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1 JOHDANTO 

Tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu selvittämään, edellyttääkö Kirkkojärven Natura-

alueen valuma-alueelle osittain sijoittuvan Saarenmaan osayleiskaavan toteutuminen Natura-arvi-

ointia. Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Kangasalan kunnan toi-

meksiannosta. 

Natura-arvioinnin tarveharkinta on kohdennettu suunnittelualueen läheisyydessä sijaitsevaan Kirk-

kojärven alueeseen (FI0316005), joka on sisällytetty Natura 2000 ‐verkostoon lintu- ja luontodi-

rektiivin perusteella. Hankkeen ja Natura-alueen sijainti on esitetty kuvassa 1. 

Natura-arvioinnin tarveharkinta edeltää mahdollisesti suoritettavaa Natura-arviointia. Tarveharkin-

nassa kuvataan hanke, sen aiheuttamat vaikutukset ja vaikutuspiirissä sijaitsevat Natura-alueet 

sekä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä.  

Tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n edellyttämällä tavalla 

luontotyyppi- ja lajikohtaisena asiantuntija-arviona ja siinä keskitytään niihin suojeluarvoihin eli 

luontotyyppeihin ja lajistoon, joiden perusteella alue on sisällytetty Suomen Natura 2000–verkos-

toon. Tarveharkinnan tuloksena on esitetty arvio siitä, aiheutuuko suunnitellusta esirakentamisesta 

ko. Natura-alueen suojeluperusteille niin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, että varsinainen luon-

nonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi tulisi toteuttaa. Lopullisen päätöksen varsinaisen 

Natura-arvioinnin tarpeesta tekee hankkeen yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-

keskus. 

Arvioinnin tarveharkinnan on laatinut Kaisa Mustajärvi FT (ekologia) Finland Oy:stä. Linnustovai-

kutusten arvioimiseen on osallistunut FM ympäristöekologi Jussi Mäkinen. 
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Kuva 1. Kirkkojärven Natura-alueen ja Saarenmaa OYK:n aluerajauksen sijainnit.  
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2 NATURA-ALUEIDEN SUOJELU JA ARVIOINNIN PERUS-

TEET 

2.1 Lainsäädäntö 

Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin 

(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jäsen-

valtioiden Natura-verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden tehtävänä on 

huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja pää-

töksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty tai 

ehdotettu sisällytettäväksi Natura -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja merkit-

tävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. 

Natura -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu. Suo-

messa suojelua toteutetaan alueesta riippuen muun muassa luonnonsuojelulain, erämaalain, maa-

aineslain, koskiensuojelulain ja metsälain mukaan. Toteutuskeino vaikuttaa muun muassa siihen, 

millaiset toimet kullakin Natura-alueella ovat mahdollisia. Luonnonsuojelulailla on toteutettu niiden 

Natura-alueiden suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä. Näillä alu-

eilla suurin osa ympäristöä muokkaavista toimenpiteistä on kielletty. Vastaavasti metsä- tai maa-

aineslakien kautta suojelluilla alueilla kiellot ovat yleensä lievempiä ja mm. pienimuotoiset metsä-

taloustoimet sekä maa-ainesten ottotoimenpiteet voivat alueen luontoarvot säilyttävällä tavalla 

olla sallittuja. 

2.2 Arviointivelvollisuuden määräytyminen 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, 

jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on liitetty Natura-verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien Natura-vaikutus-

ten arvioinnista todettu: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkei-

den ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston 

Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnon-

arvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella 

tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki 65.1 §). 

Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset a) kohdistuvat Na-

tura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laa-

dultaan merkittäviä, sekä d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Arvioinnin perusteena tarkastellaan 

ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-suojelualueverkostoon. 

Näitä ovat aluekohtaisesti:  

• luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet),  

• luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), 

• lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet),  

• lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut (SPA-alueet) muuttolintulajit 

Arvioinnin lähtökohtana ovat SAC-alueilla siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset suojelu-

arvot (luontotyypit ja lajit), SPA-alueilla lintudirektiivin mukaiset lajit ja muuttolintulajit sekä 

SAC/SPA-alueilla molemmat. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten li-

säksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen. 
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2.3 Natura-arvioinnin tarveharkinta 

 

Natura-arvioinnin tarveharkinta edeltää mahdollisesti suoritettavaa Natura-arviointia. Tarveharkin-

nassa kuvataan hanke, sen aiheuttamat vaikutukset ja vaikutuspiirissä sijaitsevat Natura-alueet 

sekä arvioidaan vaikutusten merkittävyyttä. Tarveharkinnan lopputuloksena annetaan esitys siitä 

vaikuttavatko suunnitellut hankkeet Natura-alueiden suojeluperusteisiin niin merkittävästi, että 

kohteille tulisi suorittaa varsinainen Natura-arviointi. 

 

Tarveharkinnan johtopäätöksenä voidaan kunkin hankkeen vaikutuspiirissä olevan Natura-alueen 

osalta todeta, että hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä alueen suojeluperusteita (Na-

tura-arviointia ei tarvita) tai hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää alueen suojeluperus-

teita (Natura-arviointi on suoritettava). 

 

3 NATURA TARVEHARKINNAN TOTEUTUS JA KÄYTETTY 
AINEISTO 

3.1 Aineisto ja menetelmät 

Kirkkojärven alue (FI0316005) on sisällytetty Natura 2000 ‐verkostoon lintu- ja luontodirektiivin 

perusteella. Arvioitaviksi tulevat siten hankkeen tai suunnitelman vaikutukset luontodirektiivin mu-

kaisiin luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II lajeihin, lintudirektiivin I liitteen lajeihin ja lin-

tudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintulajeihin. Selvitys on tehty kirjallisuusselvityk-

senä olemassa olevan aineistotietojen perusteella.  
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4 KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUEEN, FI0316005 SPA, 

SAC SUOJELUPERUSTEET 

Kirkkojärven alue sijaitsee Kangasalan kunnassa, ja sen pinta-ala on 305 ha. Tästä noin 240 ha 

on avovettä, loput ilmaversoiskasvillisuutta, rantaluhtia, pensaikkoja ja rantametsiä. Kirkkojärven 

alue muodostuu viidestä erillisestä järvialtaasta; Kirkkojärvestä, Taivallammista, Säkkölänjär-

vestä, Kyläjärvestä ja Ahulista. Järvet ovat Ahulia lukuun ottamatta ylirehevöityneitä eli hypertro-

fisia. Aikaisemmin järvet ovat olleet luonteisesti meso-eutrofisia ja niiden vesikasvilajisto on ollut 

monipuolisempi ja runsaampi. Kirkkojärvellä on järvistä laajimmat avovesialueet, kun taas Tai-

vallammi on laajalti umpeenkasvanut. Myös Ahulilla ja Säkkölän- sekä Kyläjärvellä on rannoillaan 

leveähköt ilmaversois- ja kellulehtiskasvustot.  Ilmaversoislajeista runsaimpia nykyisin ovat järvi-

ruoko ja osmankäämi sekä Kirkkojärvellä haarapalpakko. Kaikissa järvissä on laajoja ulpukkakas-

vustoja, ja Kirkkojärvellä vesitatarkasvustot ovat laajoja. Uposkasveja on runsaasti lähinnä vain 

Kuohunlahdella, muualla leväkukinnat, savisamentumat ja ilmaversois- ja kellulehtisten varjostus 

haittaavat uposkasveja.  

Järvien terva- harmaaleppävaltaiset rantametsät ovat monin paikoin lehtomaisia, paikoin puusto 

on järeää ja lahopuuta esiintyy. Nykyiset Kirkkojärven rantametsät ovat suurimmaksi osaksi nuo-

ria, valtapuina harmaa- ja tervaleppä sekä hieskoivu. Havupuita on luontaisesti vähän. Suurim-

mat tervalepät ovat ympärysmitaltaan noin kaksimetrisiä. Kookkaita harmaaleppiä on runsaasti. 

Osa puista on harmaalepän ja tervalepän risteymiä. Paikoin rannoilla kasvaa myös kookkaita 

haapoja, kuusia ja mäntyjä. Useimmissa paikoissa kapea rantametsä erottaa järvet pelloista ja 

rakennetuista alueista. Kirkkojärven ympäristöstä huomattava osa on säilynyt rakentamatto-

mana, mutta ympäriltä löytyy runsaasti maaseutumaista asutusta ja paikoin myös taajama-asu-

tusta (Lammi & Venetvaara 2001). Rantametsiä on aiemmin hakattu ja laidunnettu, ja osa niistä 

on ollut peltoina tai niittyinä. Näihin metsiin lehtokasvit eivät yleensä ole ehtineet palata. Osa 

metsistä on saanut kehittyä itsekseen, joskus jopa useampia vuosikymmeniä, jolloin ne ovat var-

sin luonnontilaisen kaltaisia. (Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2017-2026.) 

Natura-alueen linnusto on erittäin monipuolinen ja etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät 

ovat hyvin korkeita. Alue on kansainvälisesti arvokas kosteikko- ja linnustoalue eli ns. RAMSAR-

alue.  

Ahuli ei ole niin voimakkaasti rehevöitynyt kuin muut järvet, mutta siinäkin ravinnepitoisuudet 

ovat selvästi kohonneet luontaiseen tilaan verrattuna ja happikatoja esiintyy joinakin vuosina. 

Vuonna 1995 veden laatu oli tyydyttävä. Liuksialanlahti ja Talviahteenlahti ovat suuren reittive-

den lahtia. Roineen veden laatu on hyvä: sen rehevyystaso on pitkällä aikavälillä jopa laskenut. 

Talviahteenlahdessa laimennusolot ovat niin hyvät, ettei lintujärviketjusta laskevien vesien kuor-

mittava vaikutus ole kovinkaan merkittävä. Ainoastaan syvänteen pohjalla on ajoittain vähähap-

pisuutta, mikä viittaa jätevesien kuormittavaan vaikutukseen.  

4.1 Suojelun perusteet, SAC 

 

Luontotyypit 

 

Luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä Kirkkojärven alueella laajimmat ovat luontaisesti run-

sasravinteisten järvien ja vaihettumis- ja rantasoiden luontotyypit.  

 

Voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella (2016) Kirkkojärven alueen suojeluperusteina esitetään 

neljä luontodirektiivin liitteen I mukaista luontotyyppiä (Taulukko 1). Tietolomakkeella esitetyt 

luontotyyppien edustavuuden, pinta-alan, luonnontilaisuuden ja yleisarvion luokat (A-D) ovat Na-

tura-alueiden valintaperusteiden mukaiset. Alueiden luokittelu perustuu luontodirektiivin liitteessä 

III esitettyihin kriteereihin (Airaksinen 1996).  
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Taulukko 1. Kirkkojärven alueen suojeluperusteena mainitut luontodirektiivin I liitteen luontotyypit voi-
massa olevalla (v.2016) tietolomakkeella ja tietolomakkeen päivitysehdotuksessa olevat tiedot. Tähdellä 
(*) osoitettu priorisoidut luontotyypit. 

 Tietolomake 2016 

Luontotyyppi Koodi Hehtaaria Edustavuus 

Luontaisesti 

runsasravinteiset järvet 

3150 229 hyvä (B) 

Vaihettumissuot ja 

rantasuot 

7140 61 hyvä (B) 

Boreaaliset lehdot 9050 0,62 merkittävä (C) 

*Metsäluhdat 9080 0,5 merkittävä (C) 

 

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 

Jättisukeltaja, Dytiscus latissimus 

 

Laji on yleislevinneisyydeltään länsipalearktinen. Idässä jättisukeltajan levinneisyys ulottuu länti-

seen Siperiaan. Euroopassa sen levinneisyys on pohjoispainotteinen. Suomessa laji on hyvin laajalti 

levinnyt. Lajia ei ole havaittu Ahvenanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, läntisestä Kemin Lapista sekä 

Enontekiön ja Inarin Lapista. Elinympäristövaatimuksiltaan laji on valikoivampi, kuin muut Dytiscus 

suvun lajit. Laji suosii elinympäristönään järvien sara- ja kortekasvustoisia ranta-alueita. Vähem-

män suosittuja ovat syvät lammet. Laji talvehtii vedessä. Laajasta levinneisyydestään ja kohtalai-

sesta yleisyydestään huolimatta laji on rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji. Siksi 

sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

 

Lajin uhanalaisuusluokitus on LC (=elinvoimainen) ja sen suojelun taso arvioidaan suotuisaksi. 

Laajan levinneisyyden, suhteellisen väljien elinympäristövaatimusten ja vakaan kannankehityk-

sen perusteella lajin menestyminen on turvattu ilman erillisiä suojelualueita. Toimenpiteitä suoje-

lun turvaamiseksi ovat munn muassa rantakasvillisuuden säästäminen sekä rannan suuntaisen 

ruoppauksen välttäminen (Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa).   

 

4.2 Suojelun perusteet, SPA  

 

Natura-arviointi on kohdistettu niihin lajeihin, jotka on mainittu alueen Natura 2000 -tietolomak-
keessa. 

 

4.2.1 Lintudirektiivin liitteen I lajit: 

 

• ampuhaukka Falco columbarius  

• huuhkaja Bubo bubo  

• kaakkuri Gavia stellata  

• kalatiira Sterna hirundo  

• kapustarinta Pluvialis apricaria  

• kaulushaikara Botaurus stellaris  

• kirjokerttu Sylvia nisoria (populaatio D, ei merkittävä) 

• kuikka Gavia arctica  

• kurki Grus grus  

• lapintiira Sterna paradisaea  

• laulujoutsen Cygnus cygnus  

• liro Tringa glareola  

• luhtahuitti Porzana porzana  

• mehiläishaukka Pernis apivorus  

• mustakurkku-uikku Podiceps auritus  

• palokärki Dryocopus martius  

• peltosirkku Emberiza hortulana  

• pikkulepinkäinen Lanius collurio  

• pyy Bonasa bonasia  

• ruisrääkkä Crex crex  

• ruskosuohaukka Circus aeruginosus  

• räyskä Sterna caspia (populaatio D, ei merkittävä) 
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• sinirinta Luscinia svecica svecica  

• sinisuohaukka Circus cyaneus  

• suokukko Philomachus pugnax  

• suopöllö Asio flammeus (populaatio D, ei merkittävä) 

• Uhanalainen laji 

• uivelo Mergus albellus  

• vesipääsky Phalaropus lobatus. 

• harmaahaikara Ardea cinerea 

• harmaasorsa Anas strepera 

• härkälintu Podiceps grisegena  

• jouhisorsa Anas acuta 

• jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 

• keltavästäräkki Motacilla flava 

• kivitasku Oenanthe oenanthe 

• kuningaskalastaja Alcedo atthis (populaatio D, ei merkittävä) 

• lapasotka Aythya marila  

• lapinkirvinen Anthus cervinus 

• lapinsirri Calidris temminckii  (populaatio D, ei merkittävä) 

• metsähanhi Anser fabalis 

• mustalintu Melanitta nigra 

• mustatiira Chlidonias niger  

• mustaviklo Tringa erythropus 

• naurulokki  Larus ridibundus  

• peltosirkku Emberiza hortulana 

• pikkujoutsen Cygnus columbianus 

• pikkulokki Hydrocoleus minutus 

• punajalkaviklo Tringa totanus 

• punasotka Aythya ferina 

• rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus  

• selkälokki Larus fuscus  

• tukkasotka Aythya fuligula 

• valkoposkihanhi Branta leucopsis 

 

4.2.2 Lintudirektiivin artiklan 4.2 tarkoittamat, alueella säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

 

• nuolihaukka Falco subbuteo  

• heinätavi Anas querquedula  

• tuulihaukka Falco tinnunculus 

• lapasorsa Anas clypeata 

• pilkkasiipi Melanitta fusca. 

 

 

 

4.2.3 Muuta lajistoa 

 

Alla olevat lajit on mainittu Natura 2000 -tietolomakkeessa. Ne eivät kuitenkaan ole perusteena 

alueen kuulumiselle Natura 2000 -verkostoon. 

 

• pikkutikka Dendrocopos minor 

• haapanirkko Tritophia trithopus 

• idänpystyperä Pygaera timon 

• kirjoruusumittari Anticlea derivata 

• isolimaska Spirodela polyrhiza 

• kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum 

• litteävita Potamogeton compressus 

• poimuvita Potamogeton crispus 

• tylppälehtivita Potamogeton obtusifolius 

• varstasara Carex pseudocyperus 

• haarapääsky Hirundo rustica 
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• nokikana Fulica atra 

• sinisorsa Anas platyrhynchos 

• telkkä Bucephala clangula 

• isohierakka Rumex hydrolapathum 

• isokäenrieska Gagea lutea 

• isopalpakko Sparganium erectum 

• jokileinikki Ranunculus lingua 

• kapeaosmankäämi Typha angustifolia 

• kapea- ja leveäosmankäämin risteymä Typha angustifolia x latifolia 

• karvalehti Ceratophyllum demersum 

• keltavuokko Anemone ranunculoides 

• kilpukka Hydrocharis morsus-ranae 

• korpialvejuuri Dryopteris cristata 

• nevaimarre Thelypteris palustris 

• punakoiso Solanum dulcamara 

• sarjarimpi Butomus umbellatus 

• tesmayrtti Adoxa moschatellina 

• törmäpääsky Riparia riparia 

• vesisara Carex aquatilis. 

 

 

4.1 Kirkkojärven alueen luontotyyppien kuvaukset ja esiintyminen 

 

4.1.1 Magnopotamion tai Hydrochariton-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet (3150) 

 

Magnopotamion- tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet ovat järviä tai lam-

pia, joiden vesi on yleensä likaisen siniharmaata, enemmän tai vähemmän sameaa, emäksistä (pH 

yleensä > 7) ja joissa on irtokellujakasvillisuutta (Hydrochariton) tai syvemmällä suurten vitojen 

muodostamia yhdyskuntia. Botaanisista järvityypeistä luontotyyppiin kuuluvat vitajärvet, sahaleh-

tijärvet ja lähdevaikutteiset osmankäämi-sarpiojärvet.  

Tämä luontotyyppi on Kirkkojärven Natura 2000 -alueella pinta-alaltaan suurin, se kattaa Natura-

alueen pinta-alasta 75 %. Natura-tietolomakkeella luontotyypin edustavuus on arvioitu hyväksi, 

eli luontotyyppi on määritelmän mukainen ja siinä tavataan tyypille oleellisimmat ja tunnusomaiset 

lajit ja ominaispiirteet. Luonnontilaltaan runsasravinteisten järvien luontotyyppi on arvioitu luok-

kaan kohtalainen tai heikentynyt, mikä tarkoittaa sitä, etteivät luontotyypin rakenne ja toiminta 

ole enää täysin luonnontilaista. Yleisarvioksi Kirkkojärven alueen merkityksestä luontotyypin suo-

jelun kannalta on tietolomakkeeseen merkitty B, eli alue on luontotyypin suojelun kannalta tärkeä. 

Luontotyyppiä edustavat alueella olevien viiden erillisen järvialtaan ketju: Kirkkojärvi, Taivallammi, 

Säkkölänjärvi, Kyläjärvi ja Ahuli. Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan monipuolisia.  

4.1.2 Lehdot (9050) 

 

Lehdot (boreaaliset lehdot) sijoittuvat boreaalisen vyöhykkeen multamaille, kuten laaksoihin ja 

rinteisiin, joissa maalaji on hienojakoista ja veden saatavuus hyvä. Lehtojen suojelun tavoitteena 

on säilyttää erityisesti lehdoille tyypillisiä, rehevää ja ravinteista ympäristöä vaativia lajeja, jotka 

usein ovat levinneisyydeltään eteläisiä. Lehtoja luonnehtii kasvillisuuden kerroksellisuus: pohja-

kerros on epäyhtenäinen ja vain osittain sammalien peitossa, ruohot ja heinät vallitsevat kenttä-

kerrokseta ja pensas- ja puustokerros ovat runsaslajisia. Lehdot ryhmitellään kosteusasteen mu-

kaan, kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin tyyppeihin ja ravinteisuuteensa mukaan runsas-, keski- ja 

vähäravinteisiin tyyppeihin.  

Natura-tietolomakkeella lehtojen edustavuus on arvioitu merkittäväksi (C), luonnontilaisuus koh-

talaiseksi (C) ja yleisarviona on C, eli alueella on merkitystä luontotyypin suojelun kannalta. 

 

4.1.3 *Metsäluhdat (9080) 

 

Metsäluhdat (Fennoscandian metsäluhdat) ovat pysyvä pintaveden vaikutuksen alaisia metsäalu-

eita. Alueet jäävät yleensä vuosittain tulvien alle. Ne ovat kosteita tai märkiä puustoisia, usein 
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ohutturpeisia kosteikkoja. Puusto on tyypillisesti lehtipuuvaltaista. Hemiboreaalisella vyöhykkeellä 

saarni ja keskiboreaalisella tervaleppä ovat puustossa yleisiä. Muualla boreaalisella vyöhykkeellä 

ja/tai karummilla paikoilla yleisempänä esiintyy harmaaleppää, pajuja ja hieskoivua. Puut sijoittu-

vat märkien väli- ja rimpintojen väliin sijoittuville kuivemmille mättäille. Aluiden luonnontilaisuu-

teen vaikuttavat vedenpinantason pysyvyys, puuston rakenne ja alueen soistumissukkession 

vaihe. Luonnontilaisuuden säilymisen kannalta oleellisinta on vesitaseen ja puuston rakenteen säi-

lyminen ennallaan. 

4.1.4 Vaihettumis- ja rantasuot (7140) 

 

Vaihettumis- ja rantasuot ovat paljon vaihtelua sisältävä luontotyyppi, johon luetaan yleensä kei-

das-, aapa- ja palsasoiden ulkopuoliset avosuot, vesien rantavyöhykkeillä esiintyvät avo- ja pen-

saikkoluhdat sekä pinnasta tapahtuvan soistumisen kautta syntyneet rantasuot. Suotyypiltään vai-

hettumis- ja rantasuot ovat yleensä väli- tai rimpipintaisia ja niiden pohjakerrosta luonnehtivat 

lähinnä aito- ja rahkasammalet sekä erilaiset sarat ja ruohot. Luontotyypin levinneisyys on pysynyt 

viime vuosikymmeniä lähes ennallaan. Varsinkin Etelä-Suomessa metsä- ja suoalueiden ojitukset 

ovat kuitenkin vähentäneet aluiden määrää ja heikentäneet alueiden luonnotilaisuutta. Luonto-

tyyppiä edustavien aluiden määrän ja pinta-alan pieneneminen on viime vuosikymmeninä vähen-

tynyt muun muassa uudisojitusten vähentymisen seurauksena. Luontotyyppiin kuuluvat, pienialai-

set vähäpuustoiset suot sekä rantaluhdat kuuluvat metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin 

(nk. METE-kohteet). 

Vaihettumis- ja rantasuot ovat Kirkkojärven Natura-alueella toiseksi yleisin luontotyyppi, niitä on 

alueen pinta-alasta 20 %. Luontotyyppiä esiintyy alueella pääosin Taivallammin ympärillä sekä 

vesialueeseen rajautuvina kapeina alueina monin paikoin. Natura-tietolomakkeella vaihettumis- ja 

rantasoiden luontotyyppi on arvioitu edustavuudeltaan ja luonnontilaltaan hyväksi (B) sekä yleis-

arviona Kirkkojärven alueen on katsottu olevan luontotyypin suojelun kannalta tärkeä (B). 

 

5 HANKKEEN KUVAUS 

5.1 Yleistä 

Suunnittelualue sijaitsee Kangasalan ja Tampereen rajalla, Pitkäjärven eteläpuolisella alueella 

Tampereen Hervannan, Ruskon ja Annalan jatkeena. Suunnittelualue on pääosin topografialtaan 

pienipiirteistä metsää.  

Saarenmaantien varrella on jonkin verran haja-asutusta sekä yksittäisiä pienteollisuushalleja. Alu-

etta halkoo 440kV:n voimalinja, jonka rinnalle on suunniteltu kulkemaan seudullinen kakkoskehän 

liikenneväylä.  

Kangasalan Ruskoon ja Saarenmaalle laadittavan osayleiskaavan tavoitteena on laajentaa Tampe-

reen puoleista, Tampereen yliopiston tuntumassa olevaa työpaikka-aluetta muodostaen rajalle yh-

teisen maakuntakaavan mukaisen yrityskeskittymän, joka liittyy myös maakuntakaavassa Hervan-

nan ja Kangasalan Lentolan välille esitettyyn kakkoskehän kehityskäytävään. 

Alueelle on tarkoitus rakentaa myös asuntoja ja palveluita, painotuksen ollessa ensisijaisesti ja 

ensimmäisenä toteutuvana kuitenkin työpaikoissa. Osayleiskaava laaditaan tyypiltään joustavana 

siten, että ensimmäisenä toteutettavat työpaikka-alueet suunnitellaan tarkemmin aluevarauksin ja 

pidemmällä tähtäimellä toteutettavat alueen osat strategisin kaavamerkinnöin.  

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Yhdessä Kangasalan strategisen yleiskaavan (2017) 

kanssa se vastaa kokonaisuutena maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin yleiskaavoja koskeviin 

sisältövaatimuksiin tarkentaen strategisen yleiskaavan tavoitteita lähemmässä mittakaavassa. 
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Kuva 2. Kaavaluonnos ja hulevesien hallintasuunnitelma.  

 

5.2 Vaikutusmekanismit ja vaikutusalue 

 

Kaavoitus ei kohdistu suoranaisesti Kirkkojärven Natura-alueelle eikä sen välittömään läheisyy-

teen. Näin ollen alueen kaavoitus ei aiheuta Natura-alueen luontotyypeille suoria fyysisiä vaiku-

tuksia esimerkiksi pienentämällä näiden pinta-alaa. Luontotyyppeihin kohdistuvia ns. reunavaiku-

tuksia ei synny kaava-alueen ja Kirkkojärven Natura-alueen suuren välimatkan takia. Kirkkojär-

ven Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin kohdistuvat mahdolliset vaikutuk-

set liittyvät tässä tapauksessa pintavalunnan kautta tapahtuviin mahdollisiin pitkäaikaisvaikutuk-

siin. Vaikutukset korostuvat erityisesti mahdollisissa poikkeamatilanteissa. Natura-alueen suoje-

luperusteina olevien luontotyyppien kannalta keskeinen ympäristötekijä on alueen vesitasapainon 

säilyminen nykyisenkaltaisena myös kaavoitushankkeen toteutumisen jälkeen.  

Tässä tarveharkinnassa tunnistettiin kaavan toteutuessa hulevesien mahdollisesti aiheuttamien 

vaikutusten mekanismeja. Kirkkojärven alueeseen kohdistuvat tunnistetut vaikutusmekanismit 

ovat veden tilapäinen samentuminen alueen rakentumisen aikana, mikäli rakentuvan alueen va-

luma-alueelta virtaa kiintoainepitoisia hulevesiä Natura-alueen järvialtaisiin. Maankäytön muutok-

set eli rakentamattoman alueen muuttuminen rakennetuksi ja sen jälkeen alueelta tuleva kiintoai-

nekuormitus ja pintavalunnan äärevöityminen rakentamisen jälkeen ovat yleisiä vaikutusmekanis-

meja, joiden merkittävyyttä tässä tarveharkinnassa arvioidaan. 
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5.2.1 Natura-alueen sijoittuminen kaava-alueeseen nähden 

 

Kuvassa 3. on esitetty kaava-alueen sijainti Natura-alueeseen nähden. Kuvassa näkyvät myös 

kaava-alueen valuma-alueet, ja ne vesistöt ja suunnat, jonne alueelta virtaavat hulevedet lopulta 

päätyvät. 

 

 

Kuva 3. Kaavaluonnoksen alueelta Kirkkojärven Natura-alueelle laskevat osa-alueet.  

 

Kaava-alueelta virtaa Kirkkojärven Natura-alueen valuma-alueelle vesiä aivan sen koilliskul-

masta, josta vedet laskevat Kirkkojärven altaaseen. Lisäksi kaava-alueen koillisosasta, edellisen 

valuma-alueen eteläpuolelta vedet laskevat Ahulijärven valuma-alueelle (kuva 3).  

 

Kaavan muilta alueilta ei päädy vesiä Kirkkojärven alueen Natura-alueen valuma-alueille. Tämä 

tarveharkinta rajataan koskemaan vaikutuksia, jotka syntyvät Ahulijärven valuma-alueelle sijoit-

tuvalta alueelta kaavasta sekä Kirkkojärven valuma-alueelle sijoittuvaa osaa kaavasta.  

 

5.2.2 Rakentamisen aikaiset vaikutusmekanismit 

 

Uusien alueiden rakentuessa huuhtoutuu kasvillisuudesta paljastuneesta maasta ja alueelle sijoi-

tetuista massoista pintavesien valunnan mukana kiintoainesta ja ravinteita. Ne samentavat ala-

puolisia läheisiä vesistöjä, mikäli niitä ei hallita. 
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5.2.3 Kaavan toteutumisen jälkeiset vaikutusmekanismit 

 

Kun aikaisemmin kasvipeitteiset, päällystämättömät alueet rakennetaan ja päällystetään, alueen 

hydrologia muuttuu niin, että valumat alueelta kasvavat ja äärevöityvät. Niiden laatu, eli kiinto-

aine, ravinne- ja haitta-ainepitoisuus voi myös kasvaa (taulukko 1). Alueilta tulevia hulevesiä on 

siksi hallittava eli viivytettävä ja laskeutettava ennen niiden pääsyä alapuolisiin vesistöihin. Tä-

män tarveharkinnan kohteena on tilanne, jossa alueelta purkavat hulevedet on hallittu huleve-

sisuunnitelman mukaisesti. 

 

Taulukko 1. Kiintoaineen ja ravinteiden keskimääräinen vuosittainen huuhtouma eri maankäyt-

tömuodoilla (Vakkilainen ym. 2005). 
 

 
 

6 VAIKUTUSTEN MERKITTÄVYYDEN JA TODENNÄKÖI-

SYYDEN ARVIOINTI  

6.1 Vaikutusten yleinen kuvaus ja vaikutusten todennäköisyys 

 

6.1.1 Kirkkojärven valuma-alueelle kohdistuvien vaikutusten todennäköisyys  

 

Kaava-alueesta 52 ha sijoittuu Kirkkojärven alueelle. Tästä korttelialuetta on 28 ha. Kirkkojärven 

valuma-alue Kirkkojärven purkuojan yläjuoksuun on 1529 ha, jolloin muutoksia Kirkkojärveen 

laskevassa valuma-alueessa tapahtuu n. 2% valuma-alueesta. Lyhin virtausmatka kaava-alueelta 

Natura-alueelle on n. 4,5 km.  

 

Muutokset tapahtuvat valuma-alueen kokoon verrattuna pienellä alueella. Muutokset virtaamissa 

ja vedenlaadussa ehtivät tasaantua ja laimeta 4,5 km matkalla vastaanottavaan vesistöön. Li-

säksi vedet laskevat Kirkkojärveen Suoramanjärven kautta, joka tasaa vaihteluita ja laskeuttaa 

kiintoaineita luontaisena vastaanottavana järvialtaana. Merkittävät vaikutukset Kirkkojärven ve-

den laatuun eivät siksi ole todennäköisiä.  

 

6.1.2 Ahulijärven valuma-alueelle kohdistuvien vaikutusten todennäköisyys  

 

Kaava-alueesta 180 ha sijoittuu Kirkkojärven Natura alueen valuma-alueelle, laskien Ahulijär-

veen. Ahulijärven valuma-alue kokonaisuudessaan on 714 ha, joten kaava-alue aiheuttaa muu-

toksia 25 % Ahulijärven valuma-alueesta. Lyhin virtausmatka suunnittelualueelta Natura-alueelle 

on n. 2,4 km. 

 

Koska muutoksia tapahtuu 25 % valuma-alueesta, tarkastellaan vaikutusten todennäköistä mer-

kittävyyttä vielä erikseen kunkin luontotyypin ja linnustoarvojen osalta erikseen. 

 

 

 

6.2 Vaikutusten merkittävyys 

 



 

NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINTA 

 13 

 

 

6.2.1 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin 

Alttiimpia hankkeen vaikutuksille ovat valuma-alueella sijaitsevien vesien ja rantojen luontotyypit. 

Hankkeesta ei arvioida kuitenkaan aiheutuvan niin merkittäviä valunnan äärevöitymisvaikutuksia, 

että se aiheuttaisi rantojen maaperän eroosiota ja huuhtoutumista, sillä rakentamisen aikaisen 

kuormituksen ei myöskään katsota lisäävän merkittävästi vesistön ravinnekuormitusta tai samen-

tumista, jolloin vesien ja rantojen luontotyyppien ei arvioida hankkeen johdosta kärsivän rehevöi-

tymisestä tai valonsaannin heikentymisestä. 

Hankkeen vaikutuksia on käsitelty jokaisen Natura-alueella esiintyvän direktiiviluontotyypin osalta 

erikseen taulukossa 2.  

Taulukko 2. Vaikutukset Natura-luontotyyppeihin. Vaikutusalueen ulkopuolelle jäävät luontotyypit on 
esitetty harmaalla pohjalla. 

Luontotyyppi Vaikutukset ja merkittävyys hulevesien hallin-

tasuunnitelman toteutuessa 

Magnopotamion tai Hydrochariton-kas-

vustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 

(3150) 

 

Vesiluontotyyppinä tähän luontotyyppiin voi potenti-

aalisesti kohdistua vaikutuksia ravinne ja kiintoaine-

kuormituksen lisääntyessä. Ravinteisuus ja kiintoai-

nekuormitteisuus on kuitenkin tälle luontotyypille 

ominaista. - Ei todennäköisiä merkittäviä vaikutuk-

sia– veden laadun merkittävät muutokset esitetyillä 

hulevesien hallintaratkaisuilla ovat epätodennäköisiä 

Lehdot (9050) 

 

Lehtoihin voi potentiaalisesti kohdistua vaikutuksia, 

mikäli virtaaman äärevöityminen lisäisi eroosiota 

lehdoissa, jotka sijaitsevat eroosioherkillä alueilla.  

Ahulin rannoille ei kuitenkaan arvioida kohdistuvan 

todennäköistä eroosiovaaraa, sillä muutokset tapah-

tuvat yli 2 km etäisyydellä kohteesta, järviallas tasaa 

vaihteluita ja virtaamahuippuja hallitaan hulevesien 

hallintasuunnitelmalla. 

 

*Metsäluhdat (9080) 

 

Metsäluhtiin voi potentiaalisesti kohdistua vaikutuk-

sia, mikäli virtaaman äärevöityminen lisäisi eroosiota 

ja liettymistä luhdissa, jotka sijaitsevat eroosioher-

killä alueilla.  

Ahulin rannoille ei kuitenkaan arvioida kohdistuvan 

todennäköistä eroosio tai liettymisvaaraa, sillä muu-

tokset tapahtuvat yli 2 km etäisyydellä kohteesta, 

järviallas tasaa vaihteluita ja virtaamahuippuja halli-

taan hulevesien hallintasuunnitelmalla. 

Vaihettumis- ja rantasuot (7140) Rantasoihin voi potentiaalisesti kohdistua vaikutuk-

sia, mikäli virtaaman äärevöityminen lisäisi eroosiota 

ja liettymistä luhdissa, jotka sijaitsevat eroosioher-

killä alueilla. Kiintoainekuorman ja ravinteiden li-

sääntyminen potentiaalinen lisääntyminen voi ai-

heuttaa myös kasvillisuusmuutoksia ja umpeen kas-

vamista rantasoiden luontotyyppiin. 

Ahulin rannoille ei kuitenkaan arvioida kohdistuvan 

todennäköistä eroosio tai liettymisvaaraa, sillä 
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muutokset tapahtuvat yli 2 km etäisyydellä koh-

teesta, järviallas tasaa vaihteluita ja virtaamahuip-

puja ja vedenlaatua hallitaan hulevesien hallinta-

suunnitelmalla. 

 

 

6.3 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Mahdollisia vaikutuksia on käsitelty jokaisen alueella esiintyvän direktiivilajin osalta erikseen tau-

lukossa 3.  

Taulukko 3. Vaikutukset liitteen II lajeihin.  

Laji Vaikutukset ja merkittävyys  

Suursukeltaja (Dytiscus latismus) Ei todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia– veden 

laadun merkittävät muutokset esitetyillä huleve-

sien hallintaratkaisuilla ovat epätodennäköisiä. 

 

Vaikutusmekanismit: 

Hulevesissä esiintyy yleisesti seuraavia haitta-aineita, joilla on potentiaalisia haitallisia vaikutuk-

sia vesieliöihin: PAH yhdisteitä, sinkkiä ja kuparia, sekä mikromuoveja. Koska suursukeltaja on 

vesieliö, voi haitta-aineilla olla potentiaalisia vaikutuksia sen elinolosuhteisiin Ahulijärvessä. 

 

Mikromuovien esiintymistä hulevesissä on selvitetty Suomessa vasta vain hyvin alustavalla ta-

solla. Tiedossa on, että yksi merkittävimmistä lähteistä on autonrenkaiden kuluminen. Kansain-

välisestikin tutkimustieto hulevesien mikromuovien poistamisesta on toistaiseksi niukkaa. Rohkai-

sevia tuloksia on kuitenkin saatu kosteikkoratkaisujen toimivuudesta: Itämeren suojelukomissio 

Helcomin siteeraamassa ruotsalaistutkimuksessa neljä kosteikkoa poistivat todella merkittäviä  

fraktioita (noin 90 %) niihin johdettujen puhdistettujen jätevesien tai hulevesien mikromuoveista. 

Hulevesien hallintasuunnitelmassa esitetyillä kosteikkoratkaisuilla voidaan vähentää mikro-

muovien ja PAH-yhdisteiden määriä vesissä. 

 

Suomalaisen pientaloasumisen tyypilliset hulevesien merkittävimmät kuormittajat ovat rakennus-

ten materiaaleista riippuen sinkki ja kupari sekä keväisin nitraattimuotoinen typpi. Pientaloaluei-

den vähäisen liikenteen vuoksi öljyhiilivetyjen ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet ovat hyvin pieniä. 

Teollisuus- ja varastoalueilta purkautuva hulevesikuormitus on tyypillisesti pientaloalueita suu-

rempaa. Erityisesti laajoilta kattopinnoilta tulevat sinkki- ja kuparikuormitukset voivat olla mer-

kittäviä. Teollisuuden tyypistä ja sen aiheuttamista liikennemääristä riippuen myös öljyhiilivetyjä 

ja PAH-yhdisteitä saattaa olla hulevesissä asuinalueita enemmän. Biologiset ratkaisut kuten bio-

suodattimet ja kosteikot soveltuvat vähäisten öljyhiilivety- ja PAH-pitoisuuksien poistamiseen 

jopa paremmin kuin öljynerottimet, joiden erotuskykyrajoittuu tasolle 5 mg/l. Sinkki- ja kupari-

kuormitukseen voi vaikuttaa parhaiten kattomateriaaleihin liittyvillä kaavamääräyksillä. Kos-

teikoiden on ulkomaisissa tutkimuksissa todettu pidättävän noin 50 % sinkistä ja kuparista. 

Suursukeltajaan ei katsota kohdistuvan merkittäviä hankkeen aiheuttamia vaikutuksia, sillä hule-

vesien hallintasuunnitelmalla estetään merkittävimmät vaikutukset. 
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6.4 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I ja 4 artiklan lajeihin 

 

Tämä vaikutustenarviointi on rajattu koskemaan mahdollisen hulevesikuormituksen aiheuttamaa 

vaikutusta Ahulijärven linnustoon. 

 

6.4.1 Virtaamien äärevöityminen ja hydrologiset muutokset 

 

Vaikutuksia linnustoon kaava-alueen rakentuessa ja käytön aikana voi aiheutua, mikäli rakentumi-

nen aiheuttaa linnuston käyttämien elinympäristöjen muuntuminen hydrologian muuntumisen 

vuoksi. Esim. mikäli virtaamat äärevöityvät tai luontaisen virtaaman vaihtelun muutokset vaikut-

tavat elinympäristöihin niin, että ne muuntuvat linnustolle soveltumattomampaan suuntaan. Ahu-

lijärven ja sen rantojen elinympäristöihin kohdistuvia vaikutuksia arvioitaessa ei alueen kaavoituk-

sella kuitenkaan arvioitu olevan merkittäviä todennäköisiä vaikutuksia elinympäristöihin, mikäli 

hulevesisuunnitelmassa olevat toimet toteutetaan (6.1.2). 

 

6.4.2 Vaikutukset veden laatuun – kiintoaines ja ravinteet 

 

Kiinto-aines – ja ravinnepitoisuuksien kasvu Ahulijärvessä, alueen rakentuessa ja alueelta sen ra-

kennuttua virtaavien hulevesien seurauksena voi myös aiheuttaa vaikutuksia, mikäli veden laatu 

muuttuu niin että alueen elinympäristöt muuttuvat linnustolle epäedullisempaan suuntaan. Liialli-

nen veden samentuminen voi myös heikentää linnuston mahdollisuutta saalistaa ravintoa. 

 

Vesielinympäristöihin kohdistuvien vaikutustenarviointien yhteydessä arvioitiin, että mikäli esite-

tyt hulevesien hallintatotoimet toteutetaan, ei Ahulijärveen kohdistu todennäköisiä merkittäviä 

vaikutuksia kiintoaines- tai ravinnekuormituksen vuoksi. 

 

6.4.3 Vaikutukset veden laatuun – haitta-aineet 

 

Mikäli haitta-aineita pääsee Ahulijärveen merkittäviä määriä, haitta-ainepitoisuuksien kasvu voi 

vaikuttaa linnustoon joko suorien tai epäsuorien vaikutusten kautta. Suorilla vaikutuksilla tarkoi-

tetaan, että haitta-aineet vaikuttavat suoraan lintujen elinkykyyn esim. kosketuksen tai veden nie-

lemisen kautta. Epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan, että haitta-aineiden vaikutuksesta linnuston 

ravinnokseen käyttämät kalat tai vesihyönteiset tai muut vesieliöt vähenevät niin, että lintujen on 

vaikea löytää ravintoa alueelta.  

 

Kappaleessa 6.3. on tarkasteltu hulevesisuunnitelman esittämien toimenpiteiden tehokkuutta 

haitta-aineiden poistamiseen hulevesistä ja siten sitä todennäköisyyttä, että haitta-aineita päätyy 

merkittäviä määriä Ahulijärveen. Kappaleessa todettiin, että esitetyillä hulevesien hallintatoimilla 

ovat merkittävät vaikutukset Ahulijärvessä epätodennäköisiä. 

 

6.5 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Eheydellä ja koskemattomuudella tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen 

ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säilymistä elin-

voimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Alueen eheyden korostaminen voi 

tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vaikka vaikutukset eivät olisi mihinkään luontotyyppiin tai 

lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaisen suuret vaikutukset moneen lajiin ja luonto-

tyyppiin saattavat heikentää alueen ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin ikään 

vaikutusten ei tarvitse kohdistua suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen mer-

kittäviä, vaan ne voivat kohdistua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan, tavanomaiseen tai tyy-

pilliseen lajistoon, mikä voi myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin. 

Tässä vaikutustenarvioinnissa ei löydetty yksittäistä merkittävää todennenäköistä vaikutusmeka-

nismia, joka käytettävissä olevan tiedon mukaan uhkaisi alueen Naturaperustaisia luontoarvoja. 

Koska erityisesti se alue kaavasta, joka sijaitsee Natura-alueen valuma-alueella on valmistumassa 
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viimeisenä – kymmenien vuosien päästä – tulee maankäytön muutosten vaikutuksia Natura-alueen 

eheyteen tarkastella uudelleen alueen tarkemman kaavoituksen yhteydessä. 
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7 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

Hankkeesta syntyvien luontovaikutusten tilapäisen luonteen ja/tai vähäisen merkittävyyden vuoksi 

hankkeella ei katsota olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia muiden mahdollisten hankkeiden 

kanssa. 

8 HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 

Hulevesien aiheuttamia haitallisia vaikutuksia estetään tarkastelun alla olevalla hulevesien hallin-

tasuunnitelmalla.  

 

Rakentamisen aikaiselle hulevesien hallinnalle tehdään erillinen suunnitelma, rakentamisen tul-

lessa ajankohtaisemmaksi. 

 

 

9 NATURA-TARVEHARKINNAN JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tarveharkinnan johtopäätöksenä on todettavissa, että edellä esitetyn perusteella luonnonsuo-

jelulain 65§:n mukainen Natura-arviointi Kirkkojärven Natura-alueelle ei ole tarpeen, sillä hanke ei 

todennäköisesti merkittävästi heikennä niitä Natura-alueen luontoarvoja, joiden suojelemiseksi 

alue on valittu Natura 2000 -verkostoon. Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa arvioidaan 

olevan merkitykseltään vähäisiä ja/tai epätodennäköisiä. 
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