualueiden läheisyyteen, eikä hankkeella ole suunnitellussa laajuudessa niihin 

haitallista vaikutusta.  
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10.3. Uhanalaislajisto 

 

Uhanalaislajiston kannalta merkittävät alueet on rajattu karttaan 4: kohteet 1, 2 ja 3. 

Näihin alueisiin ei tule kohdentaa ruoppauksia tai läjityksiä. Jos kohteille tai niiden 

tuntumaan kohdistetaan maankäyttöä muuttavaa toimintaa, tulee putkilokasvi- ja 

hyönteislajisto selvittä perusteellisesti.  

Pappilansaaren sillan tuntumassa oleva ketomarunalla elävien uhanalaisten 

pikkuperhosten lisääntymispaikka (kartta 4, kohde 4) jää hankkeen ulkopuolelle, sillä 

ravintokasvia kasvaa ainoastaan länsipuolen luiskassa ja aivan asfalttitien reunassa.  

Meriuposkuoriaisen VU esiintyminen on syytä selvittää jos ruoppauksia suunnitellaan 

Natura-alueen puolelle.  

Nelilehtivesikuusi (Hippuris tetraphylla) Dir II, IV, EN: Ks. 10.1. EU:n luontodirektiivin 

liitteiden II ja IV lajit. 

 

10.4. Ruoppaussuosituksia 

 

Kahden pohjoisimman salmen ruovikot ovat kapeita, katkeilevia ja melko yksilajisia, joten 

niillä ei ole myöskään erityisen suurta merkitystä alueen linnustolle ja hyönteisille. Pieniä 

ruokokasvustoja tulisi kuitenkin jättää rannoille etenkin nokikanojen EN ja pajusirkkujen 

VU pesintää varten.  

Kivisalmessa ruovikot ovat muita salmia laajempia, mutta kasvilajistoltaan varsin 

yksitoikkoisia. Salmen pohjoisreunan maayhteys voitaisiin katkaista ruoppaamalla rantaa 

mukaileva leveä uoma, joka vähentäisi maapetojen aiheuttamaa linnustoon kohdistuvaa 

predaatiota. Kivisalmen alueen ruovikoihin voitaisiin ruopata joitakin kapeita väyliä, jotka 

lisäisivät lintujen suosimia reuna-alueita.        

 

10.5. Muut hankkeessa huomioitavat asiat 

 

Ruoppauksissa syntyy paljon läjitysmassoja, joiden sijoittaminen vaatii suunnittelua. 

Erityisen hyvä toimenpide olisi suunnitelmissa ollut massojen kompostointi 
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kasvualustaksi sopivaksi mullaksi. Karttaan 4 merkitty alue 6 sopii luontoarvojensa 

puolesta läjittämiseen, mutta pääsääntöisesti läjitys tulisi tehdä vesistön ulkopuolelle. 

Suunnitelluilla läjitysalueilla on syytä tehdä maastotarkistus, jossa arvioidaan 

direktiivilajien ja uhanalaislajiston esiintymisen todennäköisyys.  

 

11. Natura-tarveharkinta 

 

Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 

suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -

verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon, hankkeen 

toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset 

(Luonnonsuojelulain 65 §).  

Natura-alueen ulkopuolella tapahtuvat niitot ja ruoppaukset eivät heikennä merkittävästi niitä 

luontoarvoja, joiden perusteella Lupinlahti on otettu Natura-ohjelmaan.  

Kun ruoppaukset tehdään lintujen pesimäajan 15.4.–15.7. ulkopuolella, ei Natura-alueen 

linnustolle aiheuteta häiriötä. Pesimälinnustoltaan Natura-alueen arvokkaimmat osat ovat 

Lauttasalmen sillan läheisyydessä, joka on kaukana hankealueesta.  

Ruoppauksista johtuva veden samentuminen ei vaikuta Natura-alueen eläimistöön ja 

kasvillisuuteen merkittävästi. Jos toimenpiteet tehdään loka-maaliskuussa, ehtivät Natura-

alueelle mahdollisesti kulkeutuvat samentavat sedimentit painua pohjaan ennen muuttolintujen 

saapumista.   

Sudenkorennoille parhaat lisääntymishabitaatit sijaitsevat Lupinlahden puolella kaukana 

hankealueesta, eikä suojeluperusteena olevan täplälampikorennon Dir II ja IV lisääntymis- ja 

levähdyspaikkoja hävitetä tai heikennetä hankkeessa.  

Koska hankkeella ei ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia niihin luontoarvoihin, joiden perusteella 

Mukulanlahti on otettu Natura 2000 -ohjelmaan, ei se edellytä luonnonsuojelulain 65 § mukaista 

Natura 2000 -arviointia. 
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