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Herttualan osayleiskaava-alueen luontovaikutusten arviointi 

1 Johdanto 

Tässä työssä on laadittu Herttualan osayleiskaavan luontovaikutusten arviointi. 
Tämä on kaavaehdotuksesta saadun palautteen perusteella tarkennettu raportti. 

Luonnonsuojelulain 65 § ja 66 § mukainen Natura-arviointi on raportoitu erikseen. 
Osayleiskaavan luontovaikutusten arviointi on tehty yleiskaavatarkkuudella 

perustuen kaavoituksen yhteydessä laadittuihin selvityksiin. Viitasammakon 
elinalueella Lahdentien (vt 12) eteläpuolella suoritettiin maastokäynti 
elinympäristön vesitalouden tarkastelemiseksi 19. syyskuuta 2017.  

Luontovaikutusten arvioinnin ovat laatineet Kangasalan kunnan toimeksiannosta 

FM biologi Marja Nuottajärvi, FM Tiina Mäkelä ja FM Jari Kärkkäinen FCG Suunnittelu 
ja tekniikka Oy:stä. 

2 Vaikutusarvioinnin kohdentaminen ja menetelmät 

Työn ensimmäisessä vaiheessa loppusyksyllä 2017 arvioitiin Herttualan 
osayleiskaavan luontovaikutukset alustavan kaavaehdotuksen pohjalta ennen 

ehdotuksen nähtäville panoa. Toisessa vaiheessa talvella 2018-2019 
luontovaikutusten arviointi on tarkennettu ja täydennetty hyväksymisvaiheen 

kaavan ja ehdotuksesta saatujen lausuntojen pohjalta ennen hyväksymiskäsittelyä. 

Lähtötietoina on käytetty alueelta laadittuja suunnitelmia, selvityksiä ja 
julkaisuja. 

Vaikutusten arviointi pohjautuu lainsäädäntöön ja viranomaisohjeistukseen. 

Osayleiskaavan luontovaikutusten arvioinnissa on noudatettu ”Luontoselvitykset ja 
luontovaikutusten arviointi - kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-

arvioinnissa” -oppaan (Söderman 2003) menetelmä- ja raportointiohjeita. 

Luontodirektiivin liitteen IV a lajien osalta on otettu huomioon myös tuorein 
viranomaisohjeistus (Nieminen & Ahola 2017). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 § mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava 

huomioon ekologinen kestävyys ja luonnonarvojen vaaliminen. Maankäyttö- ja 
rakennuslain 9 §:ssa on mainittu, että kaavan tulee perustua kaavan merkittävät 

vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja 

selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä 
ja tarkoitus. 

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja 

tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset 

on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan maankäyttö- ja rakennuslain 9 
§:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon 

aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat 
seikat. Selvitysten on lain mukaan annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioida 

suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset luonnon 

osalta: 
- maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
- kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 
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Elottoman luonnon osalta hydrologiset vaikutukset on kuvattu alueelta laaditun 

hulevesiselvityksen pohjalta. Maa- ja kallioperään liittyvien vaikutusten arvioinnissa 
on nostettu esiin rakennettavan raakamaan (pellot ja metsäalueet) pinta-ala 

suuntaa-antavasti sekä kuvattu vaikutukset avokallioihin sekä maa- ja kallioperän 

arvokohteisiin.  Kallio- ja maaperään kohdistuvien vaikutusarviointien lähtötietoina 
on käytetty Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperäaineistoja sekä 

Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja ympäristöhallinnon julkisia 
tietokantoja. Pohjavesivaikutukset on arvioitu huomioiden kaava-aluetta lähimpänä 

sijaitsevat pohjavesialueet ja niistä käytettävissä olevat tiedot. Vaikutuksia 
pienilmastoon ja ilmanlaatuun on arvioitu yleisellä tasolla. 

Elolliseen luontoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa on huomioitu 
lähtökohtaisesti seuraavia näkökohtia:  

- Suorat menetykset arvokkaiden luontokohteiden ja lajiesiintymien pinta-
aloissa 

- Suorat ja välilliset vaikutukset kohteiden ja elinympäristöjen 
ominaispiirteissä (reunavaikutus, vesitasapainon muutokset) 

- Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin (mm. eliöstön kulkureitit, vanhojen 
metsien lajiston leviämistiet) 

- Vaikutusten merkittävyys suhteessa arvokohteen/lajin suojelubiologiseen 

statukseen sekä edustavuuteen paikallisesti, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti 

- Vaikutusten merkittävyys lajitasolla suhteessa lajin suotuisaan 
suojelutasoon sekä lajin paikallista kantaa verottaviin muihin tekijöihin 

Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esille sekä myönteiset että kielteiset 

vaikutukset ja merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan kuvan 1 mukaisesti useita 

eri taustatekijöitä, jotka yhdessä muodostavat vaikutuksen merkittävyysluokan. 
Ympäristövaikutuksen merkittävyys määritellään asteikolla Ei vaikutusta – 

Vähäinen – Kohtalainen – Suuri – Erittäin suuri myönteinen tai kielteinen vaikutus. 
Kuvissa 1 ja 2 esitetyn mukaisen arviointimenetelmän hyödyt ovat 
järjestelmällisyys, johdonmukaisuus, perusteltavuus ja havainnollisuus. 

 

Kuva 1. Vaikutusten merkittävyyden arviointi. 
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Kuva 2. Vaikutuskohteen ja muutoksen ominaisuuksien vertailuun perustuva 

esimerkki merkittävyyden määrittelystä. Vaikutuksen merkittävyys muodostuu 
vaikutuskohteen herkkyydestä ja muutoksen suuruudesta. 

3 Käytetty lähtöaineisto 

Arviointi perustuu alla lueteltuihin ohjeistuksiin, aineistoihin ja selvityksiin. Lisäksi 

arvioinnissa on tukeuduttu arvioinnin tekijöiden asiantuntemukseen ja 
kokemukseen. Kaikki tässä esiarviossa käytetty lähtöaineisto on lueteltu 

lähdeluettelossa. 

 Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menette-

lyssä ja Natura-arvioinnissa (Söderman 2003) 

 Kangasalan kaupunki: Herttualan osayleiskaava, kaavakartta sekä merkinnät ja 

määräykset 11.12.2018 

 Kangasalan kunta: Herttualan osayleiskaava, ehdotus. Raportti 22.5.2018 

 Ramboll Oy: Herttualan osayleiskaavan hulevesiselvitys ja -suunnitelma 

24.1.2018 

 Ramboll Oy: Herttualan osayleiskaavan luontoselvitys 2016 

 Kangasalan kunta: Kirkkojärven rantametsien käyttö- ja hoitosuunnitelma 2017–

2026 

 

4 Herttualan osayleiskaavan kuvaus 

Herttualan osayleiskaava-alue (kuva 3) sijaitsee Kirkkojärven itäpuolisilla 

peltoaukeilla, valtatien 12 eteläpuolella lukuun ottamatta terveyskeskuksen 
aluetta. Herttualan osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa 

tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvää 
päätöksentekoa. Osayleiskaavassa ratkaistaan rakentamisalueiden ja rakentamatta 

jätettävien alueiden rajat, eri toimintojen maankäyttötarpeet, reittien sijainti ja 
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liikenteen pääratkaisut, virkistys- ja ulkoilureitit, alueen pääliikenneväylät, alueen 

rakentamisen sijoittuminen mm. suhteessa maisemahistoriaan ja nykyisiin 
maisema-arvoihin. Herttualan alue on nykyisin luokiteltu harvaksi taajama-

alueeksi. Osayleiskaava-alueella asuu nykyisin 130 henkeä (Kangasalan kunta 
2016). 

Osayleiskaavan tavoitteita ovat (Kangasalan kunta 2016): 
- Perheasuntojen lisääminen keskustan tuntumaan tukemaan sen palveluja ja 

monipuolistamaan asuntotarjontaa 
- Vuoteen 2040 mennessä 1300 asukkaan asuinalue 

- Lahdentien estevaikutuksen vähentäminen rakentamisella ja alikuluilla 

- Työpaikkojen sijoittuminen Herttualaan 
- Puutarha- ja ratsastustallitoiminnan jatkuminen ja ratsastusreittien 

suunnittelu 
- Pienten lasten yksikön tilavaraus 

- Lähipalveluille tilaa 
- Rakentamisen sovittaminen kulttuuriympäristöön ja maakunnallisesti 

arvokkaaseen maisemaan 
- Natura-arvojen säilyminen 

- Linnuille ja muiden luontoarvojen kannalta tärkeiden pelto- ja rantametsien 

turvaaminen 
- Viljelyn jatkuminen osalla kaava-aluetta 

- Bussireitti alueen läpi 
- Sujuvat kävely- ja pyöräilyreitit alueen sisällä ja valtatien pohjoispuolelle, 

keskustaan ja Huutijärven koululle 
- Ulkoilureittien kehittäminen alueen sisällä ja Mäyrävuoren suuntaan sekä 

latureitin merkitseminen alueen poikki Kirkkojärvelle 
- Leikkikentän ja pallokentän tilavaraus 
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Kuva 3. Herttualan osayleiskaavakartta 11.12.2018. 

Osayleiskaavassa on osoitettu Kirkkojärven alueen Natura-alue, jolle kaavoitettava 

alue osittain sijoittuu sekä rajautuu lännessä ja rajautuu osittain etelässä 
Taivallammin kohdalla. Kaavassa on osoitettu Kuohunlahden yksityinen 

luonnonsuojelualue sekä kaavan luontoselvityksessä rajatut luonnonsuojelullisesti 

arvokkaat alueet ja kohteet. Peltojen ja rantametsien alueille sijoittuvat luontoarvot 
(linnustoarvot) on sisällytetty MY –aluevarauksiin. Luontoarvoihin pohjautuvia 
kaavamerkintöjä ovat: 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 6 (41) 

   

11.2.2019   

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 

Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

 

 

 

 

Luontoarvoihin liittyen kaavassa osoitettu seuraavia reittejä tai yhteystarpeita: 
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Lisäksi kaavan yleismääräyksinä mainitaan muun muassa seuraavaa: 

  

5 Osayleiskaava-alueen luonnonympäristön nykytila 

5.1 Kallio- ja maaperä 

Kallioperä (kuva 4) koostuu liki yksinomaan metamorfisesta kivestä ja aivan 

kaavoitettavan alueen kaakkoisosassa syväkivestä. Kaavoitettavalla alueella ei ole 
erityisiä kallioperän arvoja.  

 

Kuva 4. Kaava-alueen kallioperä. 
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Kaavoitettavan alueen maaperä (kuva 5) koostuu suurimmaksi osaksi hiesusta ja 

savesta (Hs/Sa). Kirkkojärven rannoilla ja kaava-alueen itä – kaakkoisosissa on 
hietaa (Ht) ja hienoa hietaa (HHt). Moreenia (Mr) ja kalliomaata (Ka) on 

pienialaisesti alueen itä – kaakkoisosassa sekä pohjoisosassa. Kuohunlahden 

rannalla on saraturvetta (Ct) ja vanhalla turpeenottopaikalla rahkaturvetta (St). 
Pienialaisesti esiintyy myös liejua (Lj). Alueella ei sijaitse maaperän arvokohteita. 

 

Kuva 5. Kaava-alueen maaperä. 

5.2 Luontotyypit ja kasvillisuus 

Selvitysalue koostuu pääosin peltoaukeista ja rakennetun ympäristön yhteydessä 
olevista pihapiireistä ja muista kulttuurivaikutteisista alueista. Suurin osa kaava-
alueesta on viljelyskäytössä olevaa peltoa.  

Metsät ovat keskittyneet pieniksi saarekkeiksi peltojen keskelle ja asumusten 
ympärille sekä kapeiksi reunuksiksi järvien rannoille (Ramboll Oy 2016). Puustoisia 

alueita on Kirkkojärven rannalla sekä selvitysalueen eteläosassa, valtatien viereisen 

Eerolan tilan itäpuolella sekä Yli-Marttilan kumpareella selvitysalueen itäosassa. 
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Hiukan laajempia metsäalueita on Taivallammen ympärillä. Luonnonsuojelullisesti 
merkittävimpiä ovat järvien tuntumassa kasvavat metsät. (Ramboll Oy 2016) 

Kaava-alueen tilakeskusten yhteydessä ja peltojen keskellä olevat metsikkökuviot 

ovat vahvasti ihmisvaikutteisia ja luonnontilaisia luontotyyppejä ei esiinny. Puusto 
on vaihtelevasti havu- ja lehtipuuvaltaista ja pensaskerros on monin paikoin tiheä. 

Alueella on myös umpeen kasvavia vanhoja pihapiirejä ja puutarhoja. Puusto on 
pääosin melko nuorta, 4-40-vuotiasta. Vanhimmat puustokuviot (yli 65-vuotiaat) 
sijaitsevat suoalueen ympäristössä Mäyrävuoren eteläpuolella. (Ramboll Oy 2016) 

Lauvalan itäpuolella olevan Eerolan tilakeskuksen yhteydessä sijaitsevan metsikön 

eteläpäässä on muusta ympäristöstä selkeästi erottuva kalliokumpare, jonka 
kasvillisuus on hyvin säilynyttä, mutta melko tavanomaista, mm. mäkitervakkoa, 
kiertotatarta, keltamoa ja keto-orvokkia. (Ramboll Oy 2016) 

Eerolan tilakeskuksen itäpuolella Mäyrävuoren kohdalla on pienehkö suo- ja 

metsäalue, jonka länsi- ja pohjoisreunasta on aikanaan nostettu turvetta ja 
mahdollisesti savea. Pintaturpeen ottoalueet ovat soistuneet uudelleen, mutta 

syvimpiin kuoppiin on muodostunut pysyviä vesilampareita. Lampareiden reunoilla 
on pullosaravaltaista luhtakasvillisuutta. Alueella esiintyy viitasammakkoa. 

Ottoaluetta ympäröivät suoalueet ovat lähinnä isovarpurämemuuttumaa ja 
mustikkaturvekangasta. (Ramboll Oy 2016) 

Rantametsät ovat pääasiassa nuorehkoja, kosteapohjaisia hieskoivu- ja 
harmaaleppävaltaisia lehtimetsiä. Metsät ovat reheviä ja aluskasvillisuus on monin 

paikoin lehtomaista. Taivallammen ympärillä on laajahko kosteapohjainen 
hieskoivuvaltainen turvekangas, johon liittyvät kiinteästi Taivallampea ympäröivät 

monimuotoiset luhdat ja tulvametsät. Alueella kasvaa runsaasti saniaisia, Metsä 
muodostaa tärkeän ekologisen yhteyden kahden lintujärven välille. (Ramboll Oy 
2016) 

Vuoden 2015 selvityksissä selvitysalueella ei havaittu uhanalaisia tai 

silmälläpidettäviä kasvilajeja. Alueelta löydettiin muutamia paikallisesti 
huomionarvoisia lajeja eli varstasara, lähdetähtimö, litteävita, poimuvita, 

isolimaska ja tesmayrtti. Nämä lajit ovat paikallisesti tai seudullisesti 
haravalukuisia, mutta niillä ei ole suojelustatusta. 

Uhanalaisista luontotyypeistä (Raunio ym. 2008) alueella esiintyy lehtoa ja 
koivuluhtaa, joiden kuviot sijoittuvat Kirkkojärven rantavyöhykkeeseen ja ne 
sisältyvät alueelta rajattuihin arvokkaisiin luontokohteisiin. 

5.3 Linnusto 

Kaava-alueella esiintyy rantoja lukuun ottamatta pääosin melko tavanomaista 

pelto- ja kulttuuriympäristöjen lintulajistoa. Linnustollinen monimuotoisuus 
keskittyy järvien rantametsiin, läheisille vesialueille sekä muuttoaikaan alueen 

peltoalueille, jotka toimivat muuttolintujen levähdysalueina. Pelloilla ruokailee 
myös kesäaikaan mm. Kirkkojärven Natura-alueella pesivää linnustoa. 

Muuttolinnuille erityisen tärkeitä peltoalueita ovat Kylä-Aakkulan ja Taivallammin 
välinen peltoaukea, Leipin peltoaukea sekä Säkkölänjärven ja Kyläjärven 

rantapellot (Ramboll 2016). Kylä-Aakkulan peltoaukeat ovat olleet 1990-luvulla 
maakunnallisesti tärkein lintujen muutonaikainen levähdys- ja ruokailualue. 

Kapustarinta, sepelkyyhky, keltavästäräkki, kottarainen ja järripeippo ovat lajeja, 
joita kertyy Kylä-Aakkulan peltoalueille merkittäviä määriä. Lisäksi alueella 
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havaitaan muuttoaikoina mm. seuraavia lajeja: pikkujoutsen, valkoposkihanhi, 

metsähanhi, jänkäkurppa, mustaviklo, punajalkaviklo ja suokukko. Lisäksi 
Herttualan peltoalueilla on nähty parhaimmillaan hieman yli sata muutolla 

levähtävää laulujoutsenta, mutta alueen ei ole arvioitu olevan lajin osalta erityisen 

merkittävä levähdysalue. Kesäaikaan pelloilla ruokailevat mm. rusko- ja 
sinisuohaukka ja kurki sekä lokkilinnuista nauru- ja selkälokki (Ramboll 2016). 

Kaavoitettavalla alueella on myös kahlaajien suosima kosteikkoalue, jolla havaittiin 
kaavan linnustoselvitysten yhteydessä mm. joitain kymmeniä liroja ja 
taivaanvuohia (PiLy 2017). 

Kaava-alueeseen rajautuvan Kirkkojärven pesimälinnusto on monipuolinen ja 

runsas. Pesivässä vesilinnustossa on useita erinomaisten lintuvesien 
indikaattorilajeja. Varsinaisen lintuvesilajiston lisäksi metsissä ja pelloilla pesii 

useita harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Parhaissa rantametsissä pesivien 
varpuslintujen paritiheydet ovat hyvin korkeita. Kirkkojärvi on myös erittäin 

huomattava sulkivien vesilintujen kerääntymisalue (Kangasalan kunta 1997). 
Lisäksi järvi on merkittävä vesilintujen pesimä- ja levähdysalue. Alkusyksystä 2016 

– loppukesään 2017 tehtyjen lintulaskentojen perusteella Kirkkojärven-
Kuohunlahden alueella havaittiin keskimäärin n. 350 vesilintuyksilöä / 

laskentakerta, jota voidaan pitää huomattavana määränä (poikueet eivät ole 

mukana yhteismäärässä). Selvitysten perusteella eri vesilintulajit käyttävät järven 
eri alueita elinympäristöinään ja alue on tärkeä vesilinnuille koko avovesikauden 

ajan (PiLy 2017). Vesilintulaskennoissa uhanalaisen vesilinnuston havaittiin 
keskittyvän voimakkaasti järven itä- ja kaakkoisrannan tuntumaan sekä järven 

selälle (PiLy 2014). Mm. pikkulokkien kerääntymä havaittiin itärannan ruovikossa 
Herttualan kohdalla (PiLy 2014). Kirkkojärven ja Kuohunlahden vesi- ja 

rantalinnustoselvityksen 2016 (PiLy 2016a) perusteella myös Kuohunlahti on 
merkittävä sorsalintujen, erityisesti sotkien kerääntymispaikka.  

Kangasalan lintujärvet IBA –alue /MAALI -alue 

Kaavoitettavalle alueelle sijoittuu osittain Kangasalan lintujärvien kansainvälisesti 
arvokas (IBA) lintualue. Kohde on myös Pirkanmaan maakunnan tärkein (MAALI) 

lintualue. MAALI-alueen rajaus on sama kuin IBA-alue ja sen koko on 1093 
hehtaaria. 

Alueen IBA –kriteerilaji on isokoskelo, joita IBA –tietokannan mukaan alueella 
esiintyy muuttoaikaan 1000-5000 yksilöä. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 

MAALI –raportissa alueelta mainitaan enimmillään havaitun 1280 sinisorsaa, 36 
lapasorsaa, 117 punasotkaa, 450 tukkasotkaa, 66 lapasotkaa, 667 telkkää, 90 

uiveloa, 45 harmaahaikaraa ja 181 nokikanaa. Keväällä alueella on parhaimmillaan 

ruokaillut 340 kalatiiraa ja pääskyistä 900 haarapääskyä ja 250 törmäpääskyä (PiLy 
2014). 

5.4 Muu eläimistö 

Alueen tavanomaisesta lajistosta ei ole kuvausta alueelta tehdyssä 
luontoselvityksessä, mutta kaavoitettavalla alueella esiintyy todennäköisesti 

viljelysympäristöjen ja vesistöjen rannoille tavanomaisia ja tyypillisiä eläinlajeja. 
Alueella todennäköisesti esiintyy rusakoita, pienjyrsijöitä, oravia ja kettuja. 
Hirvieläinten liikkuminen alueella on mahdollista. 
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Kirkkojärven alueen Natura-alueella esiintyy Natura-tietolomakkeen mukaan 

jättisukeltajaa, joka on luontodirektiivin liitteen IV a mukainen tiukasti suojeltava 
laji. Jättisukeltajaa ei kuitenkaan ole löydetty Kirkkojärveltä vuonna 2014 
laaditussa inventoinnissa (Willitys Tmi). 

Kaavoitettavalla alueella esiintyy liito-oravaa (Ramboll 2016) eli alueella on yksi 

liito-oravan elinympäristö Kirkkojärven rantalehdossa. Alue soveltuu liito-oravalle 
hyvin. Puusto on järeää haapaa, leppää ja kuusta. Todennäköiset kulkureitit 

kulkevat Kirkkojärven rantametsissä sekä Taivallampea ympäröivissä metsissä, 
joissa on myös liito-oravalle melko soveltuvaa lehtoa. 

Kirkkojärvellä, Taivallammella ja Leivinojalla on tehty viitasammakkoselvitys 
vuonna 2016 (PiLy) ja Kirkkojärvellä jo aiemmin vuonna 2014 (Willitys Tmi). 

Viitasammakkoa on havaittu vuonna 2014 runsaasti eri puolilla Kirkkojärveä, 
myös Herttualan osayleiskaava-alueen edustan rannoilla sekä Kuohunlahdella että 

järven pääaltaalla. Vuoden 2016 selvityksessä havaittiin, että viitasammakkoa ei 
pääsääntöisesti esiintynyt Leivinojassa, mutta Taivallammin itäpäässä esiintyi 

runsaasti viitasammakoita. Taivallammia ei havainnoitu kattavasti, mutta on 

todennäköistä, että viitasammakkoa esiintyy siellä usealla sijainnilla. Myös 
Säkkölänjärvellä kaava-alueen kaakkoispuolella esiintyy viitasammakkoa. Keväällä 

2015 tehdyissä selvityksissä (Ramboll) viitasammakoita havaittiin Herttualan 
suoalueella Eerolan tilakeskuksen itäpuolella sekä Kuohunlahdella (kuva 6).  

 

Kuva 6. Viitasammakon elinalueet Herttualan osayleiskaava-alueella ja sen välittömässä 

läheisyydessä (Ramboll 2016). Viitasammakkoa esiintyy lisäksi Taivallammilla kaava-alueen 
eteläpuolella (PiLy 2016d). 
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5.5 Arvokkaat luontokohteet 

Herttualan osayleiskaavan luontoselvityksessä (Ramboll Oy 2015) Herttualan 
alueen arvokkaiksi luontokohteiksi on määritelty 

- Kirkkojärven Natura-alue (FI0316005), kansainvälisesti arvokas alue 

- Kuohunlahden rantalehdot (osittain Kirkkojärven Natura 2000 -alueella), 
Natura-alueen osalta kansainvälisesti arvokas kohde, ulkopuolisilta osilta 
paikallisesti arvokas luontotyyppikohde  

- Kirkkojärven rantalehdon liito-oravaesiintymä, joka on 
valtakunnallisesti arvokas; lehto on myös uhanalaista luontotyyppiä ja 
kohteella kasvaa myös harvinaista tesmayrttiä 

- Viitasammakoiden elinympäristöt kaava-alueella tai sen välittömässä 

läheisyydessä (kuva 6); näistä viisi sijaitsee Kirkkojärven rannalla, yksi 
(neljän alueen yhdistymä) suoalueella valtatien 12 eteläpuolella 

Mäyrävuoren kohdalla ja yksi Säkkölänjärvellä. Elinympäristöt ovat 
valtakunnallisesti arvokkaita. 

- Kangasalan lintujärvien maakunnallisesti arvokas lintualue, niin 
sanottu MAALI –alue 

- Taivallamminoja ja sen luusuaa ympäröivä kosteapohjainen, rehevä 
hieskoivuluhta ja koivulehto, paikallisesti arvokas kohde 

- Suoalue ja vanha turpeenottoalue Mäyrävuoren eteläpuolella, muu 
luonnonsuojelullisesti arvokas kohde 

- Wigrenin ranta, linnustollisia arvoja, muu luonnonsuojelullisesti arvokas 
kohde 

- Varstasaran esiintymisalue, muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde, 
harvinaisen putkilokasvin kasvupaikka. 

Nämä arvokkaat luontokohteet (kuva 7) on osoitettu osayleiskaavakartalla (kuva 
3). 
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Kuva 7. Herttualan osayleiskaava-alueen luontoarvoiltaan arvokkaimmat alueet ja ekologiset verkostot 
(Ramboll 2015) 

6 Muut lähialueen hankkeet ja suunnitelmat 

Vaikutusarvioinnissa täytyy huomioida myös eri hankkeiden ja suunnitelmien 
yhteisvaikutukset (Söderman 2003).  Osayleiskaava-alueen läheisyyteen sijoittuvat 
seuraavissa kappaleissa esitellyt hankkeet.  

6.1 Pirkanmaan maakuntakaava 2040 

Pirkanmaalla on voimassa uusi kokonaismaakuntakaava, Pirkanmaan 

maakuntakaava 2040. Maakuntakaavan kuuluvat kaikki alueiden käytön ja 

yhdyskuntarakenteen kannalta tärkeät osa-alueet, muun muassa keskusta-alueet, 
palveluiden alueet, vähittäiskaupan suuryksiköt, asuin- ja työpaikka-alueet, 

liikenteen ja logistiikan verkostot ja alueet, teknisen huollon verkostot ja alueet 
(mukaan lukien vesi- ja jätehuolto sekä energiahuolto), virkistys- ja suojelualueet, 
viheryhteydet sekä maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt.  

Herttualaan on maakuntakaavassa (kuva 8) osoitettu ehdollinen 

taajamatoimintojen alue (em-1), jossa määrätään, että Kangasalan Herttualan 
alueen mitoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee 

varmentua siitä, ettei alue toteutuessaan merkittävästi heikennä Natura-alueen 
luonnonarvoja. Kirkkojärven rantaan on merkitty viheryhteys ja ulkoilureitti.  
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Kuva 8. Ote maakuntakaavasta (29.5.2017). 

6.2 Valtatien 12 kehittäminen 

Valtatien 12 (Lahdentie) kehittämisestä on laadittu yleissuunnitelmia, ja 
jatkosuunnitteluun on valittu ratkaisut välillä Alasjärvi-Huutijärvi lukkoon lukuun 

ottamatta Tampereen Alasjärven liittymää. Kangasalla Herttualan osayleiskaavan 

ja Kirkkojärven alueen Natura-suojeluarvojen kannalta keskeisiä ovat seuraavat 
ratkaisut: 

- Huutijärven eritasoliittymän leveydeksi tulee 19 metriä tienreunasta 

toiseen. 
- Kangasalantien eritasoliittymä on toteutettava kiertävin kaistoin, suorat 

kaistat eivät onnistu tilanahtauden vuoksi. 

- Kirkkojärven Kuohunlahden ylityksen kohdalla tie 12 levenee 8,5 metriä 
etelään. Kuohunlahden kohdalla on maapenkkasilta, joka levenee ja rumpua 

joudutaan todennäköisesti hieman jatkamaan. 
- Alikulkuja on esitetty seuraavasti: Rannan virkistysreitti, Herttualantie, 

virkistysreittiyhteys Mäyrävuoreen, Huutijärven koulun kohta. 
- Mäyrävuoresta itään tie 12 levenee molemmin puolin. 

- Melusuojauksiksi on suunniteltu melukaidetta, jonka korkeus on 1,2-3 
metriä. 

Valtatien 12 kehittämisen ratkaisuista on tekeillä Natura-arviointi (Ramboll 2017a). 

6.3 Uimahallin korttelin asemakaavan muuttaminen 

Uimahallin korttelin asemakaavan muutosalue, ns. hotellin kaava-alue, sijoittuu 

Kirkkojärven pohjoispuolelle, Kuohunlahden läheisyyteen (kuva 9). Asemakaavalla 
osoitetaan uimahallin yhteyteen uuden asuin-hotellirakennuksen rakennuspaikka. 
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Uimahallille osoitetaan laajennusvaraus. Uudisrakentamista varten kortteliin 

varataan paikoitustalon rakennuspaikka. Kaavassa osoitetut uudet rakennukset 
ovat enintään viisikerroksisia. 

 

Kuva 9. Ote ns. hotellin kaavasta, jossa Kirkkojärven Natura-alueen pohjoispuolelle 
uimahallin viereen rakennetaan enintään viisikerroksinen hotellirakennus. 

6.4 Kirkkojärven käyttö- ja hoitosuunnitelma 

Kirkkojärven rantametsien alueelta on laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 
2017–2026 (Ramboll 2017b). Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on turvata 

Kirkkojärven rantametsien merkittävien suojeluarvojen säilyminen ja sovittaa 
yhteen alueen suojelulle ja kestävälle käytölle asetetut tavoitteet. Suunnitelmassa 
esitetään keinot, joilla asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.  

Käyttö- ja hoitosuunnitelman kartta on esitetty kuvassa 10. Jokaiselta kartalla 

osoitetulta kuviolta on oma hoitokorttinsa, jolla esitetään kunkin kuvion nykytila, 
tavoitetila ja hoitotoimet. Suunnitelmassa on esitetty myös hoitotoimien 
vaikutusarviot. 

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on esitetty Herttualan osayleiskaavan läheisille 
kuvioille luonnontilan säilyttämistä, luontopolun kunnossapitoa, puuston 

ryhmittämistä, rengastusaseman toimintaa tukevien toimenpiteiden suorittamista 

sekä nuorten puiden poistoa. Suunnitelmassa on esitetty rantametsässä sijaitseva 
luontopolku siirrettäväksi pois rantametsistä, etäämmäs luontoarvoista.  
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Kuva 10.  Kirkkojärven käyttö- ja hoitosuunnitelman hoitotoimenpiteet suunnitelma-

alueella. 
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7 Vaikutusten arviointi 

7.1 Vaikutusmekanismit, vaikutusten tunnistaminen 

Kaavan luontovaikutusten arvioinnissa on keskitytty niihin vaikutuksiin, joita 
kaavassa osoitetulla uudella rakentamisella on Herttualan osayleiskaava-alueella 

sijaitseviin eläimistö- ja linnustoarvoiltaan arvokkaisiin alueisiin ja merkittäviin 
huomionarvoisten lintulajien pesimä-, ruokailu- ja levähdysalueisiin sekä muihin 

elinympäristöihin. Linnuston ohella merkittävimmät alueella esiintyvät lajit, joihin 

kohdistuu vaikutuksia, ovat viitasammakko ja liito-orava sekä Natura-alueen 
suojelun perusteena oleva jättisukeltaja. 

Vaikutukset voivat olla eläimistön ja linnuston kannalta joko myönteisiä tai 

kielteisiä. Vaikutusten arvioinnin päämääränä on muodostaa kokonaiskuva 
vaikutusten merkittävyydestä, joka puolestaan muodostuu vaikutuksen 

suuruudesta (mm. laajuus, kesto ja kohdentuminen) sekä vaikutuskohteen 

herkkyydestä. Vaikutuskohteen herkkyyteen vaikuttavat mm. harvinaisuus, 
sietokyky muutoksille, sopeutuvuus, alueiden monimuotoisuus ja haavoittuvuus. 

Rakennetuilta alueilta valuvat hulevedet voivat aiheuttaa vaikutuksia Kirkkojärven 

rannoilla ja Taivallammilla esiintyville viitasammakoille hulevesien purkupisteellä ja 
sen läheisyydessä ilmenevien mahdollisten veden virtaamien ja veden laadun 
muutosten kautta ja sen myötä vaikuttaa viitasammakon elinympäristön laatuun.  

Liito-oravan kannalta oleellista on lajin käyttämien puiden säilyminen sekä niitä 

suojaavan muun puuston säilyminen tarvittavassa laajuudessa. Liito-oravan 
kannalta tärkeää on myös lajin kulkuyhteyspuuston säilyminen. 

Rakentamisen merkittävimpiä vaikutuksia linnuston kannalta ovat elinympäristöjen 
häviäminen ja pirstoutuminen sekä reunavaikutus. Elinympäristöjen vähentyvän 

pinta-alan lisäksi elinympäristöjen pirstaloituminen saattaa johtaa jäljelle jäävien 
alueiden laadun heikentymiseen. Monet linnut karttavat rakennettua ympäristöä. 

Karkottava vaikutus ulottuu keskimäärin noin kilometrin säteelle rakennetusta 
ympäristöstä ja vaikutus on voimakkainta avoimessa ympäristössä (Benitez-Lopez 

ym. 2010). Rakennuskannan korkeudella on merkitystä lähinnä kosteikkojen ja 
avoimien ympäristöjen läheisyydessä sekä merkittävillä muuttoreiteillä ja 
muuttoalueilla. 

Elinympäristövaikutusten lisäksi rakentamisen aikaisia vaikutuksia ovat melu ja 

muu rakentamisesta aiheutuva häiriö. Kaavaratkaisun toteutuessa myös 
lisääntyvän virkistyskäytön aiheuttamat haitat lisääntyvät. Lisääntyvän 

asukasmäärän myötä lisääntyvät lemmikit ja erityisesti vapaana saalistavat kissat 
ja koirat voivat lisätä lintujen kuolleisuutta ja heikentää etenkin maassa pesivien 

lintulajien pesimämenestystä. Suoria vaikutuksia ovat myös lisääntyvän liikenteen 
ja rakennuskannan aiheuttamat törmäyskuolemat. 

Herkimpiä vaikutuksille ovat linnustollisesti arvokkaat alueet (pesimä-, ruokailu- ja 
levähdysalueet), jotka sijoittuvat uusien liikenneväylien tai rakentamisenalueiden 
läheisyyteen sekä uhanalaisten tai muutoin harvinaisten lintulajien elinympäristöt. 

Rakentaminen vaikuttaa myös luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen. Jotkin 

luontotyypit vähenevät voimakkaasti niiden joutuessa rakentamiskäyttöön. 
Rakennettavaksi otetaan pääasiallisesti sellaisia alueita, joiden luontotyypit ovat jo 

voimakkaasti ihmisvaikutuksen alaisia ja/tai joilla ei ole erityisiä suojeluarvoja. 
Luontoselvityksessä arvokkaiksi rajatut luontotyypit ja arvokkaan kasvilajiston 
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kasvupaikat on jätetty rakentamisen ulkopuolelle, joten niiden osalta keskitytään 

tarkastelemaan, aiheutuuko uudesta rakentamisesta niille välillisiä vaikutuksia 
kuten vesitasapainon muutoksia, reunavaikutusta tai kulumisriskin kasvua. 

Uusien alueiden ottaminen rakennuskäyttöön aiheuttaa ekologisen verkoston ja 
elinympäristöjen pirstaloitumista. Rakennettu ympäristö eri lajien ruokailu-, 

levähdys- tai pesimälaikkujen välissä eristää ja pirstoo elinympäristöjä ja 
vaikeuttaa yksilöiden liikkumista alueelta toiselle. Esimerkiksi mikäli 

viitasammakon kesällä käyttämistä kosteista niityistä tai metsistä pääosa häviää 
rakentamisen takia, kanta heikkenee.  

7.2 Vaikutukset kallio- ja maaperään 

Osayleiskaavan mukaisilla ratkaisuilla ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia 
kallioperään. 

Osayleiskaavan mukainen uusi rakentaminen on osoitettu maaperältään parhaiten 
rakentamiseen soveltuville alueille kuten moreenimaille ja hiesu- ja savimaille sekä 

hienon hiedan alueille. Kalliomaiden esiintymät on jätetty rakentamisen 
ulkopuolelle. Rakentamista ei myöskään ole osoitettu turve- ja liejumaille. Alueella 

ei esiinny sellaisia maaperän arvokohteita, joihin kohdistuisi rakentamisesta 
haittavaikutuksia. Maaperään kohdistuvat vaikutukset ovat siten kokonaisuutena 
tarkastellen vähäisiä. 

7.3 Vaikutukset pohjavesiin 

Osayleiskaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ei sijoitu pohjavesialueita. 
Osayleiskaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia pohjavesiin. 

7.4 Vaikutukset pintavesiin 

Pintavesiin hankkeesta kohdistuvat vaikutukset liittyvät kaava-alueelta 

Kirkkojärveen ja Taivallammiin johtuviin pintavesivalumiin ja hulevesiin. 

Osayleiskaava-alueella ei sijaitse muita vesistöjä tai luonnontilaisia tai 
luonnontilaisen kaltaisia pienvesiä. Kaava-alueelle sijoittuu kaivettuja pelto- ja 
metsäojia sekä ihmistoiminnan myötä syntyneitä vesikuoppia.  

Kaava-alueen merkittävimmät ojat ja vesikuopat säilytetään muokkaamattomina 
kaavan EV- ja VL-alueilla tai niitä hyödynnetään hulevesien hallintajärjestelmän 
osina.  

Kirkkojärven tai Taivallammin vesialueelle ei ole osoitettu rakentamista lukuun 

ottamatta valtatien 12 vierelle Kuohunlahdella osoitettua ulkoilureitin 
yhteystarvetta, jonka haittana voi olla rakennusaikainen hulevesivaikutus. 

Herttualan alue on ollut jo hyvin kauan viljelykäytössä, ja alueelta on valunut 
peltojen valumavesiä Kirkkojärveen ja Taivallammiin aina siitä asti kun alueelle on 

raivattu ensimmäiset viljelykset. Vuotuisessa viljelykierrossa pellot on muokattu 
keväisin ja syksyisin, mistä on aiheutunut kiintoaines- ja ravinnehuuhtoumaa 

järveen. Osa pelloista on ollut välillä nurmiviljelyssä ja kesannolla, jolloin niiden 
peltojen osalta ravinnehuuhtouma on vähäisempi. Kesannolla ja muokattavana 

olevien peltojen sijoittuminen ja määrä vaihtelee kunkin viljelijän 
viljelysuunnitelman mukaan. Alueen viljelyllä ja muulla ihmisvaikutuksella on niin 

pitkä historia, että järvien luontaista tilaa ja luontoarvojen riippuvuussuhdetta 
valumavesien ravinnekuormituksesta ei voida varmasti päätellä. 
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Kuva 11. Herttualan osayleiskaavan hulevesiselvitys, yleiskartta (Ramboll, 24.1.2018). 

Osayleiskaavan mukainen asuin-, teollisuus-, työpaikka- ja 

liikennealuerakentaminen muuttaa alueen valuman laatua, kun peltoa otetaan 
rakennusmaaksi. Pellon muuttuessa rakennetuksi alueeksi entisen viljelyalueen 

valumavedet muuttuvat hulevesiksi ja niiden määrän ja virtaaman voidaan 
ennakoida kasvavan. Osayleiskaava-alueelta on laadittu hulevesiselvitys, joka 

sisältää hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan menetelmät (Ramboll 2018, 

kuva 11). Hulevesiselvityksessä on esitetty hulevesien määrälliselle hallinnalle 
ratkaisut alueen eri osien eroosioherkkyyden mukaan. Hulevesiselvityksessä on 
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esitetty hulevesien määrällinen hallinta hajautettavaksi siten, että tavanomaiset 

ylivirtaamat tasataan kiinteistöillä ja poikkeukselliset ylivirtaamat yleisille alueille 
sijoitettavilla tulva-alueilla. Hulevesien laadullinen käsittely toteutetaan 

ensisijaisesti kiinteistöillä. Selvityksessä on esitetty nykyisten maastonmuotojen 

perusteella sopivimmat sijaintikohdat tarvittaville hulevesien viivytys- ja 
imeytysalueille sekä kosteikoille tai laskeutusaltaille. Selvityksessä on annettu 
myös suosituksia rakentamisen aikaisten hulevesien hallintaan. 

Poistuvan pellon ravinnekuormitus muuttuu kaavan toteutuessa muuksi 
kuormitukseksi eli aiempaan verrattuna hulevedet sisältävät vähemmän ravinteita, 

mutta uusina tekijöinä on haitta-aineita ja mikromuovia, jonka poistamiseksi ei ole 

tällä hetkellä osoitettavissa tekniikoita hulevesien hallinnassa. Todennäköisesti 
aiempaan verrattuna Kirkkojärveen Herttualan osayleiskaava-alueelta valuvissa 

vesissä on vähemmän kiintoainesta ja siihen sitoutuneita ravinteita, mutta 
puolestaan enemmän liukoisessa muodossa olevia ravinteita. Hulevesiselvityksessä 

on esitetty toteutettavaksi hulevesien viivytyskosteikoita nykyisellään peltona 
oleville alueille, jolloin maaperään varastoituneet ravinteet saattavat lähteä 

huuhtoutumaan kosteikosta alavirtaan etenkin aluksi, kun kosteikon kasvillisuus ei 
ole vielä vakiintunutta. Kosteikoiden toiminnan vakiintuessa ne alkavat 
todennäköisesti pidättää kiintoainetta ja ravinteita riittävällä tehokkuudella. 

Ravinnekuormituksen oletetun vähenemän merkitys purkuvesistöjen eli 

luontaisesti ravinteisten järvien kannalta jää todennäköisesti hyvin vähäiseksi. 
Pelloille rakennettavat kosteikot saattavat kompensoida vähenemää. Kaava on 

arvioitu toteutuvan pitkällä aikavälillä, joten muutokset valumissa tapahtuvat 
vähittäin.  

Rakentamisaikaiset hulevedet on hallittava väliaikaisten samentumishaittojen 
välttämiseksi hulevesiselvityksessä suositellun mukaisesti. 

Pintavesien kannalta haitallisia vaikutuksia aiheuttavia poikkeustilanteita ovat 

poikkeuksellisen voimakas tulvatilanne sekä vesistöjen läheisyydessä tapahtuvat 

onnettomuudet kuten liikenneonnettomuus pintavesiuoman ylittävällä 
liikenneväylällä tai onnettomuus valuma-alueella sijaitsevalla teollisuusalueella ja 
esim. niistä aiheutuvat öljy, haitta-aine- tai kemikaalivuodot puroon. 

Ilmastonmuutoksen on ennustettu kasvattavan rankkasateiden intensiteettejä 
keskimäärin 15–20 % vuosiin 2071–2100 mennessä. Arviot perustuvat Ilmatieteen 

laitoksen ennusteisiin. Lisäksi on arvioitu, että kesän rankkasateet voimistuvat 

huomattavasti ilmastonmuutoksen myötä, vaikka keskimääräinen kesän 
kokonaissademäärä kasvaisikin maltillisesti. On myös tehty oletus, että hetkelliset 

intensiteetit kasvavat ja että voimakkaat intensiteetit kasvavat enemmän kuin 
heikot. (Aaltonen, J. ym. 2008.) 

Poikkeustilanteita muodostuu harvoin toistuvilla (esim. 1/50 a tai 1/100 a) 

intensiteetiltään voimakkailla rankkasateilla. Tällöin hulevesivirtaamat kasvavat 

hetkellisesti hyvin suuriksi. Hulevesijärjestelmien täyttyessä hulevedet johdetaan 
ylivuotojen ja tulvareittien kautta purkuvesistöön. Hetkellisellä tulvatilanteella voi 

olla kohtalaisia vaikutuksia paikallisesti purkupisteessä. Vaikutus kokonaisuutena 
jää kuitenkin Herttualan kaava-alueen osalta vähäiseksi, sillä se on vain osa 
alapuolisten järvien valuma-aluetta. 

Mikäli sekä voimakas tulva että haitta-aineiden joutumisen vesistöön aiheuttava 

onnettomuus tapahtuvat samanaikaisesti, laimenevat haitalliset aineet myös 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 21 (41) 

   

11.2.2019   

   

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Pyhäjärvenkatu 1, 33200 Tampere 

Puh. 010 4090, fax 010 409 6730, www.fcg.fi 
 

 

Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

vastaavasti joutuessaan poikkeuksellisen suureen määrään virtaavaa vettä. Näiden 
poikkeustilanteiden samanaikaisen tapahtumisen todennäköisyys on pieni.  

Osayleiskaavan alueella liikenne ja siten niihin liittyvien onnettomuustilanteiden 
riski ja tapahtumistodennäköisyys kasvavat. 

7.5 Vaikutukset ilmaan ja ilmastoon  

Osayleiskaava-alueella on varsin vähän metsäaluetta, joten rakentamisen myötä 

poistuva hiilinieluna toimivan metsämaan määrä on hyvin vähäinen eikä 
vaikutuksia ilmastoon tämän kautta muodostu. Osayleiskaava-alueen pienilmasto 

muuttuu avoimen – puoliavoimen viljelyvaltaisen ja harvaan asutun alueen 
rakentuessa tiiviimmäksi. Tällöin tuulet ohjautuvat rakennetun ympäristön ohi, ja 

korttelialueiden väleihin jää suojaisia alueita. Pienilmaston vähäisellä muutoksella 
ei arvioida olevan haittoja tai erityistä merkitystä kaava-alueen luonnolle, eliöstölle 
tai sen suojeluarvoille. 

Rakentamisen aikana työkoneista pääsee ilmaan pakokaasupäästöjä ja 

rakennettavilta alueilta saattaa aiheutua pölypäästöjä ilmaan, mikäli 
rakennusaikana on kovin kuivaa ja tuulista. Kaava-alueen rakentuessa sen alueella 

asumiseen ja työpaikkatoimintoihin liittyvä liikennöinti kasvaa, mikä aiheuttaa 
kasvavia liikenteen päästöjä osayleiskaavan alueella. Alueen asukasmäärän yli 

kymmenkertaistuessa asumiseen liittyvä liikennöinti siis kasvaa paikallisesti 

verrattain merkittävästikin, mutta lopputilanteessa alue on kuitenkin seudullisesti 
tarkastellen asukasmäärältään melko pieni (1 300 henkeä). Herttualan alueen 

lisääntyvän liikennöinnin aiheuttamat pakokaasupäästöt ilmaan jäävät siten 
laajemmin tarkasteltuna merkitykseltään vähäisiksi. 

7.6 Vaikutukset luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen 

Rakentaminen vaikuttaa luontotyyppeihin ja kasvillisuuteen suorien pinta-
alamenetysten kautta sekä ominaispiirteiden muuttumisen kautta. Herttualan 

osayleiskaavan alueella rakennettavaksi otetaan pääasiallisesti sellaisia alueita, 
joiden luontotyypit ovat jo voimakkaasti ihmisvaikutuksen alaisia ja/tai joilla ei ole 

erityisiä suojeluarvoja. Suurin osa rakentamisesta kohdistuu viljelymaille ja niiden 
liepeiden kulttuurivaikutteisille luontotyypeille.  

Luontoselvityksessä arvokkaiksi rajatut luontotyypit (lehdot ja koivuluhdat) ja 
arvokkaan kasvilajiston kasvupaikat on jätetty rakentamisen ulkopuolelle lukuun 

ottamatta Kuohunlahden rantalehtoaluetta, jolle on osoitettu osittain 
päällekkäisenä aluevarauksena julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY), minne 

voidaan rakentaa julkisten palvelujen rakennuksia. Lehdon ala pienenee vähäisissä 
määrin ja sen reunalla aiheutuu uutta reunavaikutusta. Lehdon reuna muuttuu 

avoimeksi alueeksi, jolloin lehdon pienilmasto muuttuu jossain määrin tuulisuuden 

lisääntyessä. Avoimella tuulisella reuna-alueella voi olla lievästi kuivattavaa 
vaikutusta lehdon tälle osalle. 

Muille luontokohteille ei aiheudu suoria pinta-alamenetyksiä ja niiden ja uuden 

rakentamisen väliin jää rakentamatonta suojavyöhykettä vähintään muutamia 
kymmeniä metrejä. Uutta reunavaikutusta ei siten aiheudu. Arvokkaille 
luontotyypeille ei ole hulevesiselvityksessä sijoitettu hulevesien hallintarakenteita. 

Uusi rakentaminen sijoittuu arvokkaisiin luontotyyppeihin ja arvokkaiden 

kasvilajien kasvupaikkoihin nähden siten, että kohteiden vesitasapainomuutokset 
ovat epätodennäköisiä. Osa entiselle turpeenottoalueelle muodostuneen allikkoisen 
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kosteikkoalueen lähivaluma-alueesta rakennetaan teollisuusalueeksi, jolta 
hulevedet ohjataan poispäin kosteikkoalueelta.  

Kosteikkoalueen lähivaluma-alue (Lahdentien eteläpuolinen alue) on nykyisin 

laajuudeltaan noin 9,7 hehtaaria kun kaavan toteutumisen myötä lähivaluma-
alueen koko pienenisi noin 25 % noin 7,2 hehtaariin. Vesitasapainoa ylläpitää 

kuitenkin myös Lahdentien pohjoispuolinen noin 50 hehtaarin laajuinen valuma-
alue, jonka valumavedet imeytyvät maastoon Lahdentien pohjoispuolella ja 

suotuvat ainakin osittain kosteikkoalueelle maakerroksia pitkin. Jos oletetaan, että 
kaikki pohjoispuoliselta alueelta tuleva valunta kulkee soistuman kautta (eli 

soistuman vedenpinta on samassa tasossa pohjaveden pinnan kanssa), on 

kaavaratkaisun vaikutus valuma-alueen kokoon vain noin -4 %. Käytännössä 
kaavaratkaisun vaikutus soistuman valuma-alueen kokoon on jotain välillä 4…25 % 
riippuen pohjaveden tasosta ja maaveden liikkeistä alueella. (Ramboll 2018) 

Valuma-alueen vähentyminen ei todennäköisesti aiheuta kosteikkoalueen 
kuivumista pitkälläkään aikavälillä. Teollisuusalueen hulevesien johtaminen 
kosteikolle olisi todennäköisesti luontotyypin kannalta haitallisempi ratkaisu. 

Kuohunlahden rantalehdon ja Kirkkojärven rannalle sijoittuvan lehdon (joka on 

myös liito-oravan elinaluetta) alueilla oleva luontopolku on kaavassa siirretty pellon 
ja metsäalueen rajalle (pois lehtoalueelta), mikä vähentää tulevaisuudessa 

lisääntyvän virkistyskäytön aiheuttamia haittavaikutuksia. Herttualan asukasmäärä 
kasvaa kaavan toteutuessa nykyisestä 130 hengestä vaiheittain noin 1300 henkeen 

vuoteen 2035 mennessä ja asukasmäärän lisäys on siten suhteellisen suuri. 

Lehtokuviolla saattaa aiheutua lehtokasvillisuuden kulumista, mikäli kulkijat eivät 
pysy merkityllä polulla. Reitin alkuun ja reitin varrelle on suositeltavaa sijoittaa 

selkeä opastus ja informaatiota alueen luontoarvoista tiedottamisen tehostamiseksi 
ja jotta ihmisten käyttäytymiseen voitaisiin vaikuttaa mahdollisimman hyvin 

erityisesti alueen uusien asukkaiden osalta. Kulkua voidaan ohjata uudelle 
luontopolulle myös mm. sijoittamalla vanhan polun paikalle poikittaisia 
puunrunkoja tai muita kulkuesteitä, mitkä vähentävät sen houkuttelevuutta.  

Osayleiskaavan vaikutukset luontotyypeille ja kasvilajistolle ovat vähäisiä, jos 

kasvava virkistyskäyttö saadaan hallittua ja ohjattua siten, ettei lehtoalueelle 
aiheudu kasvillisuuden kulumisriskejä. 

7.7 Vaikutukset linnustoon  

Suorat elinympäristövaikutukset  

Pesimälinnusto 

Kaavassa on huomioitu mm. osayleiskaavan luontoselvityksessä (Ramboll 2015) 

sekä Kirkkojärven ja Taivallammen linnustolaskennassa (PiLy 2016b) 

arvokkaimmiksi arvotetut linnustoalueet ja suojavyöhykkeet jättämällä nämä 
alueet pääosin rakentamisen ulkopuolelle. 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 220 hehtaaria, josta valtaosa on peltoa. 

Nykytilanteessa kaava-alueelle sijoittuu vain vähäistä haja-asutusta ja 
suunnittelualueen maisemankuva on melko avoin. Pisimmät näkymät pienten 

metsäsaarekkeiden rikkomien peltoaukeiden yli ovat Herttualassa nykytilassa yli 
kilometrin mittaisia.  

Uudesta rakentamisesta (mm. A2, A3, PL, TPA ja TY -alueita) merkittävä osa 
sijoittuu peltoalueelle, jonka vuoksi vaikutukset kohdistuvat pääasiassa 
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peltoympäristöjen sekä pensaikkojen ja puoliavointen ympäristöjen lintulajistoon. 

Kaavaratkaisun toteutuessa peltoalueita rakentuu noin 50 hehtaaria, mutta noin 40 
% alueesta jää kaavaratkaisun toteutuessa yhä viljelykäyttöön. Rakentamisen 

ulkopuolelle jäävät peltoalueet on osoitettu MA -alueina, mikä turvaa niiden 
avoimina pysymisen jatkossa (alueita ei saa metsittää eikä rakentaa). 

Peltoalueiden sijoittumista kaava-alueelle ja sen ympäristöön on tarkasteltu 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan avulla. Noin yhden kilometrin 

tarkastelusäteellä kaava-alueesta on noin 5,4 km2 viljelykäytössä olevaa 
peltoaluetta (n. 40 % tarkastelualueesta), josta kaavan toteutuessa rakentuva ala 

(n. 50 ha) vastaa yhdeksää prosenttia (kuva 12). Laajoja avoimina pysyviä 

peltoalueita sijoittuu kaava-alueen eteläpuolelle, Kirkkojärven ja Roineen väliselle 
alueelle sekä Kirkkojärven etelä- ja kaakkoispuolille (Jokioisten, Tiihalan ja Leipin 

peltoalueet). Näin ollen kaavan kokonaisvaikutus lähialueen peltoelinympäristöjen 

määrään jää melko vähäiseksi.  

 

Kuva 12. Peltojen sijoittuminen kaava-alueelle ja sen lähiympäristöön nykytilanteessa sekä 

peltoalueet, joille on kaavassa osoitettu muuttuvaa maankäyttöä. 

Suorien peltopinta-alojen menetysten ohella vaikutuksia aiheutuu myös 

peltoympäristöjen pirstoutumisen kautta, kun uudet asuntoalueet jakavat 

laajempia peltokokonaisuuksia pienempiin osiin. Tämä vaikuttaa linnuston kannalta 
heikentävästi jäljelle jäävien peltoalueiden houkuttelevuuteen pesimä-, levähdys- 

ja ruokailualueina.  
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Alueen suojelullisesti arvokkaista pesimälajeista laajojen peltoalueiden 

pirstoutumisella on merkitystä mm. ruisrääkälle (lintudirektiivilaji) ja kuoville (NT, 
silmälläpidettävä). Kaavaratkaisun mukaisen rakentamisen jälkeen Kylä-Aakkulan 

kaakkoispuolelle ja Jokioisten alueelle arvioidaan kuitenkin jäävän yhä molemmille 

lajeille pesintään riittävän laajoja peltoalueita eikä lajien esiintyminen alueella 
vaarannu. Rakentaminen voi kuitenkin vaikuttaa alueella pesivien parien määrää 

alentavasti. Esimerkiksi ruisrääkät kerääntyvät tyypillisesti laajoille peltoalueille ns. 
”yhteissoitimille” ja pienemmillä peltoalueilla pesii lähinnä yksittäisiä pareja. 

Vaikutuksen arvioidaan jäävän paikalliseksi. 

Peltojen laiteiden ja pientareiden pensaikoissa esiintyville lajeille kuten 

pikkulepinkäiselle (lintudirektiivilaji) ja punavarpuselle (NT, silmälläpidettävä) ei 
arvioida muodostuvan merkittäviä vaikutuksia, sillä vastaavia pesimäympäristöjä 

säilyy alueella ja sen ympäristössä vielä riittävästi.  

Kokonaisuutena tarkasteltuna rakentamisen kohdentuminen ihmisen aikanaan 
raivaamille peltoalueille aiheuttaa laajemmin tarkasteltuna vähemmän vaikutuksia 

verrattuna siihen, että rakentuminen kohdistuisi rakentamattomille metsäalueille. 

Monet kaava-alueella esiintyvistä suojelullisesti arvokkaista lintulajeista pesivät 

Kirkkojärven rannoilla ja rantametsissä sekä mm. kaava-alueen ulkopuolelle 
rajautuvan Taivallammin alueella, joille ei kaavassa kohdistu muuttuvaa 

maankäyttöä (pl. Kylä-Aakkulan alueen vähäinen täydennysrakentaminen). 
Kirkkojärven rantaan kaavassa on osoitettu MY-1 ja MY-2 aluetta (maa- ja 

metsätalousaluetta, jolla on erityisiä ympäristöarvoja) sekä SL-2 aluetta 

(luonnonsuojelualue: Kirkkojärven rantalehto), jotka turvaavat ranta-alueiden 
säilymisen puustoisina. Myös Taivallammin lähimmät ranta-alueet on osoitettu MY-

1 alueena. Näin alueille jää ns. suojavyöhykkeet, jotka vähentävät vesi- ja 
rantalinnuston pesimäalueille kohdistuvaa häiriötä. Myös muuttolintujen kannalta 

on keskeistä vesistön rauhan säilyminen sekä rantavyöhykkeen että itse järven 
osalta. Kirkkojärven ranta-alueelle on kaavassa osoitettu myös viheryhteystarve, 

joka palvelee mm. liito-oravan kulkuyhteyksien säilymistä ja edellyttää 
puustoisuuden suosimista ranta-alueella. Merkinnällä on positiivisia vaikutuksia 

myös alueella esiintyvälle linnustolle. 

Kylä-Aakkulan alueelle on osoitettu pienin toimenpitein kehitettävä asuntoalue (AP-
1), eikä alueella olemassa olevan asuinrakentamisen vähäisen tiivistämisen 

arvioida merkittävästi vaikuttavan alueen linnustoon. Kylä – Aakkulan alue on ollut 
vuosia rakennettuna ja siitä ei mm. Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen 

näkemyksen mukaan ole ollut ainakaan suoranaista haittaa järven vesilinnuille 

(PiLy 2017). 

Muuttolinnusto 

sen lisäksi, että kaava-alueen peltoalueet ne ovat monien alueella pesivien lajien 

pesimä- ja ruokailualueita, ne ovat tärkeitä muuttolintujen levähdysalueita. Myös 

muuttolintujen kannalta on keskeistä, että peltoalueet säilyvät riittävän laajoina, 
sillä useat lajit asettuvat ruokailemaan kauemmaksi asutuksesta ja peltoalueen 

ollessa liian pieni, eivät ne kelpuuta sitä enää levähdysalueeksi.  

Peltoalueilla levähtää mm. joutsenia mutta myös useita arempia lajeja kuten 

metsähanhia ja monia kahlaajia. Kaavaratkaisun toteutuessa Herttualantien 
varteen ja Jokioisten pohjoispuolelle suunnitellut uudet asuinalueet sulkevat 

avoimen maiseman Kylä-Aakulan alueelta koilliseen ja Jokioisen alueelta 
pohjoiseen. Muuttolintujen suosimat peltoalueet Kylä-Aakkulan kaakkoispuolella 

supistuvat leveydeltään alle 500 metrin laajuisiksi.  Peltoalueiden reunoilla on 

nykyiselläänkin hajanaista asutusta, mutta kaavassa osoitetut asuinalueet 
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muuttavat viljelysalueen luonnetta nykyisestä ja rajaavat peltoalueita erillisiksi 

alueiksi. Peltoalueiden pirstoutuminen todennäköisesti vaikuttaa joidenkin 
lintulajien osalta niiden houkuttelevuuteen levähdysalueena. Lahdentien ja 

Herttualantien väliin sijoittuvalle joutsenten levähdysalueelle kaavassa on osoitettu 

huomattavasti uutta maankäyttöä, eikä joutsenten levähtäminen tällä peltoalueella 
enää kaavaratkaisun toteutuessa ole todennäköistä. Jokioisten levähdysalueella 

muutokset jäävät vähäisemmiksi.  

Kaavan linnustoselvitysten mukaan Herttualan alueen peltojen ei ole arvioitu olevan 

joutsenen kannalta erityisen tärkeää levähdysaluetta, jonka vuoksi vaikutukset 
joutsenen kannalta ovat todennäköisesti melko vähäisiä ja jäävät paikallisiksi. 

Monien muiden kaava-alueella levähtävien lintulajien (mm. kahlaajat, metsähanhi 
ja kurki) osalta käytettävissä olevat tiedot ovat vähäisempiä ja vaikutusten arviointi 

siten vaikeampaa.  

Vaikutusten suuruus riippuu myös lintulajien herkkyydestä muutoksille ja erityisesti 
niiden arkuudesta. Todennäköisesti joutsenet ja jotkin kahlaat sekä pienemmät 

varpuslintulajit tulevat yhä käyttämään kaava-alueen peltoja (etenkin Kylä-
Aakkulan ja Jokioisten alueita) levähdys- ja ruokailualueenaan, mutta niiden 

määrät voivat maisemanmuutoksen myötä vähentyä. Kylä-Aakulan alueella 
maiseman muuttumisen vaikutus alueella levähtävien lintujen määrään voi olla 

kohtalainen. Jokioisten alueella peltoaukeat jatkuvat avoimina myös Tiihalan 

puolelle (etelään) ja vaikutus on todennäköisesti vähäisempi.  

Vuoden 2015–2016 selvitysten perusteella kahlaajien (mm. joitain kymmeniä liroja 

ja taivaanvuohia) suosima kosteikko Herttualantien itä- ja eteläpuolella on osoitettu 
kaavassa lähivirkistysalueeksi VL-1. Alue on kaavamääräyksen mukaan tarkoitettu 

päivittäiseen ulkoiluun, vikistykseen, leikkiin ja luonnon kokemiseen. Vaikka 
alueelle ei osoitetakaan asuinalueita tai muuta rakentamista, alueen jääminen 

Herttualantien varteen sijoittuvien A2 ja A3 sekä PL -alueiden väliin heikentää 
merkittävästi kosteikon arvoa lintujen levähdysalueena. Lisäksi alueen uuden 

käytön myötä virkistyskäytön aiheuttamat häiriöt kasvavat. Vaikutusta lieventää 
se, että kahlaajat ruokailevat todennäköisesti myös syys- ja kevättulvien 

synnyttämillä tulvilla Kirkkojärven ympäristön peltoalueilla sekä Kirkkojärven 

matalilla ranta-alueilla, eikä Herttualantien läheisyyteen sijoittuva kosteikko ole 
alueella niiden ainoa levähdys- ja ruokailupaikka, vaan lähinnä yksittäinen erillinen 

ruokailualue muuttomatkan varrella.  

Metsäympäristöjen lintulajistolle kaavaratkaisulla ei arvioida olevan merkittäviä 

vaikutuksia, sillä muuttuvaa maankäyttöä on osoitettu lähinnä peltoympäristöihin, 
jonka lisäksi tiivistetään jo rakennettuja alueita. 

Rakentamisen aiheuttama häiriövaikutus 

Melu aiheuttaa linnuille stressiä, häiritsee kommunikaatiota ja vaikuttaa lintujen 
lisääntymismenestykseen heikentävästi. Rakentamisaikaisen melun, kuten 

paalutusmelun vaikutukset voivat ulottua melko etäällekin rakentamisalueista. 
Häiriövyöhyke vaihtelee lajista riippuen ja joidenkin kansainvälisten tutkimusten 

mukaan se ulottuu noin 500 metristä yli kahden kilometrin etäisyydelle (Kaseloo 
2004). 

Ensimmäisessä vaiheessa rakentuvilta asuinalueilta (mm. A3 -alueet Herttualantien 
varrella) on etäisyyttä Kirkkojärven ranta-alueille vain noin 200 metriä. Asuinalueet 

sijoittuvat Kirkkojärven itä- ja kaakkoisrannan tuntumaan, joka on selvitysten 
perusteella vesilinnuston kannalta tärkeimpiä pesimäalueita (mm. PiLy 2017). 
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Lisäksi asuinalueet sijoittuvat Kylä-Aakulan pesimä- ja levähdysalueiden (peltojen) 
läheisyyteen.  

Huomioiden kotimaisissa ja ulkomaisissa selvityksissä todetut häiriöetäisyydet, 

arvioidaan rakentamisaikaisesta aiheutuvan melun kantautuvan ainakin 
voimakkainta melua aiheuttavissa rakennusvaiheissa häiritsevänä Kirkkojärven 

tärkeille pesimäalueille saakka. Melu ja muu ihmistoiminta voi karkottaa herkimpiä 
alueella pesiviä ja levähtäviä lintulajeja rakentamisalueiden läheisiltä rannoilta. 

Muuttoaikaan Kirkkojärven alueella levähtävät linnut käyttävät koko järvialuetta, 
joten meluvaikutuksia kohdistuu myös niihin. Muutolla levähtäville lajeille vaikutus 

on kuitenkin todennäköisesti vähäisempi, sillä ne voivat siirtyä rakentamisaikana 

kauemmas, järven muihin osiin. Rakentamisesta aiheutuvien häiriöiden vaikutus ei 
ole jatkuvaa tai pysyvää, mikä lieventää sen vaikutuksia. Kirkkojärven rantaa 

lähimpien alueiden rakentumisen on arvioitu valmistuvan vuoteen 2025 mennessä, 
joten rakentamista tapahtuu useiden vuosien ja useamman pesimäkauden aikana. 

Tämä voi väliaikaisesti heikentää joidenkin pesimälajien populaatioita alueella, 
mikäli sopivia pesimäalueita ei löydy järven muista osista.  

Muut rakentamisalueet sijoittuvat keskimäärin etäämmälle tärkeistä pesimä- ja 
levähdysalueista ja niiden rakentuminen tapahtuu myöhemmin. Jokioisten 

pohjoispuolelle sijoittuvien A2 ja A3 alueiden rakentaminen voi aiheuttaa häiriötä 
Jokioisten peltoalueella levähtävälle linnustolle (mm. laulujoutsen). Vähäisiä 
häiriövaikutuksia voi kohdistua myös Taivallammilla esiintyvään linnustoon. 

Virkistyskäyttö  

Asukasmäärän lisääntyminen lisää myös lähialueilla tapahtuvaa virkistyskäyttöä. 

Pääosin virkistyskäyttäjien liikkuminen suuntautuu olemassa oleville poluille, mutta 
jotkin harrastusmuodot, kuten marjojen ja sienten keruu sekä valokuvaus, 

suuntautuvat myös polkujen ulkopuolelle. Kosteille rantaniityille ja ruovikoihin ei 
tyypillisesti kohdisteta arkiliikuntaa, ellei siellä ole liikkumista helpottavia 

rakenteita, kuten pitkospuita. Mm. virkistyskalastajat tosin voivat liikkua myös 
vaikeakulkuisissa ruovikoissa ja kaislikoissa. 

Lintujen pakoetäisyydet ihmisen tai lemmikkieläimen lähestyessä vaihtelevat lajista 
ja olosuhteista riippuen muutamista metreistä yli 200 metriin (mm. Rodgers & 

Schwikert 2002, Erwin 1989). Emolintujen poistuminen pesältä häiriön vuoksi 
altistaa pesän muille pesärosvoille, kuten esimerkiksi varislinnuille, minkä lisäksi 

emo joutuu keskeyttämään munien tai poikasten lämmittämisen, joka saattaa 

aiheuttaa niiden paleltumista ja pesinnän tuhoutumisen (mm. Wilcove 1985, Chace 
ja Walsh 2006).  

Maakuntakaavan Natura-arvioinnin mukaan Herttualan laskennallinen 

virkistyskäyttöpaineen lisäys ympäröiville alueille on noin 1560 uutta 
virkistyskäyttäjää, joista noin 560 on koiranulkoiluttajaa (Ramboll 2016). Arvio on 

laadittu noin 2000 uuden asukkaan pohjalta, ja yleiskaavan ratkaisu noudattelee 

samaa asukasmäärätavoitetta.   Alueen asukasmäärän kymmenkertaistuessa on 
selvää, että myös virkistyskäytön aiheuttamat haitat moninkertaistuvat. Tästä 

syystä etenkin pitkällä aikavälillä liikkumisen ja virkistystoiminnan aiheuttamat 
vaikutukset ovat olennaisia.  

Vaikutukset kohdistuvat todennäköisesti voimakkaimpina uusien asuinalueiden 

läheisyyteen, erityisesti järven itä- ja kaakkoisosan alueelle, joka on myös vesi- ja 

rantalinnuston kannalta alueen herkintä aluetta. Vaikutusten merkittävyyttä 
korostaa se, että Kirkkojärven Natura-alueen suojeluperusteinen pesimälinnusto 
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pesii häiriölle alttiilla mannerrannoilla sekä manneryhteydessä olevilla rantaluhdilla 

eikä Kirkkojärvellä ole pesinnän kannalta suojaisia lintuluotoja tai mosaiikkimaisia, 
mannerrannasta irrallaan olevia rantaluhtia.  

Virkistysliikkuminen tulee lisääntymään huomattavasti nykyisestä, mutta sen 
kohdentumiseen eri alueille vaikuttaa myös hyvin paljon virkistysreitistön ja -

paikkojen suunnittelu ja liikkumisen ohjaaminen. Vesi- ja rantalintujen suosimilla 
alueilla tulisi liikkuminen yleisesti ohjata rakennetuille reiteille riittävän etäälle 

lintujen pesimä- ja levähdyspaikoista ja etäisyyden tulisi tutkimusten mukaan olla 
yli 200 metriä edellä mainittujen alueiden reunasta, jotta merkittäviltä 
häiriövaikutuksilta vältytään (Rodgers & Schwikert 2002, Erwin 1989).  

Kaavassa Kirkkojärven rantaan osoitetun ja jo olemassa olevan luontopolun 

sijaintia on muutettu luonnosvaiheen jälkeen. Luontopolku on sijoitettu kaavassa 
metsä- ja peltoalueiden rajalle, eikä merkinnän suoraan arvioida aiheuttavan uusia 

muutoksia lintujen elinympäristöjen kannalta. Luontopolku sijoittuu pääosin olevien 
teiden yhteyteen ja keskimäärin reilusti yli sadan metrin etäisyydelle rantaviivasta. 

Merkittävin muutos on Kirkkojärven rantalehdon alueella (Kuohunlahden 

eteläpuolella), missä polku on siirretty pois rantalehdon alueelta eteläpuolisen 
pellon reunaan. Virkistyskäyttö voidaan ohjata uudelle polulle mm. opastein ja 

sijoittamalla vanhalle, rannan läheisyydessä sijaitsevalle reitille poikittaisia, kulkua 
estäviä puunrukoja. Vanhalta reitiltä myös poistetaan kosteimmille kohdille 

sijoitetut pitkospuut. Mikäli virkistyskäyttö kaavan toteutuessa ohjautuu uudelle 
luontopolulle, ei Kirkkojärven ranta-alueilla pesiville linnuille arvioida kohdistuvan 

merkittävää häiriön lisääntymistä. Yleisesti ottaen kosteat ja vaikeakulkuiset 
rantaluhta-alueet eivät houkuttele virkistyskäyttäjiä ”poikkeamaan polulta”. 

Merkitty ja hyväkuntoinen luontopolku vähentää ohjaamattomasta ulkoilusta 
aiheutuvia häiriöitä.  

Viljelykäytössä olevilla pelloilla ei ole mahdollista jokamiehenoikeuksien nojalla 
ulkoilla, mutta kaavassa osoitettu luontopolku ja ratsastusreitti sijoittuvat 

muuttolintujen levähdysalueena olevien peltojen reunamille Kylä-Aakulan 
eteläpuolella. Peltoaluetta halkovan ratsastusreitin aktiivinen käyttö voi 

muuttoaikaan häiritä alueella levähtävää linnustoa. Peltoteillä ja pientareilla 

kävellen liikkuminen (erityisesti koiranulkoiluttajat) todennäköisesti aiheuttaa 
häiriötä muutolla levähtävälle linnustolle. Huomioiden uusien virkistyskäyttäjien 

arvioitu määrä, vaikutukset voivat muodostua paikallisella tasolla jopa 
kohtalaisiksi. 

Virkistyskäytön vaikutuksia voidaan lieventää ohjaamalla virkistyskäyttöä linnuston 

kannalta vähemmän herkille alueille sekä tiedottamalla asukkaita linnuston 

kannalta arvokkaista alueista. Vaikutuksia voidaan lieventää myös erityisillä 
virkistyskäyttörakenteilla (näköesteet, suojaiset lintutornit ym.), jotka ohjaavat 

ihmisten kulkua alueella ja turvaavat linnuston kannalta arvokkaimpien kohteiden 
säilymisen rauhallisina. 

Lemmikit 

Uusien asuinalueiden (erityisesti Herttualantien varteen sijoittuvien A3 –alueiden) 
asukkaiden lemmikeillä voi olla vaikutusta Kirkkojärven rannoilla pesivien lintujen 

pesimämenestykseen. Suorien pesimätuhojen tai emojen saalistuksen lisäksi pesät 
altistuvat mm. varislintujen saalistukselle, kun lemmikkien aiheuttama häiriö ajaa 

ne pois pesältä. Koirien ulkoilutus alueilta suuntautuu lähimmiltä asuinalueilta 
todennäköisesti Kirkkojärven rannan luontopolulle ja läheisten peltojen 
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ympäristöön. Kirkkojärven itä- ja kaakkoisrannan alueella maassa pesivien vesi- ja 

rantalintujen pesimämenestys voi merkittävästi heikentyä, mikäli 
koiranulkoiluttajat antavat koirien liikkua vapaana alueella. Pesimiseen sopiva 

luhta-alue on Kirkkojärven alueella melko kapea (keskimäärin vain n. 20-30 metriä, 

jonka lisäksi Herttualan rannalla on hieman laajempi noin 100x100 metrin levyinen 
alue), jonka vuoksi irrallaan kulkevien koirien aiheuttama häiriö kohdistuu helposti 

lintujen pesäpaikoille. Suuri osa koiranulkoiluttajista käyttää lähialueensa ulkoilu- 
ja luontoalueita päivittäin ja aiheutuva häiriö on siten toistuvaa (Underhill-Day & 
Liley 2007). 

Mikäli lemmikkikissojen annetaan liikkua vapaana (mikä on todennäköistä 

pientaloalueilla), voi myös kissojen aiheuttama saalistus vaikuttaa lintujen 
pesimämenestykseen ja aikuiskuolleisuuteen. Kissat kuitenkin saalistavat erityisen 

mielellään avoimilla pelto ja niittyalueilla (Loss ym. 2013), mikä jossain määrin 
vähentää Kirkkojärven kosteille ranta-alueille kohdistuvaa saalistuspainetta. Sen 

sijaan vaikutuksia voi kohdistua peltoalueilla pesiville lajeille kuten kuoville ja 
ruisrääkälle. 

Asukkaiden tiedottaminen ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttaminen ovat keinoja, 
joilla vapaana liikkuvien lemmikkieläinten määrää voidaan vähentää. Kaava-alueen 

asukkaita on syytä informoida aktiivisesti lemmikkieläinten kiinnipitämisestä 
erityisesti pesimäaikaan huhtikuusta elokuulle. Vapaana kulkevien kissojen ja 
koirien pääsyä linnustolle tärkeille alueille ei voida juuri muilla keinoilla estää.  

Törmäysvaikutukset 

Liikenne aiheuttaa jatkuvampaa ja pysyvää häiriötä. Tästä syystä etenkin pitkällä 

aikavälillä sen aiheuttamat vaikutukset ovat olennaisimpia verrattuna esim. 
rakentamisen aiheuttamiin häiriöihin. Liikenne aiheuttaa myös törmäysriskin 

linnuille. On arvioitu, että Suomessa vuosittain yli neljä miljoonaa lintua menehtyy 
törmäyksessä auton kanssa (Manneri 2002). Törmäyskuolemat ja vammautuminen 

voivat vaikuttaa lintutiheyttä alentavasti (Summers ym. 2011). Lintujen 

törmäysriski kasvaa, kun liikennemäärät alueen teillä kasvavat. Lajeja, joilla on 
laaja reviiri ja jotka käyttäytymisensä puolesta voivat liikkua tiealueilla ovat mm. 

naurulokki ja pikkulokki sekä alueella talvehtivana ja ruokailevana esiintyvä 
huuhkaja. Etenkin naurulokilla ja huuhkajalla törmäyksillä voi olla vaikutusta jopa 

pesimäkantaan, mikäli liikenne alueella lisääntyy merkittävästi. Alueen 
ajonopeudet eivät kuitenkaan todennäköisesti ole kovin suuria, mikä vähentää 
aiheutuvia vaikutuksia.  

Suuret heijastavat ikkunapinnat alueilla, joilla liikkuu runsaasti lintuja, voivat 

aiheuttaa merkittäviä määriä törmäyksiä. Törmäysten todennäköisyyteen vaikuttaa 
ikkunoiden suuntautuminen, heijastavan pinnan määrä ja lintujen liikkuminen 

rakennusten läheisyydessä. Yleiskaavatasolla näitä asioita ei voida tarkkaan 
arvioida. Asemakaavatasolla on syytä huomioida rakentamismääräyksissä millaisia 

rakennusratkaisuja linnustollisesti arvokkaiden alueiden läheisyydessä. Suuret 
paljaat heijastavat pinnat ovat erityinen riski monille lintulajeille. Herttualan 

osayleiskaava-alueella on suunniteltu lähinnä pientalo- sekä rivitalorakentamista, 

joten suuret ja korkealle sijoittuvat ikkunapinnat eivät ole alueella todennäköinen 
riski. 
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IBA- ja MAALI –alueelle kohdistuvat vaikutukset 

Kangasalan lintujärvien IBA- ja MAALI –alueesta noin 8 % sijoittuu kaavoitettavalle 
alueelle (kuva 13). Muuttuvaa maankäyttöä (mm. A2, A3, AP-1 –alueita) on 

kuitenkin osoitettu vain noin kahden prosentin alueelle IBA- ja MAALI –alueesta. 
Arvokas lintualue on kaavassa pääosin osoitettu MA-, MY- ja SL –alueina, jotka 
turvaavat alueen maankäytön säilymisen nykyisellään (kuva 14).  

Kangasalan lintujärvien IBA- ja MAALI –kohteen valintaperusteet pohjautuvat 

alueella muuttoaikoina levähtävään linnustoon. Kohdekuvauksessa on mainittu 
lajeja, jotka esiintyvät muuttoaikaan Kirkkojärven vesialueella ja rannoilla – eivät 

niinkään peltoalueilla. Kriteerilajiston elinympäristöihin ei arvioida kohdistuvan 
haitallisia vaikutuksia kaavaratkaisun toteutumisesta, sillä järven rannoille ei ole 

osoitettu merkittävästi uutta maankäyttöä. Rannoille on merkitty MY- ja SL –
alueista koostuva suojavyöhyke, joka lieventää mm. rakentamisesta ja 

lisääntyvästä asukasmäärästä aiheutuvia häiriöitä. Vesialueella levähtävään 
linnustoon voi kohdistua vähäisiä häiriövaikutuksia lisääntyvästä virkistyskäytöstä, 

mutta häiriön ei arvioida kohdistuvan yhtä merkittävänä muutto- kuin 

pesimälinnustoon. Muuttolinnut voivat tarvittaessa siirtyä järven muihin osiin ja 
palata ruokailualueilleen häiriön mentyä ohitse.  

 

Kuva 13. Kaava-alueen sijainti suhteessa Kangasalan lintujärvet MAALI ja IBA alueeseen. 
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Kuva 14. Kangasalan lintujärvien IBA- ja MAALI –alueelle (punaisen rajauksen länsi- ja 
eteläpuoli) kaavassa osoitettu maankäyttö. 

7.8 Vaikutukset muuhun eläimistöön 

7.8.1 Tavanomainen lajisto 

Herttualan alueella esiintyvä tavanomainen lajisto todennäköisesti karkottuu 

rakentamisalueilta ja niiden läheisyydestä rakentamisen aikana, mutta palaa 

alueelle osittain. Tällä hetkellä alue on harvaan rakennettua maatalousympäristöä, 
jolla saattaa liikkua piennisäkkäiden ohella myös hirvieläimiä. Alueen muuttuessa 

tiiviimmin rakennetuksi ja vilkkaammin liikennöidyksi hirvieläimet todennäköisesti 
käyttävät aluetta vähemmän. Alueella tulee esiintymään asutuksen seuralaislajeja 

kuten kettuja, rusakoita ja pienjyrsijöitä jatkossakin. Muutos alueen tavanomaisen 
lajiston runsaudessa ja lajistosuhteissa on todennäköisesti vähäinen tai enintään 
kohtalainen, mutta merkitykseltään muutos on vähäinen. 

7.8.2 Viitasammakko 

Viitasammakkoa esiintyy kaava-alueella sekä sen välittömässä lähiympäristössä 

usealla sijainnilla Kuohunlahden sekä Kirkkojärven pääaltaan runsaskasvustoisilla 
rantaluhdilla. Lisäksi viitasammakkoa esiintyy kaava-alueen sisäosissa, entiselle 

turpeenottoalueelle muodostuneella allikkoisella kosteikolla sekä kaava-alueen 
ulkopuolella Taivallammella ja Säkkölänjärvellä. 
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Viitasammakon kannalta on tärkeää, että lajin elinympäristöjen veden laatu pysyy 

lajin edellyttämällä tasolla ja että elinympäristöille ei ohjaudu voimakkaita veden 
virtauksia. Elinympäristö ei luonnollisesti saa myöskään kuivua. Elinympäristön 

säilyminen hyvänlaatuisena edellyttää myös, ettei sille kohdistu nykyisestä 

poikkeavaa melua tai muuta häirintää esimerkiksi vapaana liikkuvien koirien 
toimesta. Osayleiskaavassa viitasammakon elinympäristöt on säilytetty 

rakentamisen ulkopuolella ja elinympäristöt on osoitettu Kuohunlahden ja 
Kirkkojärven rannoilla luo-2 merkinnällä, jonka määräys on ”Luonnon 

monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Tarkemmassa suunnittelussa 
tulee huomioida alueen luonnonsuojelulliset arvot ja ominaispiirteet. Alueella on 

viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä kasvistoarvoja. 
Rakennettavilta alueilta tulevat hulevedet tulee hallita siten, ettei niillä ole 
haitallista vaikutusta viitasammakoiden elinympäristöihin.” 

Viitasammakon elinympäristö vanhalla turpeenottoalueella ja sen välitön 

lähiympäristö on kaavassa osoitettu aluevarausmerkinnällä EV: ”Suojaviheralue. 
Merkinnällä osoitetaan sellaiset, lähinnä liikenneväylien varrella olevat viheralueina 

säilytettävät alueet, joiden tarkoituksena on pääasiassa suojata muita alueita 
liikenteen melu- ym. haitoilta. Alueet toimivat myös osana ekologisten käytävien 

verkostoa.” Lisäksi vanhalla turpeenottoalueella sijaitseva viitasammakon 

elinympäristö on osoitettu EV-alueelle sijoittuvalla luo-3 –merkinnällä, jonka 
määräys on ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 

Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen luonnonsuojelulliset arvot ja 
ominaispiirteet. Alueella on viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä 

kasvistoarvoja. Rakennettavilta alueilta tulevat hulevedet tulee hallita siten, ettei 
niillä ole haitallista vaikutusta viitasammakoiden elinympäristöihin.”  

Herttualan osayleiskaavan mukaiset maankäyttöratkaisut eivät suoraan vähennä 
viitasammakon elinympäristöjen pinta-alaa tai suoraan muuta elinympäristöjen 

laatua. Elinympäristöille osoitetut kaavamerkinnät ja –määräykset ovat 
tarkoituksenmukaisia ja turvaavat elinympäristöjen säilymistä riittävästi. Kaikkien 

viitasammakon elinympäristöjen ympärille on kaavassa osoitettu 
suojavyöhykkeenä toimivaa suojaviheraluetta (EV), luonnon monimuotoisuuden 

kannalta erityisen tärkeää aluetta (luo-1) tai maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, 
jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1, MY-2). Tämä turvaa viitasammakon 

elinympäristöjen vesitalouden ja pienilmastollisten olosuhteiden säilymistä 
häiriöttömänä sekä ylläpitää elinympäristöjen rauhallisuutta.   

Välillisiä vaikutuksia viitasammakon elinympäristön laadulle voisi aiheutua 
vesitalouden kautta eli valuma- ja hulevesien määrän ja laadun muutoksista. 

Kaavan mukaisesta maankäytöstä ei kuitenkaan aiheudu sellaisia vaikutuksia, jotka 
heikentäisivät Kuohunlahden, Kirkkojärven ja Taivallammin tai muidenkaan 

alapuolisten vesistöjen veden laatua ja tätä kautta viitasammakon elinympäristön 

laatua näiden vesistöjen rannoilla. Hulevesien koostumusta on käsitelty kohdassa 
7.4 ja todettu, että kaava-alueelta valuvan pintaveden laatu tulee muuttumaan, 

mutta muutoksen merkitys on viitasammakon kannalta vähäinen. 
Hulevesiselvityksessä ei myöskään ole esitetty sellaisia hulevesien 

hallintarakenteita, jotka sijoittuisivat viitasammakon elinympäristöille tai niiden 
välittömään läheisyyteen ja jotka muuttaisivat elinympäristöjen vesitaloutta. 

Entisen turpeenottoalueen kosteikolla vesitasapainon säilyminen on tärkeää, ettei 
kosteikko ala rakentamisen myötä pitkällä aikavälillä kuivua.  Osa kosteikkoalueen 

lähivaluma-alueesta rakennetaan teollisuusalueeksi, jolta hulevedet ohjataan 
poispäin kosteikkoalueelta.  
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Viitasammakon elinalueena toimivan kosteikkoalueen lähivaluma-alue (Lahdentien 

eteläpuolinen alue) on nykyisin laajuudeltaan noin 9,7 hehtaaria ja kaavan 
toteutumisen myötä lähivaluma-alueen koko pienenisi noin 25 % noin 7,2 

hehtaariin. Kosteikon vesitasapainoa ylläpitää kuitenkin myös Lahdentien 

pohjoispuolinen noin 50 hehtaarin laajuinen valuma-alue, jonka valumavedet 
imeytyvät maastoon Lahdentien pohjoispuolella ja suotuvat ainakin osittain 

kosteikkoalueelle maakerroksia pitkin. Jos oletetaan, että kaikki pohjoispuoliselta 
alueelta tuleva valunta kulkee soistuman kautta (eli soistuman vedenpinta on 

samassa tasossa pohjaveden pinnan kanssa), on kaavaratkaisun vaikutus valuma-
alueen kokoon vain noin -4 %. Käytännössä kaavaratkaisun vaikutus soistuman 

valuma-alueen kokoon on jotain välillä 4…25 % riippuen pohjaveden tasosta ja 
maaveden liikkeistä alueella. (Ramboll 2018) 

Kosteikkoalueen vesitilanne saattaa vähäisissä määrin muuttua, mutta Lahdentien 
eteläpuolisen valuma-alueen osan vähentyminen ei todennäköisesti aiheuta 

kosteikkoalueen kuivumista lyhyellä eikä pitkällä aikavälillä. Mahdollisilla vähäisillä 
muutoksilla ei arvioida olevan viitasammakolle haitallisia vaikutuksia.  

Teollisuusalueen hulevesien johtaminen kosteikolle olisi todennäköisesti 
viitasammakon kannalta haitallisempi ratkaisu. Kosteikolta etelään virtaavan ojan 

pohja on noussut muodostaen veden virtaamaesteen lähellä kosteikkoa, millä on 

vettä kosteikolle padottava vaikutus. Rakentamistoimenpiteiden yhteydessä tulee 
huolehtia, ettei ojaa perata tai muuteta niin, että kosteikon vesi lähtisi tyhjenemään 

ojaa myöden. Kosteikon vesitilannetta suositellaan tältä osin seurattavaksi, jotta 
veden haitallinen purkautuminen alueelta voidaan estää. 

Kaavan mukaiset ratkaisut eivät siten hävitä tai heikennä viitasammakon 

lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eivätkä heikennä viitasammakon 

lisääntymispotentiaalia alueella. Viitasammakon populaatiot eivät ole uhattuna 
pitkälläkään aikavälillä. Kaavan hulevesisuunnitelmassa esitettyjen uusien 

kosteikkojen rakentaminen voi myös lisätä osaltaan viitasammakolle soveliaan 
elinympäristön määrää. Epävarmuutta aiheuttaa mahdollinen valtatien 12 

leventämisen aiheuttamat vaikutukset viitasammakon elinalueelle valtatien 12 
eteläpuolella (käsitelty kappaleessa 7.12). 

7.8.3 Liito-orava 

Liito-oravaa esiintyy yhdellä metsikkökuviolla kaava-alueen lounaiskulmassa, ja 
tämä metsäkuvio on osoitettu kaavassa aluevarauksella SL-2, jota koskee määräys 

”Luonnonsuojelualue. Alue suojellaan luonnonsuojelulain 47 §:n perusteella. 
Aluetta ei saa luonnontilaisena muuttaa niin että sen ominaispiirteiden säilyminen 

vaarantuu. Merkinnällä on osoitettu Kirkkojärven rantalehto, joka on liito-oravan 

elinympäristö. Liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkaa ei saa heikentää tai 
hävittää.” Liito-oravan elinympäristö on rajattu rakentamisen ulkopuolelle ja 

osoitettu riittävällä kaavamääräyksellä metsäkuvion ominaispiirteiden säilymiseksi 
liito-oravan edellyttämällä tavalla. Osayleiskaavan mukaiset ratkaisut eivät hävitä 

tai heikennä liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja eivätkä heikennä liito-
oravan lisääntymispotentiaalia alueella. Liito-oravan ensisijaiset kulkuyhteydet 

suuntautuvat Kirkkojärven rantametsiä pitkin sekä kaavan eteläreunaa pitkin (kuva 
7), eivätkä kaavan ratkaisut heikennä näitä kulkuyhteyksiä. Liito-oravan 
esiintyminen alueella ei siten ole uhattuna pitkälläkään aikavälillä. 
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7.9 Vaikutukset luonnon arvokohteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen 

7.9.1 Suojelualueet 

Kirkkojärven alueen Natura 2000 –aluetta koskien on laadittu erillinen 
luonnonsuojelulain 65 § - 66 § mukainen Natura-arviointi (FCG Suunnittelu ja 

tekniikka Oy 2017), jonka johtopäätös on, että osayleiskaavan mukaisilla 
ratkaisuilla ei ole Natura-suojeluarvoille todennäköisesti merkittäviä heikentäviä 
vaikutuksia.  

Kuohunlahden yksityinen luonnonsuojelualue on osoitettu kaavassa 

rauhoituspäätöksen mukaisessa laajuudessaan ja sitä koskien on määräys 
”Luonnonsuojelualue. Merkinnällä on osoitettu Kuohunlahden yksityinen 

luonnonsuojelualue.” Luonnonsuojelualue sisältyy kokonaisuudessaan Natura-
alueeseen. Luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen ei ole kaavassa 

osoitettu sellaisia merkintöjä, jotka uhkaisivat suojelualueen ominaispiirteiden 

säilymistä suojelutavoitteiden mukaisena. Kaavan mukaisilla ratkaisuilla ei arvioida 
olevan suojelualueelle haitallisia vaikutuksia. 

7.9.2 Arvokkaat luontokohteet 

Kuohunlahden rantalehdot (osittain Kirkkojärven Natura 2000 -alueella): 
Kuohunlahden rantalehdon alueelle on osoitettu osittain päällekkäisenä 

aluevarauksena julkisten palvelujen ja hallinnon alue (PY), minne voidaan rakentaa 
julkisten palvelujen rakennuksia. Lehdon ala pienenee vähäisissä määrin ja sen 

reunalla aiheutuu uutta reunavaikutusta. Lehdon reuna muuttuu avoimeksi 
alueeksi, jolloin lehdon pienilmasto muuttuu jossain määrin tuulisuuden 

lisääntyessä. Avoimella tuulisella reuna-alueella voi olla lievästi kuivattavaa 
vaikutusta lehdon tälle osalle.  

Rantalehto on osoitettu kaavassa luo-1 –merkinnällä ja määräykseksi on annettu 
”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Tarkemmassa 

suunnittelussa tulee huomioida alueen luonnonsuojelulliset arvot ja ominaispiirteet. 
Merkinnällä on osoitettu 2. Kuohunlahden rantalehdot, 6. Taivallamminoja, 8. 

Lauvalan ranta, joka sisältää rengastuksen kannalta tärkeän alueen.” 
Kaavamääräys ohjaa tarkempaa suunnittelua, jonka yhteydessä lehdon 

ominaispiirteiden säilyminen turvataan. Lehtopuuston ja muun kasvillisuuden 
säilyttäminen korttelialueella on suositeltavaa pinta-alamenetysten välttämiseksi. 

Kuohunlahden rantalehdon alueelle sijoittuu luontopolku, jolle suuntautuu 
tulevaisuudessa Herttualan alueen asukasmäärän kasvaessa lisääntyvää 

virkistyskäyttöä. Herttualan asukasmäärä kasvaa kaavan toteutuessa nykyisestä 
130 hengestä vaiheittain noin 1300 henkeen vuoteen 2035 mennessä. 

Asukasmäärän lisäys on siten suhteellisen suuri. Reitin alkuun ja reitin varrelle on 

suositeltavaa sijoittaa selkeä opastus ja informaatiota alueen luontoarvoista 
tiedottamisen tehostamiseksi ja jotta ihmisten käyttäytymiseen voitaisiin vaikuttaa 
mahdollisimman hyvin erityisesti alueen uusien asukkaiden osalta. 

Vaikutukset Kuohunlahden rantalehdolle ovat vähäiset, mikäli virkistyskäytön 
kasvu saadaan hallittua siten, ettei kasvillisuuden kuluminen voimistu. 

Kirkkojärven rantalehdon liito-oravaesiintymä on myös lehtoa, jolle kohdistuu 
niin ikään kulumisriskin kasvua virkistyskäyttäjien lisääntyessä. Lehdon alueella 

ihmisten kulku tulee pyrkiä ohjaamaan merkitylle polulle opasteiden ja näkyvien 
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reittimerkintöjen avulla sekä infotaulujen avulla. Liito-oravaan kohdistuvia 
vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 7.8.3. 

Viitasammakoiden elinympäristöille kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty 
kappaleessa 7.8.2. 

Kangasalan lintujärvien maakunnallisesti arvokkaalle lintualueelle 
kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty kappaleessa 7.7. 

Taivallamminoja ja sen luusuaa ympäröivä kosteapohjainen, rehevä 
hieskoivuluhta ja koivulehto on osoitettu kaavassa luo-1 –merkinnällä ja 

määräykseksi on annettu ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä 
alue. Tarkemmassa suunnittelussa tulee huomioida alueen luonnonsuojelulliset 

arvot ja ominaispiirteet. Merkinnällä on osoitettu 2. Kuohunlahden rantalehdot, 6. 
Taivallamminoja, 8. Lauvalan ranta, joka sisältää rengastuksen kannalta tärkeän 

alueen.” Kaavamääräys ohjaa tarkempaa suunnittelua, jonka yhteydessä ojan, 

luhdan ja lehdon ominaispiirteiden säilyminen turvataan. Kohde sijoittuu kaava-
alueen reunalle, ja kaavassa ei ole sijoitettu kohteen alueelle eikä sen välittömään 

läheisyyteen muuttuvaa maankäyttöä. Kohteen vierelle sijoittuu Kirkkojärven 
luontopolku. Maasto kohteen alueella on tiheäkasvustoista ja kosteapohjaista, mikä 

todennäköisesti ei houkuttele kulkemaan merkityn luontopolun ulkopuolella, mutta 
tämän varmistamiseksi ihmisten kulku tulee pyrkiä ohjaamaan merkitylle polulle 
opasteiden ja näkyvien reittimerkintöjen avulla sekä infotaulujen avulla. 

Suoalue ja vanha turpeenottoalue Mäyrävuoren eteläpuolella, muu 

luonnonsuojelullisesti arvokas kohde. Alue on myös viitasammakon elinaluetta, 
mille kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty kohdassa 7.8.2. Alueen luontotyypin 

säilymiselle olennaista on vesitasapainon säilyminen siten, ettei alue ala kuivua. 
Kohteen ympäristön rakentamisessa tulee huolehtia, ettei kosteikolta laskevaa ojaa 
perata siten, että se alkaa johtaa kosteikon vesiä kuivattavasti pois.  

Wigrenin rannan linnustollisille arvoille kohdistuvia vaikutuksia on käsitelty 
kappaleessa 7.7. 

Varstasaran esiintymisalue sijoittuu suoalueelle ja vanhalle tupeenottoalueelle, 
jolle kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu yllä. Mikäli kohteen vesitasapaino säilyy, 
varstasaran esiintyminen alueella jatkossa ei ole uhattuna. 

Kaiken kaikkiaan osayleiskaavan mukaisilla ratkaisuilla on vähäisiä vaikutuksia 

alueen arvokkaisiin luontokohteisiin, mutta tämä johtopäätös edellyttää vaikutuksia 
ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamista. Tällaisia toimenpiteitä ovat kohteiden 

huomioiminen jatkosuunnittelussa, virkistyskäytön hallitseminen ja ohjaaminen ja 
kohteiden vesitasapainon säilyttäminen. 

7.9.3 Luonnon monimuotoisuus 

Osayleiskaava-alueen luonnon monimuotoisuus perustuu nykytilassa alueen 
arvokkaaseen linnustoon, viljelyelinympäristöihin, Kirkkojärven ja Taivallammin 

sekä Taivallamminojan rantojen arvokkaisiin luontotyyppeihin sekä arvolajistoon. 

Alue on nykytilassaan kauttaaltaan väljästi rakennettua ja sillä on erittäin pitkä 
viljelyhistoria. Alueen osittainen ottaminen muuhun maankäyttöön poistaa alueelle 

tyypillisiä luontotyyppejä ja elinympäristöjä, mutta myös tuo alueelle uudenlaista 
ympäristöä. Alueen tiivistyessä ja ihmistoiminnan lisääntyessä eliöstölle 

käytettävissä oleva maapinta-ala vähenee, mutta esimerkiksi 
hulevesisuunnitelman mukaisten kosteikkojen rakentaminen voi myös lisätä alueen 
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monimuotoisuutta tarjoten uutta elinympäristöä muun muassa linnustolle ja 
viitasammakoille. 

Linnuston osalta joillekin lajeille ja lajiryhmille aiheutuu häiriövaikutusta, joka on 

osittain väliaikaista (rakentamisen aikaiset häiriöt). Häiriövaikutuksen ei arvioida 
muodostuvan merkittäväksi. Virkistyskäytön hallitseminen on virkistyskäytöstä 

aiheutuvien häiriövaikutusten lieventämiseksi tärkeää. Kaava-alueelta poistuu 
rakentamisen myötä osa linnuston käyttämästä peltoalasta, mutta kokonaisuutena 

tarkastellen Kirkkojärven ympäristössä säilyy riittävä määrä peltoaluetta, jotta 
linnustollinen monimuotoisuus ei ole alueella uhattuna.  

Kaavoitettavan alueen luontotyyppien monimuotoisuus ja lajistollinen 
monimuotoisuus keskittyy alueelle sijoittuville Natura- ja suojelualueille sekä 

alueelta rajatuille muille arvokkaille luontokohteille. Näillä kohteilla 
monimuotoisuus on suurinta ja niillä myös lajistollinen potentiaali on merkittävintä. 

Nämä kohteet on kaavassa säilytetty rakentamisen ulkopuolella, ja voidaan 
arvioida, että osayleiskaava-alueen luonnon monimuotoisuus ei ole uhattuna 
kaavahankkeen myötä pitkälläkään aikavälillä.  

7.10 Vaikutukset ekologisiin yhteyksiin  

Merkittävimmät luontaiset ekologiset käytävät kaava-alueella muodostuvat 

Kirkkojärven ja Taivallammen rantametsien ja –luhtien muodostamista 

jatkumoista. Ranta-alueet kuuluvat Natura-alueeseen eikä tälle alueelle ole 
kaavassa osoitettu ekologisia yhteyksiä heikentävää rakentamista tai muita 

toimenpiteitä. Kaava-alue koostuu lähinnä pelloista, joissa luontaista puustoista 
ekologista yhteyttä ei ole, mutta puiden muodostamasta yhteydestä riippumaton 

eliöstö voi toki liikkua peltojakin pitkin. Valtatien 12 alitse sijoittuu Mäyrävuoren 
kohdalla rumpuputki, josta sekä ihmiset että eläimet pystyvät kulkemaan. 

Osayleiskaava-alueen ja sen välittömän lähiympäristön ekologiselle verkostolle ei 
kaavan mukaisista ratkaisuista aiheudu katkoksia eikä laadun heikentymistä 

muutoin paitsi lisääntyvän virkistyskäytön aiheuttaman häiriövaikutuksen 
muodossa. Luontoarvioista tiedottaminen ja infokylttien asettaminen eliöstön 

kannalta häiriöherkimpien rantaosuuksien kohdille on keino ehkäistä ekologisen 
yhteyden laadun heikentymistä häiriöherkän eliöstön kannalta. 

7.11  Lieventävät toimenpiteet 

Seuraavassa on listattu keinoja, joilla voidaan ehkäistä ja lieventää haitallisia 
vaikutuksia: 

- Tekosaarilla voidaan vähentää mannerrannolla lisääntyvän virkistyskäytön ja 
vapaana liikkuvien lemmikkien aiheuttavaa haittaa vesi- ja rantalinnustolle 

- Eniten melua aiheuttavat rakennustoimenpiteet ajoitetaan pesimäajan 
ulkopuolelle 

- Ihmisten informointi arvokkaista lintualueista (lemmikkien kiinnipitovelvollisuus) 

- Hulevesisuunnitelmassa esitetyt kosteikot voivat muodostaa vesi- ja 

rantalinnustolle uusia elinympäristöjä ja lieventää kaavan vaikutuksia. Mm. 
Kirkkojärvenkin alueella esiintyvä, uhanalainen nokikana viihtyy pienissä ja 
rehevissä kosteikoissa ja voi käyttää niitä pesimäpaikkoinaan.  
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- Hulevesien hallintasuunnitelman toteuttaminen tärkeää: hulevesien 

hallintajärjestelmien toteutuminen varmistetaan jokaisessa suunnittelu-
vaiheessa. Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä laaditaan hulevesien 

hallintasuunnitelma, jota tarkennetaan asemakaavan laadinnan yhteydessä. 

Asemakaavoille laaditaan tarkempi hallintasuunnitelma, joka pohjautuu 
edellisessä vaiheessa laadittuun suunnitelmaan. Hulevesien 

hallintasuunnitelmissa annetaan ohjeet kaavamääräyksille, joilla velvoitetaan 
hulevesien hallintajärjestelmien rakentamista. Rakennuslupavaiheessa 

mahdolliset tonttien hulevesien hallintajärjestelmät hyväksytetään 
lupaviranomaisella. Yleisten alueiden hallintajärjestelmät rakentaa kaupunki. 

Hallintajärjestelmät rakennetaan etupainotteisesti ennen alueiden rakentumista. 
Alueiden rakentumisen vaiheistus huomioidaan hulevesijärjestelmien 
suunnittelussa. 

- Rakentamisen aikaisten hulevesien kuormitusta voidaan pienentää hoitamalla 

työmaiden eroosiosuojaus, rakentamisen vaiheistaminen sekä rakentamisen 
aikainen hulevesien hallinta tilapäisillä ratkaisuilla (suodatus, laskeutus). 

- Alueellisen eroosiosuojauksen lähtökohtana on, että mahdollisimman pieni alue 
kerrallaan olisi raivattuna ja siten alttiina eroosiolle ja kiintoaineksen 

kulkeutumiselle. Rakentamisvaiheen aiheuttamaa eroosioriskin vähentämistä voi 
tarvittaessa tehostaa suojaamalla paljaita pintoja esimerkiksi geotekstiileillä, 
eroosiosuojamatoilla tai pituuskaltevuudeltaan loivilla alueilla hakkeella. 

- Kangasalan kunta on tehnyt Kirkkojärven alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman. 

Sen laadintaa ja päivitystä jatketaan huomioiden ympäröivien alueiden 
maankäytön muutokset ja tarpeet varsinkin virkistyskäyttöä ajatellen. 

Virkistyskäytön ohjaus ja seuranta huomioidaan laadittavassa hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa, ja lieventäviä toimenpiteitä esitetään tehtäväksi 

kulumisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelman 
päivitykset hyväksytetään ELY-keskuksella. 

- Virkistyskäyttäjiä ohjataan Kirkkojärven rantalehdon alueella uudelle 
luontopolulle opastein ja sijoittamalla rannan läheisyydessä sijaitsevalle vanhalle 

polulle esimerkiksi poikittaisia puunrunkoja estämään kulkua. Vanhan polun 
kosteimmilla kohdilla sijainneet pitkospuut voidaan poistaa, minkä myötä vanhan 
reitin houkuttelevuus vähenee selvästi. 

7.12 Yhteisvaikutukset 

Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 on osoitettu Natura-alue nykyisessä 

laajuudessaan sekä Herttualaan ehdollinen taajamatoimintojen alue (em-1), jossa 
määrätään, että Herttualan alueen mitoituksessa ja muussa yksityiskohtaisessa 

suunnittelussa tulee varmentua siitä, ettei alue toteutuessaan merkittävästi 
heikennä Natura-alueen luonnonarvoja. Kirkkojärven rantaan on merkitty 

viheryhteys ja ulkoilureitti. Valtatie 12 on merkitty kehitettävänä. Muutoin 

merkinnät noudattavat olemassa olevia taajamatoimintojen alueita sekä maiseman 
ja luonnon arvoalueita. Maakuntakaavalla ei ole erityisiä yhteisvaikutuksia 

Herttualan osayleiskaavan kanssa; osayleiskaava noudattaa maakuntakaavassa 
osoitettua. 

Valtatien 12 parantamishankkeessa linnuston kannalta merkittävimmät 

vaikutukset syntyvät työnaikaisena häiriönä. Kirkkojärveä suojaavan puusto- ja 

pensasvyöhykkeen kapeneminen tai häviäminen lisää linnustoon kohdistuvaa 
häiriötä. Tien rakentamistoimista aiheutuvan häiriön on arvioitu kohdistuvan eniten 
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valtatietä lähinnä oleville avovesi-, ruovikko-, luhta- ja metsäalueille. Valtatien 12 

parantamishankkeesta laaditussa Natura-arvioinnissa (Ramboll 2017a) alueella 
esiintyvät lintujen arvioidaan kuitenkin olevan tottuneita liikenteestä aiheutuvaan 

häiriöön ja siksi linnustoon ei arvioida kohdistuvan merkittävää haitallista 

vaikutusta. Suunnitelman mukaisten meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen 
vähentää melun leviämistä ja kaiteet myös vähentävät lintujen riskiä törmätä 

ajoneuvoihin. Esteet ohjaavat lintuja nostamaan lentokorkeuttaan tien kohdalla. 
Elinympäristövaikutukset on arvioitu melko vähäisiksi ja niiden on arvioitu 

kohdistuvan luhta- ja rantaelinympäristöihin, jotka vähenevät Kirkkojärven 
pohjoisrannalla. Vaikutukset kohdistuvat hieman eri alueelle Herttualan 

osayleiskaavan vaikutuksiin nähden. Mikäli hankkeen lieventävät toimenpiteet 
toteutetaan huolellisesti, ei Valtatien 12 parantamisella arvioida olevan linnuston 

kannalta merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia Herttualan osayleiskaavan 
kanssa.  

Valtatien 12 parantamishankkeen rakentamisyöt saattavat vaikuttaa tien 
eteläpuolella, Mäyrävuoren kohdalla sijaitsevaan viitasammakon elinympäristöön. 

Viitasammakon elinalueena toimivan kosteikkoalueen lähivaluma-alue (Lahdentien 
eteläpuolinen alue) on nykyisin laajuudeltaan noin 9,7 hehtaaria kun kaavan 

toteutumisen myötä lähivaluma-alueen koko pienenisi noin 25 % noin 7,2 

hehtaariin. Vesitasapainoa ylläpitää kuitenkin myös Lahdentien pohjoispuolinen 
noin 50 hehtaarin laajuinen valuma-alue, jonka valumavedet imeytyvät maastoon 

Lahdentien pohjoispuolella ja suotuvat ainakin osittain kosteikkoalueelle 
maakerroksia pitkin (Ramboll 2018). Viitasammakkokosteikon vesitalous saattaa 

siten olla riippuvainen valtatien 12 pohjoispuoliselta alueelta suotautuvasta 
vedestä, ja valtatien leventämisen ja rakentamistöiden yhteydessä kosteikon 

vesitaloudelle saattaa aiheutua lyhyt- tai pitkäaikaisia muutoksia 
suotautumisolojen muutoksen myötä. Vesien suotautumisesta ja mahdollisesta 

pohjavesien virtauksista ja pohjavesivaikutteisuudesta kosteikon osalta ei ole 

tarkempaa tietoa, mikä aiheuttaa epävarmuutta arviointiin yhteisvaikutuksen 
osalta. 

Uimahallin korttelin asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia 

osayleiskaavan luonnonarvoille. Korkea, lasiseinäinen rakennus voisi aiheuttaa 
linnustolle törmäysriskin, mutta kaava mahdollistaa enintään viisikerroksisen 

rakennuksen rakentamisen ja rakennuksiin ei toteuteta laajoja heijastavia pintoja. 

Törmäysriskiä voidaan vielä tarvittaessa lieventää seinän ja ikkunanpuitteiden 
tehosteväreillä. 

Kirkkojärven käyttö- ja hoitosuunnitelmassa on tuoreisiin inventointitietoihin 

perustuva luontotyyppikuvioittainen toimenpidesuunnitelma, jonka avulla 
ylläpidetään ja kehitetään Natura-alueen luontoarvoja ja niiden säilymistä. 

Herttualan osayleiskaavan myötä järven itäpuolella kasvava asukasmäärä 

tarkoittaa paikallisesti merkittävää lisäystä virkistyskäyttäjäpotentiaaliin, mikä 
puolestaan asettaa haasteita käyttö- ja hoitosuunnitelman riittävyyteen. Hoito- ja 

käyttösuunnitelmalla on lähtökohtaisesti myönteisiä vaikutuksia Natura-alueen 
suojeluarvoille, ja Herttualan osayleiskaava saattaa joiltain osin heikentää niitä. 

Vaikutuksen merkittävyys riippuu muun muassa siitä, miten hyvin virkistyskäyttö 
saadaan ohjattua pysymään reiteillä. 
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8 Epävarmuustekijät 

Uhanalaisten ja lintudirektiivin liitteen I lajien pesäpaikkojen sijaintitiedot ovat 
lähtötiedoissa hieman puutteellisia, joten vaikutuksia niihin on vaikea täsmällisesti 
arvioida. 

Virkistyskäytön osalta on jossain määrin epävarmaa ennustaa sen suuntautumista 
eli kuinka suuri osa alueen nykyisistä ja tulevista asukkaista käyttää 

tulevaisuudessa aktiivisesti Natura-alueella ja rantojen arvokkailla luontotyypeillä 

sijaitsevia ulkoilureittejä. Epävarmuustekijöitä liittyy myös yksilöiden tekemiin 
valintoihin käyttäytymisessään eli kunnioitetaanko alueen luonnonarvoja, 

pidetäänkö alueella ulkoilutettavat koirat kytkettyinä ja liikutaanko alueella vain 
merkityillä reiteillä. 

Poikkeustilanteiden ennustettavuuteen ja toistuvuuteen erityisesti 

poikkeuksellisten tulvatilanteiden osalta liittyy epävarmuutta, mikä puolestaan 
aiheuttaa epävarmuutta hulevesivaikutusten arviointiin. 

Natura-alueen rantametsien ja –luhtien arvokkaiden luontotyyppien sietokyky ja 
palautumispotentiaali samoin kuin suojeluperusteisten lintujen sietokyky voi niin 

ikään olla pitkällä aikavälillä riittämätön vähittäin ja osin ennustamattomasti 
lisääntyvälle virkistyskäytölle. Virkistyskäytön vaikutuksiin puuttuminen 

tehokkaasti voi olla vaikeaa, koska kyseessä ovat ihmisten käyttäytyminen ja 
yksilöiden tekemät arvovalinnat. 

Valtatien 12 parantamishankkeella saattaa olla vaikutuksia viitasammakon 
elinympäristöön valtatien 12 eteläpuolella Mäyrävuoren kohdalla. Vesien 

suotautumisesta valtatien 12 ali ja mahdollisesta pohjavesien virtauksista ja 
pohjavesivaikutteisuudesta viitasammakon elinympäristön toimivan kosteikon 

osalta ei ole tarkempaa tietoa, mikä aiheuttaa epävarmuutta arviointiin 
yhteisvaikutuksen osalta. 

9 Seuranta 

Natura-alueella suositellaan suoritettavan säännöllistä seurantaa siitä, näkyykö 

maastossa arvokkailla luontotyyppikuvioilla virkistyskäytön aiheuttamia 
kulumajälkiä. Mahdollisia haitallisia kulumia havaittaessa voidaan ryhtyä 
toimenpiteisiin kuten virkistysreittirakenteiden korjaamiseen. 

Seuranta suositellaan suoritettavaksi muutoin Kirkkojärven alueen Natura-aluetta 
aluetta koskevassa käyttö- ja hoitosuunnitelmassa esitetyn mukaisena. 

Viitasammakon elinympäristönä toimivalla kosteikolla (entinen turpeen ottoalue) 
on suositeltavaa suorittaa seurantaa, jotta voidaan havaita mahdollinen haitallinen 
veden purkautuminen ojauomastoa pitkin. 

10 Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

Osayleiskaava-alueen luonnonarvot ovat selkeästi painottuneet vesistöjen rantojen 

luontotyypeille sekä kaava-alueella sijaitsevalle kosteikkoalueelle. Näillä 
aluekokonaisuuksilla sekä luontotyyppien että lajiston monimuotoisuus on suurinta 

ja myös lajistollinen potentiaali on suurinta. Samalla rantojen arvoaluenauhat 
muodostavat luontaisen ekologisen jatkumon eli ekologisten käytävien verkoston. 

Keskeiset luonnon arvoalueet on osayleiskaavassa rajattu rakentamisen 

ulkopuolelle ja myöskään niiden välittömään läheisyyteen ei ole pääosin sijoitettu 
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rakentamista. Kuohunlahden rantalehdon sekä kaava-alueen arvokkaan kosteikon 

läheisyyteen on sijoitettu uutta rakentamista sekä vähäisiä pintavesien 
valumasuuntien muutoksia, mutta näillä arvioidaan olevan vain vähäistä merkitystä 
kohteiden arvoille. 

Kuohunlahden ja Kirkkojärven pääaltaan arvokkaille rantavyöhykkeille sijoittuu 

luontopolku, joka tulee olemaan uuden asujaimiston käyttämää virkistysreitistöä. 
Luontopolku on kaavassa sijoitettu ohjeellisena arvokkaimpien rantametsien 

ulkopuolelle ja muuttuvalta reitin osalta vanhalle polun osalle sijoitetaan 
kulkuesteitä. Mikäli kasvava virkistyskäyttö hallitaan hyvin opastuksen, reittien 

kunnossapidon ja selkeän merkinnän sekä uusien asukkaiden keskuudessa 

suoritettavan tiedottamisen keinoin, arvokkaiden luontotyyppien kasvillisuuden 
kuluminen sekä lemmikeistä aiheutuvat häiriöt voidaan estää. 

Mikäli osayleiskaavasta laaditun hulevesisuunnitelman mukaiset hulevesien 

hallintatoimet toteutetaan, Herttualan osayleiskaavalla ei ole todennäköisesti ole 
merkittäviä haittavaikutuksia virtaamiin eikä vesistöjen veden laadulle. Tämän 

myötä vesistöissä esiintyvien arvolajien esiintymät ja populaatiot eivät ole uhattuna 

kaavahankkeen myötä. Hulevesiselvityksessä osoitettujen hulevesien 
hallintatoimien toteuttaminen on edellytys tälle johtopäätökselle. 

Arvokkaalle linnustolle ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä haittavaikutuksia 

Herttualan osayleiskaavan mukaisista ratkaisuista, mutta joidenkin lajien osalta 
vaikutuksia voi muodostua. Alueella tulee suorittaa ennalta ehkäiseviä toimia eli 
kappaleessa 7 esitetyt keinot ovat keskeisiä haittavaikutusten ehkäisemisessä. 
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