
 

 
 
 
 

 
 

  2016 

Petri Parkko 

 

23.11.2016 

Iitin Mukulanlahden ruovikoiden 
talviniittosuunnitelma ja Natura-tarveharkinta 



 
Iitin Mukulanlahden ruovikoiden talviniittosuunnitelma ja Natura-tarveharkinta 

 

 

  
Sivu 2 

 
  

 

Sisällys 

 

1. Johdanto ................................................................................................................................................ 3 

 

2. Menetelmät ja aineisto ......................................................................................................................... 4 

 

3. Mukulanlahden pesimälinnusto 2015 ................................................................................................... 5 

 

4. Niitto-ohjeistus ...................................................................................................................................... 15 

 

5. Hankkeen vaikutukset linnustoon ......................................................................................................... 17 

 

5.1. EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit ....................................................................................... 17 

5.2. Muu linnusto ....................................................................................................................... 17 

 

6. Suositeltava jatkoselvitys....................................................................................................................... 18 

 

7. Natura-tarveharkinta ............................................................................................................................. 18 

 

8. Lähteet ................................................................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 



 
Iitin Mukulanlahden ruovikoiden talviniittosuunnitelma ja Natura-tarveharkinta 

 

 

  
Sivu 3 

 
  

1. Johdanto 

  

Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnalle on myönnetty tukea Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelman kautta kehittämishankkeeseen, jonka aiheena on järviruo'on korjuuketjun ja 

hyötykäytön kehittäminen. Hankkeen Leader-ryhmä on Pohjois-Kymen Kasvu ry. Marraskuuhun 2018 

kestävä hanke keskittyy talviniittoon, siihen soveltuvan leikkuu- ym. koneiston ja koko korjuuketjun 

kehittämiseen sekä pienimuotoiseen hyötykäyttöön. Niitot on tarkoitus aloittaa Iitin Mukulanlahdella, 

joka on osa Pyhäjärven Natura 2000-aluetta (FI0406003). Alue on sekä SPA- että SCI-alue, jonka niitoissa 

tulee erityisesti huomioida suojeluperusteina olleet linnusto ja täplälampikorento (Leucorrhinia 

pectoralis) Dir II ja IV.   

Talviniitoilla ei saavuteta samanlaista luonnonhoidollista hyötyä kuin kesäniitoilla, sillä suurin osa 

ravinteista on varastoitunut juurakoihin. Joissakin tapauksissa talviniitot saattavat jopa lisätä järviruo’on 

kasvua, mutta toistuvasti toteutettuna se alkaa heikentyä. Välittömänä hyötynä on vesilintujen ja 

kahlaajien suosimien avoimien ruokailualueiden lisääntyminen. Toistuvat talviniitot vähentävät 

ruokoturpeen muodostumista ja samalla ehkäisevät vesistön umpeenkasvua.   

Edellisvuotinen järviruoko on elinehto Mukulanlahdella pesiville ruovikkolinnuille, joista merkittävimpiä 

ovat kaulushaikara (Botaurus stellaris) Dir, ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) Dir ja rastaskerttunen 

(Acrocephalus arundinaceus) VU. Ruovikkolinnut rakentavat pesänsä edellisvuotiseen ruovikkoon, sillä 

niiden saapuessa muuttomatkalta uusi ruovikko ei ole vielä ehtinyt kasvamaan. Kaulushaikara on 

erityisen piilotteleva laji, joka tarvitsee edellisvuotisia ruovikoita pesäpaikan lisäksi näkösuojakseen. 

Mukulanlahdella aiemmin pesinyt viiksitimali (Panurus biarmicus) VU käyttää järviruo’on siemeniä 

ravintonaan läpi talven, joten talviniitto olisi sille erityisen haitallista. Lajista ei ole tehty kuitenkaan 

muutamiin vuosiin havaintoja Kymenlaakson sisämaassa. Silkkiuikut (Podiceps cristatus) NT ja suuri osa 

nokikanoista (Fulica atra) EN rakentavat pesänsä edellisvuotiseen vesiruovikkoon.   

Natura 2000 -alueella tapahtuvassa talviniitossa ruovikkoa ei voi luontoarvojen turvaamiseksi niittää 

kokonaan, vaan alueelle tulee jättää suojapaikkoja linnuille. Tämän talviniittosuunnitelman 

tarkoituksena on turvata Mukulanlahden vaateliaiden ruovikkolintujen säilyminen alueella osoittamalla 

niitoilta säästettäviä ruovikoita.  

Hankkeen projektipäällikkö Tanja Kukkola tilasi tämän talviniittosuunnitelman Luontoselvitys 

Kotkansiiveltä 27.9.2016. Suunnitelmaa käytiin läpi 8.11.2016 käydyssä palaverissa, johon osallistui 

Kukkolan lisäksi Lyöttilän yhteisen kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Matti Järvinen. 
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2. Menetelmät ja aineisto 

 

Niittosuunnitelmaa laadittaessa oli käytettävissä Mukulanlahdella 2015 tehtyjen pesimälinnustoa, 

lepäilijälinnustoa ja poikueita koskevien linnustoselvitysten (Parkko 2015) koko laskenta-aineisto ja 

reviirikartat. Niiden perusteella suunniteltiin säästettävät ruovikot. Niittosuunnitelman tekijä on myös 

rengastanut kaulushaikaroita lahdella viime vuosina, joten lajista on pesimätietoja useammalta 

vuodelta. 

Niittohanketta esiteltiin Suomen ympäristökeskuksen tutkija Markku Mikkola-Roosille, joka on maamme 

parhaita kosteikkolinnuston asiantuntijoita. Hänen mukaansa (puhelinkeskustelu 25.10.2016) niitoissa ei 

tarvitse huomioida esimerkiksi yleisenä ruovikoissa pesivää ruokokerttusta (Acrocephalus 

schoenobaenus), vaan tärkeintä on huomioida vaateliaat suurikokoiset direktiivilajit, ruskosuohaukka ja 

kaulushaikara, sekä vesiruovikoissa pesivät silkkiuikku NT ja nokikana EN.  

Yhdessä Mikkola-Roosin kanssa arvioitiin säästettävien ruovikkolaikkujen pinta-alaa, sillä niiden täytyy 

pysyä ainakin suurelta osin pystyssä koko talven ajan. Päädyimme halkaisijaltaan noin 20 metrin 

ruovikkosaarekkeisiin, joita tulee olla yksi pesivää lintuparia kohti. Liminganlahden luontokeskuksen 

hoitaja Ulla Matturi (haastattelu 19.11.2016) antoi tietoja ruskosuohaukan pesinnöistä lakoontuneissa 

ruovikoissa.  

Lintujen uhanalaisuus raportissa on uusimman 2015 arvioinnin (Tiainen ym. 2016) mukainen. 

Hankesuunnitelman laati luontokartoittaja (eat) Petri Parkko. Suunnitelmaa kommentoi Mukulanlahden 

lintuja säännöllisesti havainnoiva lintuharrastaja Hannu Sorsa. 

 

Raportissa käytetyt lyhenteet: EN = erittäin uhanalainen; VU = vaarantunut; NT = silmälläpidettävä; Dir II = 

Yhteisön tärkeänä pitämä eläin- tai kasvilaji, jonka suojelemiseksi on osoitettava erityisten suojelutoimien alue; 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.  
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3. Mukulanlahden pesimälinnusto 2015 

 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus) L-dir 

Mukulanlahden itäreunan rikkonaisessa ruovikossa pesi 1 laulujoutsenpari, joka sai 5 poikasta. Lajia ei 

tulkittu pesiväksi vuonna 2004, eikä aiemmissa poikuelaskennoissa ole nähty poikasia. 

 

Kanadanhanhi (Branta canadensis) (kartta 1) 

Mukulanlahdella pesi 1 kanadanhanhipari, jonka pesä (kuva 1) oli yllättävän lähellä laulujoutsenen 

pesää. Yleensä joutsenpari sietää huonosti muita isoja lintuja reviirillään. Kanadanhanhipari sai 3 

poikasta (kuva 2). Aiemmissa poikuelaskennoissa lajilla ei ole nähty poikasia lahdella. Kanadanhanhea ei 

tulkittu pesiväksi vuonna 2004.  

 

   

Kuva 1 (vas). Kanadanhanhen pesä 15.5.2015. Kuva 2 (oik). Kanadanhanhipoikue Kupparinojan suulla 25.5.2015  
© Petri Parkko  

 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) L-dir 

Saunasaaren luoteispuolella olevassa pienessä saaressa pesi 4 valkoposkihanhiparia. Ensimmäiset 

hautovat linnut (kuva 3) havaittiin 15.5.2015 kartoituslaskennassa, sillä hautovat linnut eivät näkyneet 
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lintutorniin. Yksi pesistä oli Saunasaaren ja pienen saaren välissä veden ympäröimässä heinä- ja 

saratuppaassa (kuva 4), mutta muut pesät olivat kivennäismaalla.  

Valkoposkihanhi on kuulunut jo useiden vuosien ajan Iitin Urajärven linnustoon, mutta Mukulanlahdella 

se ei ole pesinyt aiemmin. Laji on levittäytymässä hyvin voimakkaasti sisämaahan ja ainakin Pyhäjärven 

puolelle on tulossa lisää valkoposkihanhipareja. Poikasista ei tehty havaintoja, mutta todennäköisesti 

emot olivat uittaneet ne melko pian kuoriutumisen jälkeen Radansuun golfkentälle ruokailemaan.  

 

   

Kuva 3 (vas). Hautova valkoposkihanhi Saunasaaren viereisessä pienessä saaressa 15.5.2015. Kuva 4 (oik). Yksi 
valkoposkihanhen pesä oli veden ympäröimässä tuppaassa. 8.6.2015 © Petri Parkko  

 

Haapana (Anas penelope) VU 

Mukulanlahdella pesi vain 1 haapanapari, eikä alueella nähty lajin poikasia. Vuonna 2011 alueella 

havaittiin 7 poikasta, vuonna 2005 8 ja vuonna 2004 vain 2 poikasta. Vuoden 2004 parimäärä oli 2.   

 

Tavi (Anas crecca) 

Tavin parimääräksi tulkittiin 2 paria, kuten myös vuonna 2004. Pesinnät eivät tuottaneet poikasia. Lajilla 

on nähty poikasia vain 2004 poikuelaskennassa, jolloin havaittiin 14 poikasta 2 poikueessa.  

 

 

 



 
Iitin Mukulanlahden ruovikoiden talviniittosuunnitelma ja Natura-tarveharkinta 

 

 

  
Sivu 7 

 
  

 

Kartta 1. Mukulanlahden kaulushaikaran (1) ja ruskosuohaukan (2) reviirit vuonna 2015. Kanadanhanhen pesä on merkitty 
punaisella tähdellä, silkkiuikkujen pesät vihreillä ja nokikanan sinisillä tähdillä.  

 

Sinisorsa (Anas platyrhynchos) 

Sinisorsan parimäärä 7 tulkittiin 17.4. ja 15.5.2015 laskennoista. Alueella ei havaittu lajin poikueita. 

Vuonna 2011 nähtiin 7, vuonna 2005 10 ja vuonna 2004 15 poikasta. Vuoden 2004 parimääräksi 

tulkittiin vain 2 paria.  

 

Heinätavi (Anas querquedula) EN (kuva 6) 

Mukulanlahdelta tulkittiin 29.5.2015 laskennan perusteella 3 heinätaviparia: alueella havaittiin pari ja 

kaksi koirasta. Pari ja yksinäinen koiras nähtiin alueella jo 15.5. Kesäkuun puolella nähtiin vielä 1 koiras. 

Vuonna 2004 alueelta tulkittiin 1 pari.  
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Heinätavit viihtyivät keväällä 2015 länsireunan kortteikoissa, joihin piisamit olivat tehneet kapeita väyliä 

(kuva 5). Piisamikannan elvyttyä alueelle on tullut paljon puolisukeltajasorsille sopivia ruokailupaikkoja. 

Alueella ei ole tehty havaintoja heinätavin poikasista poikuelaskennoissa. Ainakin osaksi se johtuu siitä, 

että poikaset ovat hyvin vaikeasti havaittavia, sillä ne eivät yleensä tule avoveteen. Tästä syystä lajin 

pesintöjen onnistumisesta Mukulanlahdella ei voi myöskään tehdä päätelmiä.    

 

   

Kuva 5 (vas). Piisamin tekemät kapeat väylät ja pesien ympärillä olevat avovesialueet ovat vaateliaiden puolisukeltajasorsien 
suosiossa. Kuva 6 (oik). Uhanalainen heinätavi on nykyisin hyvin harvinainen näky. Mukulanlahti 29.5.2015 © Petri Parkko  

    

Lapasorsa (Anas clypeata) 

Lapasorsat ruokailivat Mukulanlahden itäosassa samassa kortteikossa kuin heinätavitkin. Samasta 

paikasta lähti lentoon parvi, jossa oli 2 heinätavikoirasta ja 2 lapasorsakoirasta. Lapasorsan parimääräksi 

saatiin 29.5.2015 laskennan perusteella 3 paria. Alueen poikuelaskennoissa ei ole tehty havaintoja lajin 

poikasista. Lajia ei tulkittu pesiväksi vuonna 2004.  

 

Punasotka (Aythya ferina) EN 

Mukulanlahdelta tulkittiin 4 punasotkaparia 29.5.2015 laskennan perusteella. Alueella ei havaittu 

vuonna 2015 lainkaan lajin poikasia. Vuonna 2011 Mukulanlahti tuotti 5 poikasta, vuonna 2005 4 ja 

vuonna 2004 8.  Vuoden 2004 parimääräksi tulkittiin 3.  
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Tukkasotka (Aythya fuligula) EN 

Mukulanlahdelta tulkittiin pesiväksi 1 tukkasotkapari 15.5.2015 laskennan perusteella. Alueella ei ole 

tehty poikuelaskennoissa havaintoja lajin poikasista. Vuonna 2004 alueelta tulkittiin 6 paria.  

 

Telkkä (Bucephala clangula) (kuva 7) 

Telkän parimääräksi tulkittiin 5 paria 17.4.2015 laskennan perusteella. Kupparinojan suu aukeaa varhain 

keväällä, joten tulkinnat täytyy tehdä jo huhtikuun lopun laskennasta. Alueella havaittiin 8.6. 

telkkäpoikue, jossa oli 4 poikasta (kuva 7). Vuonna 2005 Mukulanlahdella nähtiin 6 poikasta, mutta 

muissa poikuelaskennoissa telkän poikasia ei ole havaittu. Vuonna 2004 alueella tulkittiin pesineen vain 

3 telkkäparia.   

 

Isokoskelo (Mergus merganser) VU 

Mukulanlahdella pesi 2 isokoskeloparia, joista toinen sai 11 poikasta (kuva 8). Muissa 

poikuelaskennoissa ei ole havaittu lajin poikasia.  Vuonna 2004 alueelta tulkittiin 3 paria.  

 

   

Kuva 7 (vas). Telkkäpoikue Mukulanlahdella 8.6.2015. Kuva 8 (oik). Isokoskelopoikue Kupparinojalla 25.5.2015 © Petri Parkko 

 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) NT (kartta 1) 

Alueella oli 2 suurempaa koloniaa, joista toinen oli Kupparinojan eteläpuolella ja toinen 

Ojanperänkärjessä. Niistä viimeksi mainittu on erityisen altis tuulille, sillä sekä etelän että lännen 

puoleiset tuulet puhaltavat suoraan laajalta järvenselältä vesiruovikoihin. Mukulanlahdella pesi 23 
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silkkiuikkuparia, jotka saivat yhteensä vain 7 poikasta. Vuoden 2011 poikuelaskennassa nähtiin 8 ja 

vuosien 2005 ja 2004 laskennoissa molemmissa 9 poikasta. Vuoden 2004 parimäärä oli vain 6.   

 

Kaulushaikara (Botaurus stellaris) L-dir (kartta 1) 

Mukulanlahdella pesi 3 kaulushaikaraparia, mutta niiden pesiä ei onnistuttu löytämään. Kupparinojan 

puolella pesi 1 pari, lahden koillisosassa lähellä pientä saarta 1 pari ja itäreunan ruovikossa 1 pari. 

Lahden koillisosassa nähtiin naaraan ja kahden koiraan soidinlento 25.5.2015. Myöhemmin samalla 

alueella havaittiin emon laskeutuminen ruovikkoon. Alueella nähtiin useita naaraiden ruokintalentoja ja 

nähtiin ruovikkoon pudottautumista kahteen eri paikkaan. Yhden reviirin naaras jouduttiin lopettamaan 

16.6.2015 ilmeisesti piisamiraudoissa murskautuneen jalan takia.   

 

 

Kuva 9. Kaulushaikarat suosivat kalastuspaikkoinaan kortteikkoja. Mukulanlahti, Kupparinoja 8.6.2015 © Petri Parkko 
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Ruskosuohaukka (Circus aeruginosus) L-dir (kartta 1) 

Mukulanlahdella pesi 3 ruskosuohaukkaparia: länsireunassa, Ojanperänkärjessä ja itäreunassa. Kaikki 

reviirit olivat kaulushaikarareviirien läheisyydessä. Vuonna 2004 Mukulanlahdella pesi 2 paria.  

 

Luhtahuitti (Porzana porzana) L-dir  

Mukulanlahden luoteisosassa kuultiin koiraan soidinääntelyä 29.5.2015 laskennassa, mistä tulkittiin 1 

pari. Vuonna 2004 lahdella pesi 2 paria.   

 

Nokikana (Fulica atra) EN (kartta 1) 

Nokikanan parimäärä 8 saatiin löydettyjen pesien perusteella. Lajin pesinnät onnistuivat hyvin 

Mukulanlahdella, sillä 6 paria sai yhteensä 16 poikasta. Myös muina laskentavuosina pesinnät ovat 

onnistuneet: vuonna 2011 alueella havaittiin 25 poikasta, vuonna 2005 14 ja vuonna 2004 21 poikasta. 

Vuoden 2004 parimäärä oli 7.  

 

Kurki (Grus grus) L-dir 

Mukulanlahdella pesi 1 kurkipari lahden itäreunan luhdalla. Lajia ei tulkittu pesiväksi vuonna 2004.   

 

Rantasipi (Actitis hypoleucos) 

Mukulanlahden ainut rantasipipari pesi Ojanperänkärjessä. Laji ei pesinyt Mukulanlahdella vuonna 2004.  

 

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) VU 

Alueella pesi 3 taivaanvuohiparia: Kupparinojalla 1 ja lahden itäreunassa, osittain kosteapohjaisilla 

pakettipelloilla 2 paria. Vuoden 2004 parimäärä oli 2.  

 

Kalatiira (Sterna hirundo) L-dir 

Saunasaaren edustan kivillä pesi 2 kalatiiraparia. Toisessa 8.6.2015 löydetyssä pesässä oli 3 munaa (kuva 

10), mutta toisen alueella varoitelleen parin pesää ei löytynyt. Vuonna 2004 Saunasaaren ympäristössä 
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pesi 10 parin kolonia. Maayhteys pienen saaren ja Saunasaaren välillä voi olla syynä pesintöjen 

epäonnistumiseen, sillä koirat pääsevät liikkumaan helposti mökiltä lokkien, tiirojen ja 

valkoposkihanhien pesäpaikoille.  

 

Kalalokki (Larus canus) 

Saunasaaren edustalla pesi 2 kalalokkiparia, mikä on sama määrä kuin vuonna 2004.   

 

   

Kuva 10 (vas). Kalatiiran pesä Saunasaaren edustalla 8.6.2015. Kuva 11 (oik). Vanha selkälokki Saunasaaren tuntumassa 
15.5.2015 © Petri Parkko 

 

Selkälokki (Larus fuscus) EN (kuva 11) 

Saunasaaren edustalla olevassa metsäisessä pikkusaaressa pesi 3 selkälokkiparia, joista ainakin 1 pesintä 

tuotti 2 lentokykyistä poikasta. Vuoden 2004 parimäärä oli 4.  
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Kuva 12 (vas). Ruokokerttuskoiras reviirillään Mukulanlahden itäreunassa 29.5.2015 Kuva 13 (oik). Kupparinojan 
västäräkkikoiras 4.5.2015 © Petri Parkko 

 

Västäräkki (Motacilla alba) (kuva 13) 

Mukulanlahden 3 västäräkkiparia pesivät Kupparinojan sillalla, Saunasaaressa ja lahden pohjoisosan 

tulvavallin läheisyydessä.  

 

Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) (kuva 12) 

Mukulanlahdella pesi 35 ruokokerttusparia. Lintutornin eteläpuolella on niukasti lajille sopivaa 

habitaattia, ja satojen metrien rantakaistaleella olikin vain 4 reviiriä. Tihein reviirirypäs oli 

Ojanperänkärjessä. Saunasaarta ympäröivässä pienessä ruovikossa pesi 2 paria. Vuoden 2004 parimäärä 

oli 44.   

 

Rytikerttunen (Acrocephalus scirpaceus) 

Alueen ruovikoissa pesi kesällä 2015 vain 3 rytikerttusparia, kun vuoden 2004 parimäärä oli peräti 10. 

Lajille parhaiten sopivien ruovikoiden pinta-ala on pienentynyt hoitoniitoissa, mikä selittää ainakin osan 

kannan pienenemisestä. Kesän 2015 reviirit sijoittuivat koilliskulmaan, lähelle pengertietä. Toukokuun 

puolivälissä 1 koiras lauloi Ojanperänkärjessä, mutta siitä ei saatu tulkittua paria.   
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Pajusirkku (Emberiza schoeniclus) 

Mukulanlahdella pesi 22 pajusirkkuparia melko tasaisesti ympäri lahden. Saunasaaren tuntumassa pesi 

lisäksi 1 pari. Vuonna 2004 alueelta tulkittiin 16 paria.  

 

 

Taulukko 1. Mukulanlahden pesimälinnusto 2015 ja poikastuotto 2015, 2011, 2005 ja 2004.  

 

Laji Status 
Pesiviä 
pareja 

Poikasia 
2015 

Poikasia 
2011 

Poikasia 
2005 

Poikasia 
2004 

Laulujoutsen L-dir 1 5 0 0 0 

Kanadanhanhi  1 3 0 0 0 

Valkoposkihanhi L-dir 4 ? 0 0 0 

Haapana VU 1 0 7 8 2 

Tavi 
 

2 0 0 0 14 

Sinisorsa  7 0 7 10 15 

Heinätavi EN 3 0 0 0 0 

Lapasorsa  3 0 0 0 0 

Punasotka EN 4 0 5 4 8 

Tukkasotka EN 1 0 0 0 0 

Telkkä  5 4 0 6 0 

Isokoskelo VU 2 11 0 0 0 

Silkkiuikku NT 23 7 8 9 9 

Kaulushaikara L-dir 3     

Ruskosuohaukka L-dir 3     

Luhtahuitti L-dir 1     

Nokikana EN 8 16 25 14 21 

Kurki L-dir 1     

Rantasipi  1     

Taivaanvuohi VU 3     

Kalatiira L-dir 2     

Kalalokki  2     

Selkälokki EN 3     

Västäräkki  3     

Ruokokerttunen 
 

35     

Rytikerttunen 
 

3     

Pajusirkku 
 

22     
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4. Niitto-ohjeistus 

 

Markku Mikkola-Roosin (suull.) mukaan Natura-alueella tehtävissä niitoissa tulee huomioida erityisesti 

EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit kaulushaikara (Botaurus stellaris) ja ruskosuohaukka (Circus 

aeruginosus), mutta myös silkkiuikulle (Podiceps cristatus) NT ja nokikanalle (Fulica atra) EN tulisi jättää 

vesiruovikoita. Säästettävien ruovikkoalueiden pinta-alojen tulisi olla niin laajoja, etteivät ne lakoonnu 

ainakaan kokonaan talven aikana. Päädyimme vähintään 400 m² pinta-alaan ruskosuohaukan ja 

kaulushaikaran kohdalla. Molempien lajien vuosittainen parimäärä lahdella on ollut laskentojen 

perusteella 2–3, jonka perusteella jätettäväksi esitetään 7 niitoissa säästettävää aluetta, joista yksi on 

vara-alue.  

Ilmakuvien perusteella on mahdotonta antaa tarkkaa paikkaa säästettäville alueille, sillä niitot ovat 

muuttaneet ruovikoiden muotoa kuvausten välillä. Säästettävistä alueista annetaan niittäjälle 

keskikoordinaatti, jonka mukaan hän voi arvioida itse sopivan kohdan paikan läheisyydestä. Säästettäviä 

alueita tulee jäädä lahden molemmille puolille, sillä ruskosuohaukan ja kaulushaikaran reviirit ovat 

suuria. Lajit eivät karta pesimäaikaan toisiaan, vaan voivat rakentaa pesänsä 10 metrin etäisyydelle 

toisistaan (Parkko 2011).  

Silkkiuikuille NT esitetään säästettäviksi vuoden 2015 kolonioita, joissa on pesinyt myös aiempina 

vuosina uikkuja ja nokikanoja EN. Länsireunan alue on tärkein, sillä se on paremmin suojassa tuulilta. Se 

esitetään säästettäväksi kokonaan niitoissa. Ojanperänkärjen kolonioissa pesinnät tuhoutuvat 

herkemmin. Niistä esitetään säästettäväksi hieman alle puolet, mutta mahdollisuuksien mukaan nekin 

voitaisiin säästää kokonaan.   

Käytännössä alueelle jää niitoissa selvästi suositeltua enemmän edelliskesän ruovikkoa, sillä läheskään 

kaikkiin paikkoihin ei päästä koneella. Alueen laajuuden vuoksi myöskään suurta osaa ruovikoista ei 

ehditä niittämään talven 2016/2017 aikana.    

 



 
Iitin Mukulanlahden ruovikoiden talviniittosuunnitelma ja Natura-tarveharkinta 

 

 

  
Sivu 16 

 
  

 

Kartta 2. Mukulanlahdelle niitossa säästettäviksi esitetyt ruovikot on merkitty karttaan vihreällä. Neliöt ovat ruskosuohaukalle 
ja kaulushaikaralle jätettäviä noin 400 m² laajuisia alueita ja kolme laajempaa aluetta silkkiuikulle ja nokikanalle jätettäviä 
alueita.   
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5. Hankkeen vaikutukset linnustoon 

 

5.1. EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajit 

 

Laulujoutsen – ei suurta merkitystä, mutta kortteikkojen mahdollisesti lisääntyessä laji hyötyy 

etenkin poikasaikaan niitoista. 

 

Valkoposkihanhi: Laji pesii Saunasaaressa, eivätkä linnut juurikaan ruokaile lahdella. 

Hankkeella ei ole vaikutusta lajiin.  

 

Kaulushaikara: Vaikutus todennäköisesti vähäinen, kunhan alueelle jätetään vähintään sovittu 

määrä ruokoa. 

 

Ruskosuohaukka: Vaikutus todennäköisesti vähäinen, kunhan alueelle jätetään vähintään 

sovittu määrä ruokoa. 

 

Luhtahuitti: Vaikutus positiivinen. Laji hyötyy ruovikoiden pienenemisestä.  

 

Kurki: Ei juurikaan vaikutusta. Laji pesii reunaluhdilla, eikä juuri liiku ruovikoissa.  

 

Kalatiira: Laji pesii Saunasaaressa, eivätkä linnut juurikaan ruokaile lahdella. Hankkeella ei ole 

vaikutusta lajiin.  

 

5.2. Muu linnusto 

 

Vesilinnustolle ja erityisesti puolisukeltajasorsille niitoista on todennäköisesti hyötyä, sillä 

avoimet ja matalat ruokailualueet lisääntyvät.  
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Niitto vähentää ruovikoissa pesivien ruokokerttusen ja rytikerttusen sekä jonkin verran myös 

pajusirkun VU parimääriä. Mukulanlahdella aiemmin pesineelle viiksitimalille (Panurus 

biarmicus) VU talviniitot olisivat erityisen haitallisia, sillä laji käyttää ravinnokseen järviruo’on 

siemeniä ja on riippuvainen edelliskesän ruokokasvustoista. Lajista ei ole tehty enää 

muutamiin vuosiin havaintoja alueella.  

 

6. Suositeltava linnustoselvitys 

 

Talviniittojen vaikutuksesta linnustoon olisi tärkeää saada tutkittua tietoa. Koska Mukulanlahden 

linnusto on selvitetty vuonna 2015 (Parkko 2015), saataisiin erittäin hyvää vertailuaineistoa laskemalla 

alueen pesimälinnusto niittojen jälkeen vuonna 2017. Tärkeintä on kuitenkin havainnoida 

lintudirektiivin I-liitteen lajien ruskosuohaukan ja kaulushaikaran esiintymistä lahdella niittojen jälkeen.  

 

7. 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 

§).  

Tämän niittosuunnitelman mukaan tehdyillä talviniitoilla ei ole merkittävää heikentävää vaikutusta 

EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeihin. Vaateliaimpien lajien kaulushaikaran ja ruskosuohaukan pesintää 

varten tullaan jättämään edelliskesän ruovikkoa. Ruskosuohaukan on todettu pesivän ruovikon 

lakoonnuttua hyvinkin pieneen pystyruovikkoon (Ulla Matturi, suull.). Pyhäjärven Natura-alueella 

tehdyissä kaulushaikaratutkimuksissa edellä mainittujen lajien on todettu pesivän lähellä toisiaan, 

joten seitsemän noin 400 m² ruovikkoalueen säästäminen niitoissa arvioidaan turvaavan niiden 

pesinnän. Käytännössä ruovikkoa jää niittämättä selvästi enemmän, joten lajeille jää riittävästi sopivia 

pesimäpaikkoja.      
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Ruovikon talviniitto lisää lahden itäreunan avoimia alueita, joten erityisesti puolisukeltajasorsien 

kevätmuutonaikaiset ruokailualueet laajenevat. Todennäköisesti lahdella levähtää vuonna 2017 

enemmän sorsalintuja kuin aiempina laskentavuosina.  

Hankkeella ei ole myöskään heikentävää vaikutusta Mukulanlahdella esiintyvään EU:n luontodirektiivin 

liitteiden II ja IV (a) sudenkorentolajiin täplälampikorentoon (Leucorrhinia pectoralis). Sudenkorentojen 

suurin uhka on vesistöjen umpeenkasvu, joten niitoilla on niihin vain positiivista vaikutusta.  

Koska hankkeella ei ole 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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