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Johdanto 
 

Kangasalan kaupungin keskustan alueella on vireillä kaksi uutta asemakaavaa, Ellintien asemakaava 820 

sekä Myllystenpohjantien asemakaava 846. Asemakaava-alueet sijaitsevat Kirkkojärven Natura-alueen 

pohjoispuolella. Kaavat ovat olleet yhtenäisenä kaavaluonnoksena nähtävillä vuonna 2018, jonka jälkeen ne 

on erotettu omiksi kaavahankkeikseen. Tämän jälkeen Ellintien asemakaavan kaavaehdotus oli nähtävillä 

11.2.-12.3.2019.  

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen Ellintien 820 kaavaehdotuksesta antamassa 

palautteessa nostettiin esiin, että kaavamuutoksen yhteydessä tulisi arvioida hankkeesta Kirkkojärven 

Natura-alueeseen kohdistuvat vaikutukset vähintään Natura-arvioinnin tarveharkinnan tasolla, huomioiden 

myös yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että erityisesti 

hulevesivaikutukset saattavat ulottua suunnittelualueen ulkopuolelle. 

Tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu selvittämään, edellyttääkö edellä mainitut 

asemakaavamuutokset laajempaa Natura-arviointia. Tarveharkinnassa keskitytään niihin suojeluarvoihin, 

joiden perusteella Kirkkojärven alue on sisällytetty Natura 2000–verkostoon. Tarveharkinnan 

lopputuloksena on arvio siitä, aiheutuuko asemakaavojen muutoksesta ja alueen rakentamisesta 

Kirkkojärven Natura-alueen suojeluarvoihin niin merkittäviä haitallisia vaikutuksia, että varsinainen Natura-

arviointi tulisi toteuttaa. Lopullisen päätöksen Natura-arvioinnin tarpeesta tekee hankkeen 

yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus. 

Tämän Natura-arvioinnin on laatinut Kangasalan kaupungin ympäristösuunnittelija Katri Tolonen (FT).   

Natura-alueiden suojelu sekä Natura-arvioinnin perusteet 
 

Natura-alueet 

Natura 2000 –verkosto on luotu suojelemaan EU:n luontodirektiivissä (892/43/ETY) sekä lintudirektiivissä  

(79/409/ETY) mainittuja luontotyyppejä ja lajeja sekä näiden lajien elinympäristöjä EU:n jäsenvaltioiden 

alueilla. EU:n jäsenmaat ehdottavat luontodirektiivin mukaisia alueitaan Natura 2000 -verkostoon. Näitä 

alueita kutsutaan SCI-alueiksi (sites of Community Importance). Lopullisen päätöksen ehdotetun alueen 

hyväksymisestä verkostoon tekee Euroopan komissio. Päätöksen jälkeen nämä verkostoon otetut alueet 

määritellään erityisten suojelutoimien alueiksi, eli SAC-alueiksi (Special Areas of Conservation). Lisäksi 

Natura-verkostoon kuuluu myös lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita, eli SPA-alueita (Special 

Protection Areas), jotka jäsenmaat valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle. 

 

Natura-alueiden suojelua koskeva lainsäädäntö 

Natura-arviointi 
 

EU-maiden tulee varmistaa, että valtion Natura- verkostoon hyväksytyillä alueilla toteutuu niiden 

suojelutavoitteita vastaava suojelu. Siksi Natura- alueen suojeluarvoja merkittävästi heikentävä toiminta on  

Natura-alueilla sekä alueiden läheisyydessä kielletty.  
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Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan ”jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 

muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston 

Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden 

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

toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset. Sama koskee 

sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia 

merkittäviä haitallisia vaikutuksia.” (LsL 65 §)  

Tämä vaikutusten arviointivelvollisuus astuu voimaan, mikäli hankkeen vaikutukset a) kohdistuvat Natura-

alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laadultaan 

merkittäviä, sekä d) eivätkä vaikutukset ole objektiivisten seikkojen perusteella poissuljettuja.  

a) Arviointi kohdistetaan niihin luontoarvoihin, jotka on kirjattu kohteen Natura 2000- 

tietolomakkeeseen. Näitä voivat olla: 

- luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SCI/ SAC -alueet) tai 

- luontodirektiivin liitteen II lajit (SCI/ SAC -alueet) tai 

- lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet), tai 

- lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut muuttolinnut (SPA-alueet) 

Asianmukainen arviointi pitää sisällään selvityksen hankkeen vaikutuksista kuhunkin 

suojeluperusteeseen. SAC-alueilla arviointi kohdistuu alueen Natura-lomakkeessa mainittuihin suojelun 

perusteena oleviin luontodirektiivin luontotyyppeihin sekä lajeihin ja SPA-alueilla lomakkeessa 

mainittuihin lintudirektiivin lajeihin. Natura-alue voi kuitenkin olla sekä SPA- että SAC-alue, jolloin 

kaikilla ko. luontoarvoilla on merkitystä. 

b) Heikentämisellä tarkoitetaan luontotyypin tai lajin elinympäristön fyysistä rappeutumista sekä lajien 

yksilöihin kohdistuvaa häiriövaikutusta. Heikkenemistä arvioitaessa on huomioitava luontotyypin tai lajin 

suojelun tasoon kohdistuvat muutokset.  Tarkastelussa tulee tilanteesta riippuen huomioida ympäristön 

tilaan, maaperään, veteen tai ilmaan kohdistuvat vaikutukset. Heikentymistä aiheuttavia tekijöitä ovat 

mm. luontotyypin pinta-alan supistuminen sekä ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden 

huononeminen. Samoin lajien elinympäristöt heikentyvät tai häiriintyvät, jos elinympäristön laatu 

heikkenee, levinneisyysalue pienenee tai lajin populaatio vähenee tai häviää alueelta. 

c) Merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan muutosten laaja-alaisuus suhteessa alueen kokoon, 

luontoarvojen merkittävyyteen ja niiden sijoittumiseen.  

d) Vaikutuksia arvioitaessa tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta. Arviointi on tehtävä, mikäli 

merkittävät heikentävät vaikutukset eivät ole objektiivisesti poissuljettuja.  

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeelle, jos 65 §:n mukainen arviointi osoittaa hankkeen 

merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus 

sisällyttää Natura 2000 –verkostoon (66 §) 

Jos arviointikynnysharkinnassa päädytään siihen, ettei Natura-arviointiin ole tarvetta, tulee ratkaisusta 

antaa riittävät perustelut. Nämä voidaan antaa Natura-arvioinnin tarveharkinnassa.   (Korpelainen, 2013) 
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Natura-arvioinnin tarveharkinta 
 

Natura-arvioinnin tarveharkinta tehdään ennen Natura-arviointia. Tarveharkinnassa kuvaillaan hanke sekä 

sen vaikutuspiirissä olevat Natura-alueet. Lisäksi tarveharkinnassa arvioidaan hankkeesta aiheutuvien 

mahdollisten vaikutuksien merkittävyyttä Natura-alueen suojeluarvoihin. Tarveharkinnan jälkeen voidaan 

päätellä hankkeen mahdolliset vaikutukset hankkeen vaikutuspiirissä olevaan Natura-alueeseen. Natura-

arviointia ei tarvita, jos hanke ei todennäköisesti merkittävästi heikennä alueen suojeluperusteita. Jos 

hanke todennäköisesti merkittävästi heikentää suojeluperusteita, on arviointi suoritettava. Kynnys Natura-

arvioinnin suorittamiseksi voi ylittyä myös eri hankkeiden yhteisvaikutusten vuoksi.  

Vaikutusten arvioinnin kriteerit 
 

Euroopan komission ohjeissa todetaan, että vaikutuksien merkittävyys on määritettävä suhteessa hankkeen 

kohteena olevan suojellun alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin (Euroopan komissio, 2000).  

Luontoarvojen heikentymistä voidaan pitää merkittävänä, kun  

- Luontotyypin tai suojellun lajin suojelutaso ei hankkeen toteutuessa säily suotuisana  

- Hankkeen myötä tapahtuu sellaisia muutoksia alueen olosuhteissa, ettei suojeltujen 

elinympäristöjen ja lajien esiintyminen ole alueella pitkällä aikavälillä mahdollista 

- Hanke heikentää olennaisesti suojelun perusteena olevan lajiston runsautta ja monimuotoisuutta 

- Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät 

- Suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan 

Vaikutusten suuruutta voidaan arvioida myös viisiportaisella asteikolla, jolla kuvataan luontotyypin 

heikentyvän tai häviävän pinta-alan osuutta tai lajien heikentyvän tai häviävän yksilömäärän osuutta 

suhteessa luontotyypin pinta-alaan tai direktiivilajien määriin (taulukko 1).  

Taulukko 1. Vaikutusten suuruuden luokitteluun käytettyä kriteeristöä. 

Vaikutuksen suuruus Kriteerit 

Erittäin suuri Hankkeen vaikutus kohdistuu yli 80% alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai 80 % 

alueella esiintyvän lajin runsaudesta 

Voimakas Vaikutus kohdistuu 50- 80% alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai 50-80 % 

alueella esiintyvän lajin runsaudesta 

Kohtalainen  Vaikutus kohdistuu yli 10- 50% alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai yli 10- 50% 

alueella esiintyvän lajin runsaudesta 

Lievä Vaikutus kohdistuu alle 10% alueella sijaitsevasta luontotyypistä tai alle 10% 

alueella esiintyvän lajin runsaudesta 

Ei vaikutusta EI muutoksia tai ne kohdistuvat alle 0,5% osaan alueella sijaitsevasta 

luontotyypistä  tai  alueella esiintyvän lajin runsaudesta 
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Merkittävyyden arvioinnissa käytetään apuna vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja kriteereitä. 

Merkittävyyden arvioinnissa vaikuttavia tekijöitä ovat muutoksen laajuus (taulukko 2) 

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytettyä kriteeristöä (Söderman 2003). 

Vaikutuksen merkittävyys Kriteerit 

Suuri merkittävyys Hanke heikentää suojeltavan luontotyypin tai lajin suojelutasoa tai johtaa 

näiden katoamiseen lyhyellä aikavälillä 

Kohtalainen merkittävyys Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan luontotyypin tai lajin 

suojelutasoa tai johtaa näiden katoamiseen pitkällä aikavälillä 

Vähäinen merkittävyys Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin 

eikä se uhkaa näiden säilymistä alueella 

Merkityksetön Hankkeesta ei aiheudu  vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyppiin 

 

Komission ohjeiden mukaan Natura-alueen eheyteen kohdistuvat negatiiviset vaikutukset ovat viimeinen 

kriteeri josta päätellään, ovatko vaikutukset merkittäviä. Eheydellä tarkoitetaan Natura-alueen ekologisen 

rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena sekä suojelun perusteena olevien luontotyyppien ja lajien 

säilymistä elinvoimaisina.  Vaikka vaikutukset eivät yksinään olisi merkittäviä, vähäistä suuremmat 

vaikutukset useampaan luontotyyppiin tai lajiin voivat heikentää alueen eheyttä. Merkittävät vaikutukset 

voivat vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin myös välillisesti vaikuttavien mekanismien kautta (Söderman 

2003). Vaikutusten merkittävyyden arviointi eheyden kannalta on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden kannalta sekä käytetty kriteeristö. 

Vaikutusten merkittävyys Kriteerit 

Merkittävä kielteinen vaikutus  Hanke vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, ekologiseen 

rakenteeseen sekä toimintaan, joka ylläpitää niitä elinympäristöjä ja 

populaatioita, joita varten alue on suojeltu 

Kohtalaisen kielteinen vaikutus Hanke ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikuttaa 

todennäköisesti merkittävästi alueen yksittäisiin elinympäristöihin tai 

lajeihin.  

Vähäinen kielteinen vaikutus Kumpikaan yllä olevista ei toteudu, mutta vähäiset kielteiset 

vaikutukset ovat ilmeisiä.  

Myönteinen vaikutus Hanke lisää monimuotoisuutta esimerkiksi luomalla käytäviä 

eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnostetaan ja ennallistetaan.  

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei voida havaita kielteiseen tai positiiviseen suuntaa.  

 

Aineisto ja menetelmät 

Kirkkojärven alue (FI0316005) on sisällytetty Natura 2000 ‐verkostoon sekä luonto– että lintudirektiivin 

perusteella. Hankkeen vaikutukset tulee siten arvioida suhteessa luontodirektiivin mukaisiin 

luontotyyppeihin ja luontodirektiivin liitteen II lajeihin (SAC) sekä lintudirektiivin I liitteen lajeihin ja 

lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintulajeihin (SPA). Selvitys on tehty 

kirjallisuusselvityksenä. 
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Tarveharkinnassa käytettyä lähtöaineistoa ja selvityksiä alueesta  
 

- Iso-Tuisku, J. (2016) Selvitys rauhoitettujen sudenkorentojen ja sukeltajakuoriaisten esiintymisestä 

Kangasalan kirkkojärvellä vuonna 2016. KVVY. Raportti, 8 s 

- Natura 2000- tietolomake (2005) Kirkkojärven Natura-alue, alueen koodi FI0316005.  13 s.  

- Rintamäki P (2016) Kangasalan Kirkkojärven ja Kuohunlahden vesi- ja rantalinnustoselvitys 2016. 

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry.  8 s.  

- Mustajärvi, K. & Virta, T (2017) Kangasalan Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma 

2017-2026. Ramboll Oy. Raportti, 73 s.  

- Nuottajärvi, M., Mäkelä, T. & Kärkkäinen J. (2019) Herttualan osayleiskaava-alueen Natura-

arviointi. Natura-arvioinnin päivitys 2019. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Raportti, 66 s. 

- Ramboll (2020) Ellintien AK820 ja AK846 Hulevesiselvitys, karttaluonnokset.  

- Rintamäki, P. (2016) Kangasalan Kirkkojärven ja Kuohunlahden vesi- ja rantalinnustoselvitys 2016. 

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys ry. Raportti 8 s.  

- Rintamäki, P. (2018) Kangasalan Kirkkojärven ja Kuohunlahden pesivän vesilinnuston parimäärä- ja 

poikuelaskennat 2018.  Raportti, 3 s.  

- Rintamäki, P. (2019) Kangasalan Kirkkojärven ja Kuohunlahden pesivän vesilinnuston parimäärä- ja 

poikuelaskennat 2019. Raportti, 3 s. 

- Rintamäki, P. (2020) Kangasalan Kirkkojärven – Kuohunlahden vesilinnustosta vuonna 2020 ja 

yhteenveto alueen vesilinnustoselvityksistä. Agriborealis osuuskunta. Raportti, 16 s. 

Asemakaavahankkeen kuvaus 

Asemakaavamuutosalueet sijaitsevat Kangasalan keskustan ytimessä Lahdentien ja Tampereentien 

risteyksen paikkeilla.  Asemakaavamuutosten tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen supermarketin 

muuttaminen hypermarketiksi, liiketontin laajentaminen etelään ja korttelin muiden kaupallisten 

palvelujen kehittäminen sekä paikoituksen uudelleen järjestäminen (kaava 820) sekä Tampereentien 

kävely- ja pyöräilytunnelin rakentaminen ja uuden virasto- ja asuinkompleksin rakentaminen uimahallin 

pohjoispuolelle (kaava 846). Kaavamuutosalueet kokonaisuudessaan on rajattu kuvaan 1. Alueen pinta-ala 

on yhteensä 4,4 ha. 

Kaavamuutosalue on jo rakennettua ympäristöä eikä alueella ole jäljellä alkuperäistä luontoa.  Alueen 

eteläpuolella sijaitsee Kirkkojärven Natura-alue. Kirkkojärven ja kaava-alueen välistä kulkee Valtatie 12.  
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Kirkkojärven Natura 2000-alueen kuvaus ja Natura-suojelun perusteet 

Kirkkojärven alueen yleiskuvaus 
 

Kirkkojärven Natura-alueen pinta-ala on kokonaisuudessaan noin 305 ha, josta 240 ha on avovettä.  Natura-

alue on muodostettu viidestä järvestä: Kirkkojärvestä, Taivallammista, Säkkölänjärvestä, Kyläjärvestä ja 

Ahulista. Vesi virtaa Kirkkojärvestä Taivallampeen ja siitä Säkkölänjärven kautta Roineeseen. Myös 

Kyläjärven vesi laskee Säkkölänjärveen.  Ahulista ei ole vesiyhteyttä muihin Natura-järviin. (kuva 2) 

 

 

Kuva 1. Kaavamuutosalue rajattu sinisellä viivalla. 

Kirkkojärvi 

Kyläjärvi 

Säkkölänjärvi Ahuli 

Taivallammi 

Kuva 2. Kirkkojärven Natura-alueen järvien valuma-alueiden rajat. Valuma-alueen rajat on laskettu 
Suomen ympäristökeskuksen VALUE - valuma-alueen rajaustyökalun avulla 
(http://paikkatieto.ymparisto.fi/value/). 
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Kirkkojärven Natura-alueen järvet ovat luontaisesti meso-eutrofisia eli runsasravinteisia, ja myös 

ylirehevöityneitä lukuun ottamatta Ahulia. Ennen ylirehevöitymistä järvien vesi- ja rantakasvillisuus on ollut 

nykyistä monipuolisempaa. Rehevöitymisen myötä sinileväkukinnat ovat runsastuneet. Järviä ympäröivät 

rantametsät ovat lehtomaisia ja paikoin järeääkin puustoa kasvavia terva- ja harmaaleppävaltaisia metsiä. 

Rantametsissä on paikoin runsaasti lahopuuta. Erityisesti Taivallammin rantametsät ovat luhtamaisia ja 

niissä kasvaa runsaasti heiniä, saroja, järvikortetta ja sanikkaisia. Myös Ahuli rannoilla esiintyy suhteellisen 

laajoja, osin pensoittuneita sara- ja heinäluhta-alueita.  Rantaniittyjä on nykyään pienialaisesti rantametsien 

ja ruovikoiden työnnyttyä vanhoille niityille, joita ei enää laidunneta. Kaikkien järvien ilmaversoiskasvustot 

ovat runsaita. Nykyisin alueella runsaina kasvavat järviruoko ja osmankäämi. Korte ja järvikaisla ovat 

niukentuneet. Kapea- ja leveäosmankäämin risteymä muodostaa laajoja kasvustoja Taivallammella ja 

Säkkölänjärvellä. Kaikissa järvissä esiintyy ulpukkakasvustoja ja paikoin uistivita ja palpakot ovat yleisiä. 

Kirkkojärvellä on myös laajoja vesitatarkasvustoja.  Uposkasvillisuus on järvissä useimmiten melko niukkaa. 

Kuitenkin järvien suojaisissa lahdelmissa ja esimerkiksi Kirkkojärven Kuohunlahdessa uposkasveja esiintyy 

runsaammin. Näillä paikoilla voi tavata runsaasti esimerkiksi vitoja, karvalehteä, kiehkuraärviää ja 

poimuvitaa. Kirkkojärvellä on 2010-luvun loppupuoliskolla ollut runsaita vesiruttokasvustoja. Myös 

irtokellujat, kuten pikkulimaska ja isolimaska, Taivallammella myös kilpukka, ovat yleisiä. Rehevöitymisestä 

johtuen pohjaversoiset vesikasvit ja vedessä kasvavat vesisammalet ovat harvinaisia. Kokonaisuudessaan 

Kirkkojärvellä on kaikista järvistä laajimmat avovesialueet (Natura 2000- tietolomake, 2005). 

  

Kirkkojärven alueen linnusto on monipuolinen. Muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät ovat korkeita. Järvillä 

levähtää ja ruokailee huomattavia määriä mm. sini- ja lapasorsia, puna-, tukka- ja lapasotkia, telkkiä, 

uiveloita, harmaahaikaroita, nokikanoja, kalatiiroja sekä haara- ja törmäpääskyjä. Alue on merkittävä 

sulkimisaikainen alue syksyisin.  (Natura 2000- tietolomake, 2005). Alue on kokonaisuudessaan myös 

arvokas kosteikkoalue. Aluetta uhkaaviksi tekijöiksi on tunnistettu asutus ja umpeenkasvu. (Natura 2000- 

tietolomake, 2005) 

 

Eri luontotyyppien peittävyydet Kirkkojärven Natura-alueella löytyy taulukosta 4.  
Taulukko 4. Eri luontotyyppien peittävyydet Kirkkojärvellä. Lähde: Natura 2000- tietolomake, 2005.   

Luontotyyppiluokka Peittävyys (%) 

Sisävedet: järvet, lammet, virtaavat vedet 35 

Suot ja rantakasvillisuus 8 

Laajaperäiset viljanviljelyalueet 26 

Viljellyt nurmet ja heinäpellot  11 

Muut viljelymaat 1 

Lehtipuumetsät 11 

Sekametsät  1 

Muuta maa-alueet (kaupungit, kylät, tiet, kaatopaikat, teollisuusalueet ym. ) 7 

Yhteensä 100% 
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Kirkkojärven Natura-alueen suojelu 
 

Kirkkojärven Natura-alueella suojelun toteutuskeinoina ovat luonnonsuojelulaki ja vesilaki. Kaikki 

seuraavissa taulukoissa 5, 6 ja 7 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta populaation 

merkittävyyden osalta luokkaan D luokiteltuja lajeja) sekä erikseen mainittu jättisukeltaja, kuuluvat 

Kirkkojärven alueen suojeluperusteisiin. (Natura 2000- tietolomake, 2005) 

 

Kirkkojärven Natura- alueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien kuvaukset ja esiintyminen 

(SAC) 
 

Kirkkojärven Natura-tietolomakkeella alueen suojelun perusteeksi on kirjattu neljä luontodirektiivin liitteen 

I mukaista luontotyyppiä (taulukko 5).   

Taulukko 5. Kirkkojärven Natura 2000-alueella siintyvät luontotyypit.  Edustavuus: B: hyvä edustavuus, C: merkittävä edustavuus.  

Yleisarviointi = Kokonaisarvio alueen merkityksestä kyseisen luontotyypin suojelulle: B: alue on tärkeä, C: alueella on merkitystä. 

Luontotyyppi Pinta-ala (ha) Edustavuus Yleisarviointi 

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150) 229 B B 

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140) 61 B B 

Boreaaliset lehdot (9050) 0,62 C C 

Fennoskandian metsäluhdat (9080) 0,5 C C 

 

Magnopotamion tai Hydrochariton-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet (3150) 

 

Magnopotamion- tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet ovat järviä tai lampia, joiden 

vesi on usein siniharmaan likaista, sameaa ja emäksistä (pH yleensä > 7) ja joissa on irtokellujakasvillisuuden  

tai suurten vitojen muodostamia yhdyskuntia.  Suomessa tähän tyyppiin kuuluu vitajärvet, sahalehtijärvet 

sekä lähdevaikutteiset osmankäämi-sarpiojärvet. (Airaksinen & Karttunen).  

Tämä luontotyyppi on Kirkkojärven alueella pinta-alaltaan suurin luontotyyppi kattaen 75 % alueen pinta-

alasta (taulukko 5). Luontotyypin edustavuus on arvioitu Kirkkojärvellä hyväksi ja siellä tavataan tyypille 

tunnusomaiset ja oleellisimmat lajit ja ominaispiirteet. Luonnontilaltaan luontotyyppi on kuitenkin arvioitu 

luokkaan kohtalainen tai heikentynyt, eli luontotyypin rakennetta ja toimintaa ei pidetä täysin 

luonnontilaisena. Yleisarviona Kirkkojärven alueen merkitystä luontotyypin suojelun kannalta pidetään 

tärkeänä. (Natura 2000- tietolomake)   

Boreaaliset lehdot (9050) 

 

Boreaaliset lehdot sijoittuvat boreaalisen vyöhykkeen multamaille, joissa maalaji on hienojakoista ja veden 

saatavuus on hyvä. Vaikka kuusi on yleinen puulaji, voi lehtipuiden osuus olla merkittävä.  Lehtoja 

luonnehtii kasvillisuuden kerroksellisuus.  Pohja-kerros on aukkoinen ja vain osittain sammalien peitossa.  

Ruohot, heinät ja saniaiset vallitsevat kenttäkerroksessa.  Lehdoissa voi esiintyä vaateliastakin 

lehtokasvillisuutta.  Pensas- ja puustokerros ovat runsaslajisia. Lehdot ryhmitellään eri luokkiin 

kosteusasteen ja ravinteisuuden mukaan. (Airaksinen & Karttunen). 
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Natura-tietolomakkeella lehtojen edustavuus on arvioitu merkittäväksi ja luonnontilaisuus kohtalaiseksi. 

Kirkkojärven alueella on merkitystä luontotyypin suojelun kannalta. Lehtoja on Natura-alueen pinta-alasta 

alle 1 % (taulukko 5). 

Fennoskandian metsäluhdat (9080) 

 

Metsäluhdat ovat pysyvän pintaveden vaikutuksen alaisia maa-alueita, jotka jäävät yleensä vuosittain 

tulvan alle. Ne ovat kosteita, märkiä, puustoisia ja usein ohutturpeisia alueita. Puusto on usein 

lehtipuuvaltaista. Hemiboreaalisella vyöhykkeellä saarni ja keskiboreaalisella vyöhykkeellä tervaleppä ovat 

yleisiä. Muualla boreaalisella vyöhykkeellä sekä karummilla paikoilla harmaaleppä, puumaiset pajut ja 

hieskoivut ovat yleisiä. Puut kasvavat märkien väli- ja rimpintojen väliin sijoittuvilla kuivemmilla mättäillä.  

Luhtien luonnontilaisuuteen vaikuttavat olennaisesti vesitasapainon pysyvyys, puuston rakenne ja alueen 

soistumisen vaihe.  Luonnontilaisuuden säilymiseen vaikuttaa merkittävästi vesitaseen ja puuston 

rakenteen säilyminen ennallaan (Airaksinen & Karttunen). 

Kirkkojärven Natura 2000-lomakkeessa metsäluhtien edustavuus alueella on arvioitu merkittäväksi ja 

luonnontilaisuus kohtalaiseksi. Kirkkojärven alueella on merkitystä luontotyypin suojelun kannalta (Natura 

2000- tietolomake).   Metsäluhtaa on Natura-alueen pinta-alasta alle 1% 

Vaihettumis- ja rantasuot (7140) 

 

Vaihettumis- ja rantasuot ovat huomattavaa vaihtelua sisältävä luontotyyppi. Niihin voidaan lukea keidas-, 

aapa-, ja palsasoiden ulkopuoliset avosuot, rantavyöhykkeiden avo- ja pensaikkoluhdat ja soistumisen 

myötä syntyneet rantasuot. Vaihettumis- ja rantasuot ovat yleensä väli- tai rimpipintaisia.  Laajoilla alueilla 

kasviyhdyskunnat koostuvat keskikokoisista tai pienistä saraikoista ja ruohoista, rahka- tai ruskosammalista 

sekä usein myös vesi- ja rantakasveista.   

Kirkojärven Natura-tietolomakkeella vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppi on arvioitu edustavuudeltaan 

ja luonnontilaltaan hyväksi. Yleisarviona Kirkkojärven alueen on arvioitu olevan luontotyypin suojelun 

kannalta tärkeä. Vaihettumis- ja rantasuot ovat Kirkkojärven Natura-alueen toiseksi yleisin luontotyyppi 

(taulukko 2).  Luontotyyppiä esiintyy alueella pääosin Taivallammin ympärillä sekä moni paikoin  

vesialueeseen rajautuvina kapeina alueina. Luontotyypin pinta-ala kattaa 20 % alueesta.  

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 

Kirkkojärven Natura-tietolomakkeessa on mainittu luontodirektiivin (92/43/ETY) liitteen II lajeista 

jättisukeltaja (Dytiscus latissimus).  Jättisukeltaja on suursukeltajiin kuuluva kovakuoriainen, jonka 

elinympäristöä ovat kirkasvetiset, luontaisesti happamat ja syvät oligotrofiset järvet ja lammet, vaikka sitä 

esiintyy myös humupitoisimmista lammista ja ravinteisemmista vesistöistä.  Parhaiten lajin löytää valoisista 

saraa ja kortetta kasvavista rantavesistä. Toukkia voi tavata vesikasvillisuuden ja veteen kaatuneiden 

puiden suojista, aikuisia yksilöitä myös avovedestä. Jättisukeltajan lisääntymis- ja levähdyspaikaksi voidaan 

tulkita rantaveden ilmaversoisvyöhyke, jossa laji viihtyy avoveden reunalla. Myös tulvaveden yläpuolinen 

rantavyöhyke, jossa laji voi koteloitua, on levähdyspaikkaa. Suomessa lajin levinneisyys kattaa 

Ahvenanmaata lukuun ottamatta Suomen aina napapiirille saakka. (Nieminen & Ahola, 2017). Lajin kanta 

on elinvoimainen ja suojelun taso suotuisa. Laji on asetuksella rauhoitettu.  Siten jättisukeltajan 

lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. (Sierla ym. 2004)  
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SPA-  suojelun perusteet 
 

Kirkkojärven Natura 2000- tietolomakkeessa luetellut lintudirektiivin (2009/147/EY 4) mukaiset lajit on 

lueteltu alla olevassa taulukossa 6.   

Taulukko 6. Kirkkojärven Natura 2000- tietolomakkeessa luetellut lintudirektiivin (2009/147/EY 4) mukaiset lajit 

Laji Tieteellinen nimi 

kaakkuri Gavia stellata 

kuikka Gavia arctica 

härkälintu Podiceps grisegena 

mustakurkku-uikku Podiceps auritus 

kaulushaikara Botaurus stellaris 

harmaahaikara Ardea cinerea 

pikkujoutsen Cygnus columbianus bewickii 

laulujoutsen Cygnus cygnus 

metsähanhi Anser fabalis 

valkoposkihanhi Branta leucopsis 

harmaasorsa Anas strepera 

jouhisorsa Anas acuta 

lapasorsa Anas clypeata 

punasotka Aythya ferina 

tukkasotka Aythya fuligula 

lapasotka Aythya marila 

mustalintu Melanitta nigra 

pilkkasiipi Melanitta fusca 

uivelo Mergus albellus 

mehiläishaukka Pernis apivorus 

merikotka Haliaeetus albicilla 

ruskosuohaukka Circus aeruginosus 

sinisuohaukka Circus cyaneus 

sääksi Pandion haliaetus 

tuulihaukka Falco tinnunculus 

ampuhaukka columbarius 

muuttohaukka Falco peregrinus 

pyy Bonasa bonasia 

luhtahuitti Porzana porzana 

ruisrääkkä Crex crex 

kurki Grus grus 

kapustarinta Pluvialis apricaria 

lapinsirri (populaatio D, ei merkittävä) Calidris temminckii 

suokukko Philomachus pugnax 

jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 

heinäkurppa Gallinago media 

punakuiri Limosa lapponica 

mustaviklo Tringa erythropus 

punajalkaviklo Tringa totanus 

liro Tringa glareola 
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vesipääsky Phalaropus lobatus 

pikkulokki Larus minutus 

naurulokki Larus ridibundus 

räyskä (populaatio D, ei merkittävä) Sterna caspia 

kalatiira Sterna hirundo 

lapintiira Sterna paradisaea 

mustatiira Chlidonias niger 

huuhkaja Bubo bubo 

suopöllö (populaatio D, ei merkittävä) Asio flammeus 

kuningaskalastaja (populaatio D, ei merkittävä)  Alcedo atthis 

palokärki Dryocopus martius 

lapinkirvinen Anthus cervinus 

keltavästäräkki Motacilla flava 

sinirinta Luscinia svecica 

kivitasku Oenanthe oenanthe 

rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 

kirjokerttu (populaatio D, ei merkittävä)  Sylvia nisoria 

pikkulepinkäinen Lanius collurio 

peltosirkku Emberiza hortulana 

selkälokki fuscus fuscus 

Salassapidettävä laji (populaatio D, ei merkittävä) -  

 

Ne lajit, joiden populaatioluokaksi on Natura-tietolomakkeessa merkattuna ”populaatio D, ei merkittävä ” 

ovat lajeja joita, joita arviointivelvoite ei koske.  Näitä lajeja ei siten ole tässä arvioinnissa käyty läpi. 

Lintudirektiivin artiklan 4.2 tarkoittamat, alueella säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut on lueteltu 

taulukossa 7.  

Taulukko 7. Lintudirektiivin artiklan 4.2 tarkoittamat, alueella säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut.  

Laji  Tieteellinen nimi 

nuolihaukka Falco subbuteo 

heinätavi Anas querquedula 

tuulihaukka Falco tinnunculus 

lapasorsa Anas clypeata 

pilkkasiipi Melanitta fusca. 
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Muuta lajistoa 

 

Alla olevan taulukon 8 lajit on mainittu Kirkkojärven Natura 2000 -tietolomakkeessa. Ne eivät kuitenkaan 

ole perusteena alueen kuulumiselle Natura 2000 –verkostoon, eikä hankkeen vaikutuksia ko. lajeihin siten 

arvioida.  

Taulukko 8 Kirkkojärven Natura-tietolomakkeessa luetellut muut tärkeät eläin- ja kasvilajit. 

Ryhmä Laji Tieteellinen nimi 

Linnut sinisorsa Anas platyrhynchos 

Linnut telkkä Bucephala clangula 

Linnut pikkutikka Dendrocopos  

Linnut nokikana Fulica otra 

Linnut haarapääsky Hirundo rustica 

Linnut törmäpääsky Riparia riparia 

Selkärangattomat kirjoruusumittari Anticlea derivata 

Selkärangattomat haapanirkko Notodonta tritophus 

Selkärangattomat idänpystyperä Pygaera timon 

Kasvit tesmayrtti Adoxa moschatellina 

Kasvit keltavuokko Anemone ranunculoides 

Kasvit sarjarimpi umbellatus 

Kasvit vesisara Carex aquatilis 

Kasvit varstasara Carex pseudocyperus 

Kasvit tankeakarvalehti Ceratophyllum demersum 

Kasvit korpialvejuuri Dryopteris cristata 

Kasvit isokäenrieska Gagea lutea 

Kasvit kilpukka Hydrocharis morsus-ranae 

Kasvit kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum 

Kasvit litteävita Potamogeton compressus 

Kasvit poimuvita Potamogeton crispus 

Kasvit tylppälehtivita Potamogeton obtusifolius 

Kasvit jokileinikki Ranunculus lingua 

Kasvit isohierakka Rumex hydrolapathum 

Kasvit punakoiso Solanum dulcamara 

Kasvit haarapalpakko Sparganium erectum 

Kasvit isolimaska Spirodela polyrhiza 

Kasvit nevaimarre Thelypteris palustris 

Kasvit kapeaosmankäämi Typha angustifolia 

Kasvit leveä- ja kapeaosmankäämin risteymä Typha angustifolia 
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Arvioitavan vaikutusalueen rajaus 
 

Kaavamuutosalue sijaitsee Kirkkojärven Natura-alueen pohjoispuolella Kirkkojärven valuma-alueella (kuva 

2).   Natura-tarveharkinta rajattiin koskemaan kaikista Kirkkojärven Natura-alueen järvistä vain Kirkkojärven 

pääallasta sekä Kuohunlahden aluetta.   Vaikka Kirkkojärven vedet laskevat Taivallampeen ja 

Säkkölänjärveen, ei kaavamuutoksesta aiheutuvien mahdollisten vaikutusten arvioida kaavamuutosalueen 

koosta, etäisyyksistä ja virtausoloista johtuen ulottuvan näiden järvien luontotyyppeihin tai niissä 

esiintyvään lajistoon. Myös Ahuli sekä Kyläjärvi jätetään arvioinnin ulkopuolelle, sillä molemmat järvet 

sijaitsevat etäisyyden päässä kaavahankealueesta (etäisyys yli 2.5 km). Hankealue ei myöskään sisälly 

näiden kahden järven valuma-aluerajojen sisään, joten hankkeen mahdollisilla hulevesillä ei ole vaikutusta 

järviin.  

Mahdolliset vaikutusmekanismit 
 

Kaava-alue sijaitsee lähimmillään noin 75 metrin päässä Natura-alueen rajasta, joten kaavamuutoksilla ja 

alueen rakentamisella ei ole suoria fyysisiä vaikutuksia Kirkkojärven Natura-alueeseen esimerkiksi 

luontotyyppien pinta-alamuutoksien kautta. Alue sijaitsee kuitenkin sen verran lähellä Natura-alueen rajoja, 

että kaava-alueen rakentamisen myötä tehtävät rakennustoimenpiteet voivat aiheuttaa mahdollista 

häiriötä rakentamisaikaisen melun sekä alueella mahdollisesti lisääntyvän liikenteen aiheuttaman häiriön 

myötä. Myös rakentamisen aikaisilla hulevesillä sekä rakentamisen jälkeen alueelta tulevilla hulevesillä voi 

olla mahdollisia vaikutuksia Kirkkojärveen. Hulevedet voivat vaikuttaa lähinnä kahdella tavalla. 

Kirkkojärveen kohdistuvat vaikutukset voisivat olla esimerkiksi pintavalunnan kautta tapahtuvia 

hydrologisia muutoksia, jotka voivat korostua poikkeamatilanteissa. Hulevedet voivat aiheuttaa mm. tulvia 

kaduilla, pihoilla, viemäriverkostossa, purku-uomissa ja lopulta myös purkuvesistössä.  Tämän lisäksi 

hulevesien mukana kulkeutuvat kiinto- ja haitta-aineet voivat heikentää purkuvesistön laatua. Muutokset 

veden laadussa voivat pitkän ajan kuluessa aiheuttaa muutoksia purkuvesistön vedenlaatuun ja sitä kautta 

luontotyyppeihin.  

 

Hankkeen vaikutusten arviointi 
 

Alueen hulevesien hallinta 

 

Alueelle on laadittu alustava hulevesiselvitys kaavojen laatimisen yhteydessä. Asemakaavatasoista 

hulevesiselvitystä täydennetään tarvittaessa, kun laajemmin Kangasalan keskustaa koskeva tekeillä oleva 

hulevesiselvitystyö etenee. Alustavan hulevesien hallintasuunnitelman mukaan kaavamuutosalueen 

hulevesien hallinnassa hyödynnetään mm. alueella jo olemassa olevia hulevesiratkaisuja (kuvat 3 ja 4). 

Hulevesien hallinnassa pyritään minimoimaan alueelta ulos suuntautuvien hulevesien määrän kasvaminen 

ja laadun heikkeneminen. Keinoja ovat olemassa olevan hulevesiverkoston uudelleenjärjestelyt sekä 

tonteilla tapahtuvat imeyttämis- viivyttämis- ja suodattamisratkaisut. Ratkaisuille on varattu kaavassa 

tilavarauksia huomioiden rakentamisen vaiheistaminen. Tulevaisuudessa alueelta muodostuvat hulevedet 

ohjautuvat sekä vanhojen että uusien hulevesiviemärien kautta jo nykyisin käytössä oleviin hulevesiä 

kokoavaan avouomaan, joka laskee vetensä Kirkkojärveen Valtatie 12 rampin länsipuolella. Kaavamuutos ei 

siis edellytä esimerkiksi uusien avo-ojien rakentamista Kirkkojärven alueelle, mutta nykyisiin ratkaisuihin 

esitetään hulevesisuunnitelmassa parannuksia (kuvat 3 ja 4) 
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Kuva 3.  Kaavamuutosalueen nykyinen hydrologinen tila. Luonnos.  

Kuva 4. Kaava-alueen hulevesien hallintasuunnitelman luonnos.  
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Hulevesistä aiheutuvat vaikutukset Natura-luontotyyppeihin 

 

Kirkkojärven valuma-alueen pinta-ala on noin 1526 ha. Nyt tarkasteltavan kaavamuutosalueen pinta-ala 

(4,4 ha) on 0,3 % Kirkkojärven valuma-alueen pinta-alasta. Uudelleen kaavoitettava alue on jo nykyisellään 

pitkälti rakennettua ja maaperältään katettua. Suoraan kaavamuutosalueen edustalla tai hulevesiä 

kuljettavien avo-ojien edustalla ei sijaitse rantojen Natura-luontotyyppejä (kuva 5). Kaavamuutoksen myötä 

alueella ei tapahdu sellaista merkittävää maankäytön muutosta, joka olennaisesti vähentäisi vettä 

läpäisevän maaperän, kuten laajojen puisto- tai metsäalueiden, osuutta kaava-alueella tai 

kokonaisuudessaan järven valuma-alueella. Kaavamuutos ei siten todennäköisesti aiheuta sellaisia 

muutoksia alueen valunnassa, että siitä voisi aiheutua merkittävää valunnan äärevöitymistä ja sitä kautta 

esimerkiksi Kirkkojärven rantojen maaperän eroosiota. Tilanne voi uuden kaavan myötä jopa hieman 

parantua. Nykyään voimassa olevassa kaavassa puistoalueeksi (P) kaavoitettu alue on jouduttu tilan 

puutteen vuoksi muuttamaan tilapäiseksi parkkialueeksi. Alueen uudelleen kaavoituksen myötä tämä 

pysäköintialue korvataan kaupunkimaisella avoimella tilalla, jossa on monipuolisia istutuksia. Alue toimii 

pohjois-eteläsuuntaisena viheryhteytenä. 

Kirkkojärveen voivat vaikuttaa pinta-valunnan ja hulevesien määrän lisäksi myös hulevesien laatu.  

Lisääntyvä kiintoaineskuormitus voi aiheuttaa purkuvesistön veden samentumista, mikä puolestaan voi 

heikentää mm. uposkasvien kasvua.  Kaava-alueen pienen koon ja alueen maankäytön muutoksen 

vähäisyyden takia on alueen kiintoainekuormituksen ja huleveden laadun muutokset todennäköisesti 

kuitenkin vähäisiä/merkityksettömiä nykytilanteeseen verrattuna.  Alueen hulevedet ohjataan jo olemassa 

oleviin hulevesijärjestelmiin ja avo-ojiin.  Rakentamisen aikaisen mahdollisen hulevesikuormituksen ei 

senkään arvioida muodostavan merkittävää riskiä ravinnekuormituksen tai samentumisen osalta, sillä näitä 

riskejä voidaan hallita tehokkaalla hulevesien hallinnalla ja rakentamalla esimerkiksi tarpeellinen määrä 

viivytys- ja laskeutusaltaita. Alueen tulevissa kaavamääräyksissä edelleen edellytetään rakennusluvan 

yhteydessä laatimaan kattavat hulevesisuunnitelmat, joissa on huomioitu monipuolisesti hulevesien 

laadullinen ja määrällinen hallinta sekä riskitilanteet. Siten hulevesien ei arvioida muodostavan merkittävää 

riskiä vesistön ja rantojen luontotyypeille. 
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Luontotyyppi Hulevesien mahdolliset vaikutukset ja niiden merkittävyys 

Magnopotamion tai 

Hydrochariton-

kasvustoiset luontaisesti 

ravinteiset järvet (3150)  

 

Kaava-alueelta tulevat hulevedet voisi potentiaalisesti muuttaa Kirkkojärven veden 

laatua lisääntyvän kiintoainekuormituksen ja ravinnekuormituksen myötä. 

Kaavamuutoksen myötä ei alueen maankäytössä kuitenkaan tapahdu merkittäviä 

muutoksia, jonka takia hulevesien määrän tai laadun voisi odottaa muuttuvan 

merkittävästi.  

Hulevesien mahdollisia vaikutuksia voidaan rakentamisen aikana hallita 

hulevesisuunnittelulla.  

Luontotyyppiin ei kohdistu todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia.  

Lehdot (9050)  

 

Kaavamuutosalueelta tuleva lisääntynyt pinta-valunta, virtaama ja virtaamien 

äärevöityminen voisi potentiaalisesti lisätä lehtoihin kohdistuvaa eroosiota. 

Hulevesien kuljettamat ravinteet ja kiintoaines voisivat aiheuttaa muutoksia 

kasvillisuuteen. Kaavamuutosalueen edustalla ei kuitenkaan sijaitse tätä 

luontotyyppiä. Hulevesisuunnittelulla alueelta tulevat vedet eivät myöskään ohjaudu 

arvokkaille lehtoalueille. 

Luontotyyppiin ei kohdistu todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia. 

Metsäluhdat (9080)  

 

Kaavamuutosalueelta tuleva lisääntynyt pinta-valunta, virtaamien äärevöityminen ja 

hulevedet sekä näiden aiheuttamat muutokset Kirkkojärven vesitasapainossa sekä 

valumavesien kiintoaines voisivat aiheuttaa muutoksia metsäluhtien ominaispiirteisiin. 

Kaavamuutoksen ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan merkittäviä muutoksia alueen 

virtaamin ja siten muutoksia Kirkkojärven vesitasapainoon. Hulevesisuunnittelulla 

voidaan ehkäistä myös vesistöön kohdistuvaa kiintoaines- ja ravinnekuormitusta. 

Kaavamuutosalueen edustalla tai välittömässä läheisyydessä ei myöskään sijaitse tätä 

luontotyyppiä. Luontotyyppiin ei kohdistu todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia. 

Vaihettumis- ja rantasuot 

(7140)  

 

Kaavamuutosalueelta tuleva lisääntynyt pinta-valunta, virtaamien äärevöityminen ja 

hulevedet sekä näiden aiheuttamat muutokset Kirkkojärven vesitasapainossa sekä 

valumavesien kiintoaines ja ravinteet voisivat aiheuttaa muutoksia vaihettumis- ja 

rantasoiden ominaispiirteisiin. Ravinteet voivat kiihdyttää esimerkiksi rantasoiden 

umpeenkasvua. Kaavamuutoksen ei kuitenkaan arvioida aiheuttavan merkittäviä 

muutoksia alueen virtaamiin tai hulevesiin ja siten muutoksia Kirkkojärven 

vesitasapainoon. Hulevesisuunnittelulla voidaan ehkäistä myös vesistöön kohdistuvaa 

kiintoaines- ja   ravinnekuormitusta. Kaavamuutosalueen edustalla tai välittömässä 

läheisyydessä ei myöskään sijaitse tätä luontotyyppiä. Luontotyyppiin ei kohdistu 

todennäköisiä merkittäviä vaikutuksia. 
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Vaikutukset Natura-suojelun perusteena oleviin lajeihin 
 

Jättisukeltaja  

 

Luontodirektiivin liitteen II lajista jättisukeltajasta ei ole tehty havaintoja Kirkkojärveltä tai Kuohunlahdelta. 

Lajia on tavattu Taivallammista, johon kaavahankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia. Siten lajiin 

kohdistuvia vaikutuksia ei tunnistettu.  

Linnusto  
 

Rakentamisen aikaisesta ja alueen käytöstä syntyvästä melusta aiheutuvat vaikutukset  

 

Kaavamuutoksella ja alueen rakentamisella ei ole suoria maankäytön muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia 

Kirkkojärvellä pesivän tai siellä levähtävän linnuston elinympäristöön.   Mahdollista haittaa voi kuitenkin 

aiheuttaa rakentamisaikainen melu sekä lisääntyneestä liikenteestä aiheutuva melu ja häiriö. 

Rakennusaikaisen melun aiheuttaman häiriön suuruus riippuu melua aiheuttavien rakennustyövaiheiden 

Kuva 5. Asemakaava-alueen sijainti suhteessa Kirkkojärven suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin. Kirkkojärven 
vesiallas kuuluu kokonaisuudessaan luontotyyppiin Luontaisesti runsasravinteiset järvet (3150).   
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ajoittumisesta suhteessa lintujen pesintä- ja muuttoaikaan. Haitallisinta on pesimäkaudelle ajoittuvat 

häiriöt, jotka pahimmillaan voivat johtaa lintujen poistumiseen pesältä ja siten pesinnän epäonnistumiseen.  

Jatkuva melu puolestaan voi aiheuttaa muutoksia lintujen pesimistiheyteen ja populaatioon lintujen 

käyttäytymisessä ja fysiologiassa tapahtuvien muutoksien kautta (mm. Longcore & Rich, 2001).  Suomessa 

on tutkittu louhinnasta ja räjäytyksistä aiheutuvaa häiriövaikutusta järvellä levähtäviin vesilintuihin. 

Tarkastelussa havaittiin, että noin 1 km etäisyydellä tehdyillä räjäytyksillä on vain kohtuullisen vähäinen 

karkotevaikutus vesilintuihin, eikä pesimälinnustoon havaittu vaikutuksia lainkaan. Selvitettäessä 

paalutusmelun vaikutuksia vesilintuihin, on puolestaan havaittu, että vesilinnut häiriintyvät pahoin aina 250 

metriin asti ja häiritsevä vaikutus ulottuu noin 1 km päähän (Mikkola-Roos, 1995). Ajoneuvojen äänistä 

aiheutuvan karkotevaikutuksen on puolestaan todettu muuttoaikoina yltävän noin 300-600 metrin 

etäisyydelle (Madsen, 1985). 

Kirkkojärven aiemmissa linnustoselvityksissä on määritelty Kirkkojärven ja Kuohunlahden tärkeät 

lintualueet. Kuohunlahden koillisosa on merkittävä sorsalintujen, erityisesti sotkien kerääntymispaikka. 

Vastaavasti Kirkkojärvellä merkittäviä alueita myös lintujen pesinnän kannalta ovat Ranta-Koiviston ja 

Laikkolannokan välinen alue sekä Kirkkojärven eteläosan alue (Rintamäki, 2016). Kaavamuutosalueelta on 

etäisyyttä Kuohunlahteen noin 350 m sekä Ranta-Koiviston alueelle ja Kylä-Aakkulan edustalle hieman yli 1 

km. (kuva 6). Kaavamuutosalueen ja Kuohunlahden väliin sijoittuu jonkin verran suojaa antavaa 

rakennuskantaa sekä puustoa. Samoin kaavamuutosalueen ja Ranta-Koiviston sekä Kylä-Aakkulan alueen 

väliin sijoittuu kaistale suojaavaa puustoa, joskin alueen puusto ei välttämättä tehokkaasti ehkäise melun 

kulkeutumista järvelle päin.  Kirkkojärvellä levähtäville muuttolinnuille erityisen tärkeät peltoalueet 

puolestaan sijaitsevat Kirkkojärven itärannalla Kylä-Aakkulan ja Taivallammin välisellä peltoaukealla, Leipin 

peltoaukealla sekä Säkkölänjärven ja Kyläjärven rantapelloilla (Nuottajärvi, Mäkelä & Kärkkäinen, 2019).  

Rakentamisesta linnustolle aiheutuva häiriö on kuitenkin tilapäistä. Rakentamisvaiheesta aiheutuvaa 

häiriöitä voidaan tarvittaessa lieventää ajoittamalla suurinta melua aiheuttavat rakennusvaiheet lintujen 

tärkeimmän pesimä –ja muuttoajan ulkopuolelle. Mahdollisesti lisääntyvän liikenteen meluvaikutuksia 

arvioitaessa on puolestaan huomioitava, että kaavamuutosalueen ja Natura-alueen välillä on jo nyt 

jatkuvaa ja vilkasta tieliikennemelua Valtatie 12-tiestä johtuen (ks. myös kappale Yhteisvaikutukset muiden 

hankkeiden kanssa).  Samoin Natura-alueen pohjoispuolella on jo runsaasti asutusta sekä liikennettä, joten 

järvellä vuodesta toiseen viihtyvä linnusto on todennäköisesti tottunut liikenteestä ja kaupunkielämästä 

kuuluvaan meluun.  Siten rakentamisen aikaisesta ja alueen käytöstä syntyvästä melusta aiheutuvat 

vaikutukset Kirkkojärven Natura-alueen linnustoon arvioidaan suurusluokalta vähäisiksi.   

Hulevesien vaikutus linnustoon 

 

Kaavamuutosalueelta tulevilla hulevesillä voisi potentiaalisesti olla vaikutuksia Kirkkojärven linnustoon 

välillisesti.  Kaavamuutoksesta aiheutuvat muutokset alueen pintavalunnassa ja hulevesissä voisivat 

aiheuttaa muutoksia Kirkkojärven hydrologiassa ja vedenlaadussa ja sitä kautta aiheuttaa negatiivisia 

muutoksia myös lintujen käyttämissä elinympäristöissä, kuten rantaluhdilla. Huleveden mukana tulevat 

ravinteet voisivat esimerkiksi kiihdyttää avoimien rantaelinympäristöjen umpeenkasvua. Veden 

samentuminen voisi puolestaan haitata lintujen ravinnonetsintää.  Kaavamuutoksesta ei kuitenkaan 

arvioida aiheutuvan merkittäviä muutoksia Kirkkojärven valuntaan tai järveen laskevien hulevesien laatuun, 

joten vaikutukset lintujen elinympäristöihin ovat epätodennäköisiä.      

Lintulajikohtainen vaikutuksien arviointi löytyy liitteestä 1.  
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Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Valtatien 12 perusparantamissuunnitelma on valmistumassa. Suunnitelman mukaan Valtatie 12 muutetaan 

Kirkkojärven kohdalla kapeaksi nelikaistaiseksi valtatieksi.  Osana tien parantamishanketta on Kangasalan 

keskustan eritasoliittymän uusi ramppijärjestely, jonka myötä ramppia siirrettäisiin lähemmäksi 

Kirkkojärven rantaa, ja joka siten mahdollistaa Ellintien liikekorttelin laajentamisen.  Rampin siirron alle 

jäävä maa-alue ei ole luontodirektiivin mukaista luontotyyppiä. Rakentamisvaiheessa voi arvion mukaan 

Kirkkojärveen kuitenkin päätyä kiintoainesta. Samoin rampin siirto pienentää Kirkkojärven 

vesiluontotyyppiä noin 250 m2.  Valtatie 12 perusparantamissuunnitelmasta tehdyssä Natura- arvioinnissa 

on kuitenkin todettu, ettei tienparannushanke merkittävästi heikennä Kirkkojärven Natura-alueen niitä 

luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon (Hyvärinen ym. 2017).  

Nyt arvioitavana olevalla asemakaavamuutoksella ei arvioida olevan merkittäviä yhteisvaikutuksia 

tiehankkeen kanssa, sillä asemakaavan muutos ei lisää tienparantamishankkeeseen sellaisia uusia 

vaikutuksia, joita ei tienparantamissuunnitelman Natura-arvioinnissa olisi jo käsitelty ja joita ei voitaisi 

suunnittelun avulla merkittävästi vähentää (esimerkiksi hulevesien käsittely sekä rakentamisesta aiheutuva 

melu). Tiesuunnitelman toteutuminen voi yleisesti vähentää asemakaavamuutoksestakin aiheutuvaa 

mahdollista haittaa, kun kaava-alueelta sekä valtatieltä Kirkkojärvelle kantautuva melu vähenee 

tiesuunnitelman mukaisten uusien meluvallien rakentamisen myötä.  

 

Kuva 6. Kirkkojärven ja Kuohunlahden tärkeät lintualueet. Lähde: Rintamäki, 2016)  
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Haitallisten vaikutuksien ehkäiseminen ja lieventäminen 

Huolellisella rakentamisen aikaisella hulevesien hallinnalla sekä alueelle riittäväksi mitoitetulla 

hulevesijärjestelmällä voidaan tehokkaasti ehkäistä kaavamuutoksesta ja alueen uudelleenrakentamisesta 

aiheutuvia hulevesiriskejä Natura-alueelle. Mahdollista kiintoainekuormitusta voidaan rakentamisvaiheessa 

ehkäistä ja vähentää rakentamalla hulevesille tarvittaessa viivytys- ja laskeutusaltaita. Hulevesiä voidaan 

ohjata myös jo olemassa oleviin hulevesirakenteisiin, kuten Kuohunlahden rantapuistossa sijaitseviin 

hulevesialtaisiin. Alueen valmistuttua käytön aikaisia hulevesien aiheuttamia haittoja ehkäistään 

käsittelemällä vedet asianmukaisesti ennen vesistöön johtamista. 

Alueen rakentamisesta aiheutuvaa meluhaittaa Kirkkojärven linnustolle voidaan tarvittaessa ehkäistä 

tehokkaasti työvaiheiden suunnittelulla siten, että äänekkäimmät toimenpiteet ajoitetaan lintujen 

tärkeimmän pesimä- ja muuttoaikojen ulkopuolelle.  

Natura-tarveharkinnan johtopäätökset 

Kaavamuutoksella ei ole tunnistettavia suoria vaikutuksia Kirkkojärven Natura alueeseen, sillä kaavamuutos 

ei toteutuessaan muuta suoraan Natura-alueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-alaa tai 

fyysisiä ominaisuuksia. Kaavamuutoksella ei myöskään ole merkittäviä vaikutuksia Natura-alueen 

vesitalouteen. Mahdollisten rakentamisaikaisten hulevesien muodostamaan vähäisen riskiin voidaan 

vaikuttaa tehokkaasti laadukkaalla hulevesisuunnitelmalla. Kaavamuutos ei aiheuta tai merkittävästi lisää 

myöskään sellaisia Kirkkojärven linnustoon aiheutuvia häiriövaikutuksia tai vaikuta lajien elinympäristöön 

siten, että kaavamuutos vaikuttaisi linnustoon pitkällä aikavälillä. Rakentamisen aikaisia mahdollisia 

vähäisiä häiriövaikutuksia voidaan ehkäistä suunnitellulla.  Kokonaisuudessaan kaavamuutoksen ei arvioida 

merkittävästi heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –

verkostoon (66 §).  
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Taulukko 9. Natura-tarvearvion yhteenveto ja Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten kokonaisarviointi 

Kirkkojärven Natura-alueen osalta 

 Vaikutusten 

todennäköisyys 

Vaikutusten suuruus Vaikutusten 

merkittävyys 

Natura-alueen 

eheys 

Riskitekijä Hulevedet Melu Hulevedet Melu Hulevedet Melu Huleved

et 

Melu 

Suojeluperust

e 

     

Luontaisesti 

runsasravintei

set järvet 

(3150) 

epätoden

näköinen 

erittäin 

epätoden

näköinen 

 

Ei 

vaikutusta 

Ei 

vaikutusta 

Merkityks

etön 

Merkityks

etön 

Ei 

vaikutuk

sia 

Ei 

vaikutuk

sia 

Vaihettumissu

ot ja 

rantasuot 

(7140) 

epätoden

näköinen 

erittäin 

epätoden

näköinen 

 

Ei 

vaikutusta 

Ei 

vaikutusta 

Merkityks

etön 

Merkityks

etön 

Ei 

vaikutuk

sia 

Ei 

vaikutuk

sia 

Boreaaliset 

lehdot (9050) 

epätoden

näköinen 

erittäin 

epätoden

näköinen 

 

Ei 

vaikutusta 

Ei 

vaikutusta 

Merkityks

etön 

Merkityks

etön 

Ei 

vaikutuk

sia 

Ei 

vaikutuk

sia 

Fennoskandia

n metsäluhdat 

(9080) 

epätoden

näköinen 

erittäin 

epätoden

näköinen 

 

Ei 

vaikutusta 

Ei 

vaikutusta 

Merkityks

etön 

Merkityks

etön 

Ei 

vaikutuk

sia 

Ei 

vaikutuk

sia 

Natura-

suojelun 

perusteena 

oleva linnusto 

erittäin 

epätoden

näköinen 

 

ennakoita

vissa 

Ei 

vaikutusta 

Ei 

vaikutusta 

Merkityks

etön 

Merkityks

etön 

Ei 

vaikutuk

sia 

Ei 

vaikutuk

sia 
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Liite 1.  

 

Lintulajikohtainen vaikutuksien arviointi  

 

Lintulaji Lajin esiintyminen Natura-alueella Vaikutusten arvioinnin tarve 

Ampuhaukka Ampuhaukka on merkattu Natura-lomakkeelle 

alueella levähtäväksi, mutta lajista on olemassa 

satunnaisia pesintähavaintoja. Mm. Kuohunlahden 

itäpuolella on ampuhaukan pesimäympäristöksi 

soveltuvaa ruovikkoa.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin  

Harmaahaikara  Harmaahaikara on merkattu Natura-lomakkeelle 

alueella levähtäväksi. Laji saalistaa 

rantaruovikoiden reunamilla mm. Kirkkojärvellä ja 

Taivallammella 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin.  

Harmaasorsa Aiemmin harmaasorsa  on esiintynyt Natura-

alueella vain muuttoaikaan,  jolloin se levähtää ja 

ruokailee vesialueilla. Vuonna 2017 on todettu 

lajin  mahdollinen ensipesintä Kirkkojärvellä. 

Vuonna 2020 havaittiin pesivä pari, joka tuotti  2 

poikasta. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

merkittäviä vaikutuksia lajiin. 

Rakentamisen aikaista mahdollista 

häiriötä voi lieventää rakentamisen 

ajoituksella. 

Heinäkurppa Heinäkurppa on merkattu Natura-lomakkeelle 

alueella levähtäväksi. Lajia tavataan erityisesti  

Säkkölänjärven rantapelloilla sekä Herttualassa 

Kylä-Aakkulan pelloilla. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Heinätavi Heinätavi on merkattu Natura-lomakkeelle alueella 

levähtäväksi sekä pesiväksi linnuksi, mutta lajia on 

tavattu viimeisen vuosikymmenen aikana 

Kirkkojärvellä vain muuttoaikoina.  Vuonna 2020 

lajista ei tehty havaintoja.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Rakentamisen aikaista mahdollista 

häiriötä voi lieventää rakentamisen 

ajoituksella. 

Huuhkaja Huuhkaja on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja talvehtivaksi. Havaintoja 

pesinnästä ei ole.  

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin 

Härkälintu Härkälintu on merkattu Natura-lomakkeelle 

alueella levähtäväksi. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin.  

Jouhisorsa Jouhisorsa on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Lajista on Kirkkojärveltä 

2000-luvulta yksi poikuehavainto, mutta esim. 

vuonna 2020 ei Kirkkojärveltä havaittu yhtään 

jouhisorsaa touko-heinäkuun aikana.   

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Rakentamisen aikaista mahdollista 

häiriötä voi lieventää rakentamisen 

ajoituksella. 

Jänkäkurppa Jänkäkurppa on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji ruokailee muutolla 

Natura-alueen ulkopuolisilla peltoalueilla. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Kaakkuri Kaakkuri on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Kalasääski Kalasääski on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi, mutta laji mahdollisesti 

saalistaa alueen vesistöillä sekä pesimä- että 

muuttoaikaan.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 
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Kalatiira Kalatiira on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji levähtää ja ruokailee  

mm. Kouhunlahdella. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Kapustarinta Kapustarinta on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Lajin on havaittu levähtävän 

mm. Kuohunlahdella.  Laji viihtyy myös Natura-

aluetta ympäröivillä pelloilla.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Rakentamisen aikaista mahdollista 

häiriötä voi lieventää rakentamisen 

ajoituksella. 

Kaulushaikara Kaulushaikara on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi.  

Lajia on havaittu pesivänä mm. Herttualan edustan 

ruovikossa. Pesintä voi olla arka häirinnälle. 

Kaavahankkeesta ei aiheudu lajille 

elinympäristövaikutuksia.  Rakentamisen 

aikaista mahdollista häiriötä voi lieventää 

rakentamisen ajoituksella. 

Keltavästäräkki Keltavästäräkki on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji ruokailee rantaniityillä ja 

luhdilla sekä aluetta ympäröivillä peltoalueilla mm. 

Herttualassa. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Kivitasku Kivitasku on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi.  Lajin 

elinympäristöä Natura-alueella ovat pääasiassa 

avoimet ja puoliavoimet pellot ja niityt. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Kuikka Kuikka on merkattu Natura-lomakkeeseen alueella 

levähtäväksi.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin.   

Kurki Kurki on merkattu Natura-lomakkeeseen alueella 

levähtäväksi ja pesiväksi.  Kurki on tavattu 

pesivänä Ahulilla, mutta havaintoja lajista on myös 

Kirkkojärven etelärannoilta. Laji pesii ja ruokailee 

järven rantojen ruovikossa. Syysmuuton aikaa 

kurkiparvet kerääntyvät alueen läheisille pelloille. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin tai sen elinympäristöön. 

Lapasorsa Lapasorsa on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi.  Laji on ennen pesinyt 

alueella, mutta 2010- luvun jälkeen alueelta ei ole 

tehty enää pesintään viittavia havaintoja. Laji 

tavataan kuitenkin Kirkkojärvellä  vuosittain 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Lapasotka Lapasotka on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi.  Laji levähtää ja ruokailee 

Kirkkojärven avovesialueella. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin.  

Lapinkirvinen Lapinkirvinen on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi.  Lajia  tavataan erityisesti 

syksyisin pelloilla, niityillä ja laitumilla,  myös 

Natura-alueen ulkopuolella. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Lapintiira Lapintiira on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji ruokailee eri puolilla 

vesialuetta Kirkkojärvellä.  

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Laulujoutsen Laulujoutsen on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Yksi laulujoutsen pari on 

kuitenkin pesinyt Kuohunlahden itärannan 

metsäluhdalla säännöllisesti 2000-luvulta lähtien. 

Havaintoja toisesta pesivästä parista on vuosilta 

2019 ja 2020.  Laji on tavattu pesivänä myös  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. Rakentamisen aikaista 

mahdollista häiriötä voi lieventää 

rakentamisen ajoituksella. 
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Taivallammilta.  Muuttoaikoina lajia esiintyy 

Natura-alueen lisäksi Kirkkojärven itäpuolen 

läheisiltä pelloilta.   

Liro  Liro on merkattu Natura-lomakkeeseen alueella 

levähtäväksi, mahdollisesti mm. Kuohunlahdella. 

Laji ruokailee rantaluhdilla sekä läheisillä pelloilla. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Luhtahuitti Luhtahuitti on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella pesiväksi.  Luhtahuittia on tavattu 

harvinaisena kaikilta Natura-alueen järviltä 

saraikoista ja  ruovikoista, yleisimmin 

kuitenkinTaivallammilta ja Ahulilta. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Mehiläishaukka Mehiläishaukka on merkattu Natura-

lomakkeeseen alueella levähtäväksi. Laji voi 

ruokailla  Natura-alueella ja sen ympäristössä. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Merikotka Merikotka on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji saalistaa 

rantakosteikoilla ja pelloilla. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Metsähanhi Metsähanhi on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji levähtää Kirkkojärvellä ja 

ruokailee  ympäröivillä peltoaukeilla. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Mustakurkku-

uikku 

Mustakurkku-uikku on merkattu Natura-

lomakkeeseen alueella levähtäväksi. Laji ruokailee 

ja levähtää saraikkojen ja kortteiden läheisyydessä. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Mustalintu Mustalintu on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi.  Laji esiintyy Natura-alueella 

syysmuuttoaikaan.  Kirkkojärvi on lajille merkittävä 

levähdyspaikka.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. Rakentamisen aikaista 

mahdollista häiriötä voi lieventää 

rakentamisen ajoituksella 

Mustatiira Mustatiira on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi.  Laji on erittäin harvinainen.  

Laji saalistaa ruokaansa vesialueilla. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Mustaviklo Mustaviklo on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji hyödyntää alueen 

lieterantoja  sekä tulvivia peltoalueita,  myös 

Natura-alueen ulkopuolella. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Naurulokki Naurulokki on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi.  Laji esiintyy Kirkkojärvellä 

levähtävänä ja ruokailevana. Laji on kuitenkin 

potentiaalinen pesimälaji, jonka  potentiaalisia 

pesimäalueita ovat esimerkiksi Kirkkojärven luhta-

alueet. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Nuolihaukka Nuolihaukka on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi. Lajille sopivaa 

metsäistä elinympäristöä löytyy Natura-alueen 

rajojen sisältä pääasiassa Ahulin ja Kirkkojärven 

rantametsistä. Nuolihaukan ruokailualueeksi sopii  

koko Natura-alue sekä sitä ympäröivät pelto- ja 

asutusalueet. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Palokärki Palokärki on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella pysyväksi. Lajista on tehty havaintoja 

Valtatien rampin siirto lähemmäksi järveä 

voi vähentää palokärjen käyttämän 
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Kirkkojärven itärannalta ja eteläkärjestä, 

Herttualan läheisyydestä sekä Taivallammilta. 

Lajista on havainto myös Lahdentien ja 

Kirkkojärven väliseltä metsäkaistaleelta. 

Pesimäreviirien on arvioitu sijoittuvan Natura-

alueen ympäristön metsäisille alueille Leipin-

Tiihalan alueelle tai Keisarinharjulle.  Lajin on 

arvioitu vierailevan satunnaisesti ruokailemassa 

Natura-alueen rantametsäalueilla. 

metsän pinta-alaa. Muutos on kuitenkin 

pieni suhteessa jäljelle jäävään metsän 

pinta-alaan. Kaavamuutokseen liittyvällä 

rampin siirrolla ei siten ole todennäköistä 

merkittävää vaikutusta lajiin.   

Peltosirkku Peltosirkku on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi. Peltosirkun 

pesimisympäristönä on toiminut Natura-alueen 

ympäristön peltoalueet. Laji on kuitenkin 

voimakkaasti taantunut ja mahdollisesti hävinnyt 

alueelta.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Pikkujoutsen Pikkujoutsen on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji esiintyy alueella 

harvalukuisena muuttoaikaan. Laji ruokailee 

Natura-alueita ympäröivillä peltoaukeilla ja voi 

yöpyä  Kirkkojärvellä. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Pikkulepinkäinen Pikkulepinkäinen on merkattu Natura-

lomakkeeseen alueella levähtäväksi ja pesiväksi. 

Laji on  havaittu pesivänä ainakin Kirkkojärven 

itäpuolella Herttualassa. Laji pesii  mm. 

puoliavoimissa ympäristöissä  katajaniityillä. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

pikkulokki Pikkulokki on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi. Laji kuitenkin 

esiintyy Kirkkojärvellä pääasiassa muuttoaikoina.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Pilkkasiipi Pilkkasiipi on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji esiintyy alueella 

syysmuuttoaikaan. Linnut levähtävät 

avovesialueella. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Punajalkaviklo Punajalkaviklo on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji käyttää levähtämiseen 

mm. lieterantoja  sekä tulvivia peltoalueita, myös 

Natura-alueen ulkopuolella. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Punakuiri Punakuiri on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji levähtää satunnaisesti 

Kirkkojärven alueen pelloilla Tiihalan ja 

Säkkölänjärven alueella. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Punasotka Punasotka on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi.  Laji esiintyy 

Natura-alueella vähälukuisena pesimälajina. 

Kirkkojärvi on lajille tärkeä muutonaikainen  

levähdyspaikka.  Punasotkan reviiriksi tulkittavia 

havaintoja on tehty 2000-luvulla Kuohunlahdelta 

0-2 vuosittain. Vuonna 2020 Kirkkojärvellä 

havaittiin Ranta-Koiviston alueella kaksi naarasta 

poikueineen.   

Kaavamuutoksella ei ole suoria 

vaikutuksia lajin elinympäristöön. 

Muutolla oleviin lintuihin rakentamisesta 

aiheutuva häiriö ei todennäköisesti ole 

merkittävää.   Mahdollista häiriötä 

voidaan lieventää rakentamisen 

ajoituksella. 
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Pyy Pyy on merkattu Natura-lomakkeeseen alueella 

levähtäväksi. Sen pesäpaikkojen on arvioitu 

sijaitsevan Natura-alueen ulkopuolella.  

Kirkkojärven varttuneemmat rantametsät voisivat 

olla lajin pesintään soveltuvia. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Rastaskerttunen Rastaskerttunen on merkattu Natura-

lomakkeeseen alueella pesiväksi. Nykyisellään laji  

esiintyy Kirkkojärven alueella kuitenkin vain 

muuttoaikaan järven laajoissa ruovikoissa. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Ruisrääkkä Ruisrääkkä on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Ruisrääkälle soveltuvia 

pesimäalueita ei aiempien selvityksien mukaan 

juurikaan sijaitse Natura-alueen sisäpuolella. Laji 

pesii kuitenkin Natura-aluetta ympäröivillä pelloilla 

mm. Herttualassa ja Tiihalassa. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Ruskosuohaukka Ruskosuohaukka on merkattu Natura-

lomakkeeseen alueella levähtäväksi ja pesiväksi.  

Ruskosuohaukan on havaittu pesivän Ahulilla ja 

Kirkkojärvellä laajoissa ruovikoissa. Laji etsii 

ravintoa myös rantaniityiltä ja peltoalueilta. 

Pesintä on herkkä häirinnälle. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. Rakentamisesta 

aiheutuvaa häiriötä voidaan tarvittaessa 

lieventää ajoittamalla rakentaminen 

pesimäajan ulkopuolelle. 

Selkälokki Selkälokki on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji ruokailee sekä 

Kirkkojärvellä että  Natura-alueen ulkopuolisilla 

peltoalueilla.  

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Sinirinta Sinirinta on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Levähtäviä yksilöitä tavataan 

rantapensaikoista ja luhtarannoilta. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Sinisuohaukka Sinisuohaukka on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Lajin on havaittu saalistavan 

Kirkkojärven rannoilla ja  läheisillä peltoalueilla. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Suokukko Suokukko on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Lajin on arvioitu ruokailevan 

rantaluhdilla että tulvivilla pelloilla, myös  Natura-

alueen ulkopuolella. 

 Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

Tuulihaukka Tuulihaukka on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi ja pesiväksi.  Tuulihaukan 

reviirien on arvioitu käsittävän sekä Natura-aluetta 

että muita ympäröiviä alueita. Lajin pesäpaikkojen 

on arvioitu sijaitsevan kuitenkin Natura-alueen 

ulkopuolella. Laji saalistaa peltoalueilla. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin 

Uivelo Uivelo on merkattu Natura-lomakkeeseen alueella 

levähtäväksi. Uiveloa tavataan muutolla etenkin  

Kuohunlahdella, jossa lajimäärät ovat alueellisesti 

merkittäviä. 

Kaava-hankkeella ei ole suoria vaikutuksia 

lajin elinympäristöön tai levähdysalueisin.   

Rakentamisen aikaista mahdollista 

häiriötä voi lieventää rakentamisen 

ajoituksella. 

Valkoposkihanhi Valkoposkihanhi on merkattu Natura-

lomakkeeseen alueella levähtäväksi. Laji ruokailee 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 
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Natura-alueita ympäröivillä peltoaukeilla ja yöpyy  

mm. Kirkkojärvellä. 

Vesipääsky Vesipääsky on merkattu Natura-lomakkeeseen 

alueella levähtäväksi. Laji esiintyy levähtävänä 

mahdollisesti mm. Kuohunlahdella. Laji saalistaa 

ravintoaan vesialueelta. 

Kaavamuutoksella ei ole todennäköisiä 

vaikutuksia lajiin. 

 

 


