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1 JOHDANTO 

Maarintien ja Tekniikantien kulmaukseen on suunnitteilla olemassa olevan toimistorakennuksen 

laajennus (Kuva 1). Vaiheasemakaavahankkeen nimi on Maarinkulma. Lisäksi korttelialuetta tutki-

taan muutettavaksi osittain asuinrakentamiseen. Asemakaava-alue sijoittuu Otaniemeen, Maarin-

tien eteläpuolelle. Laajalahden Natura-alue sijoittuu hankkeen läheisyyteen, joten suunnitelman 

vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin on tarpeen arvioida.  

Tämän arvioinnin on laatinut Sitowise Oy Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta. 

Sitowise Oy:n työryhmään ovat kuuluneet FM biologi Lauri Erävuori sekä FM biologi Juha Kiiski.  

 

Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti. Kaavamuutoksen alainen kortteli on osoitettu mustalla 
nuolella. Laajalahden Natura-alue on korostettu harmaalla. 
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2 ARVIOINNIN PERUSTE 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n 1 momentin mukaan, jos hanke tai suunnitelma joko yksis-

tään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkit-

tävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn 

alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Na-

tura 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. 

Edellä mainitun lainkohdan sekä Euroopan unionin oikeuskäytännön perusteella arviointivelvolli-

suus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset yksin tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja 

suunnitelmien kanssa a) kohdistuvat Natura –alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) 

ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laadultaan merkittäviä ja d) eivätkä ole objektiivisten seikkojen pe-

rusteella poissuljettuja. Natura-arvioinnin tarveharkinnassa selvitetään, aiheutuuko edellä mainit-

tuja vaikutuksia ja esitetään johtopäätös, tuleeko luonnonsuojelulain 65 §:n 1 momentin mukainen 

luontotyyppi- ja lajikohtainen Natura-arviointi tehdä.  

Hankealue sijoittuu Laajalahden lintuvesi Natura 2000 -alueen (FI0100028) ulkopuolelle, rakennet-

tuun ympäristöön ja sen ympäristön reunaan. Tässä vaikutusten arvioinnissa on arvioitu, minkä 

luonteisia vaikutuksia hankkeella on Natura-alueen suojeluperusteisiin sekä arvioinnin johtopäätök-

senä esitetty arvio hankkeen vaikutuksista ja niiden merkittävyydestä. 

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Hankkeen tiedot perustuvat Espoon kaupungin toimittamiin alustavaan viitesuunnitelmaan, Otanie-

men alueen luontoselvityksiin ja aikaisempiin Natura-arviointeihin. Viitesuunnitelma osoittaa raken-

nukset, niiden kerrosluvun sekä toimistojen ja asuntojen suunnitellun kerrospinta-alan ja autopaik-

kojen määrän. Arviointi on laadittu näiden tietojen perusteella. Koska viitesuunnitelma on yleispiir-

teinen, on tässä arviossa käytetty arvioinnin lähtökohtana nykyisen asemakaavan yleismääräyksiä. 

Ts. oletuksena on, että tietyt yleismääräykset säilytetään kaavamuutoksen yhteydessä. Näitä mää-

räyksiä ovat: 

14§ Kortteleissa KT-1 ja KTO-2 paalutuksia, räjäytyksiä tai muita tärinää tai impulssimaista melua 

aiheuttavia töitä ei saa tehdä .1.4.-30.9. välisenä aikana lintujen pesimä- ja levähdysrauhan turvaa-

miseksi. 



5/43 22.1.2021 Maarinkulma 
 

22§ Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella siten, että viivytys-

painanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuuden tulee olla yksi kuutiometri jokaista sataa 

vettä läpäisemätöntä pintaneliömetriä kohden. Viivytyspainanteiden,- altaiden tai -säiliöiden tulee 

tyhjentyä 12-24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. 

25§ Rakentamisessa tulee ottaa huomioon kaava-alueella olevat sulfidi- ja sulfaattimaaesiintymät. 

28§ Julkisivuissa ei saa olla yli kerroksen korkuisia yhtenäisiä heijastavia lasipintoja lintujen tör-

mäysvaaran takia. 

29§ Hulevedet tulee viivyttää ja puhdistaa siten, että luonnonsuojelualueiden luontoarvot eivät vaa-

rannu. Velvoite koskee myös rakentamisen aikaisia järjestelyjä. 

Luontotiedot on kerätty alueen voimassa olevasta Natura- tietolomakkeesta ja alueen aiemmista 

Natura-arvioista ja luontoselvityksistä. Laajalahdella esiintyvän linnuston keskeisiä tietolähteitä 

ovat Rusasen ym. 2016 julkaisu sekä vuonna 2019 tehty pesimälinnustoselvitys (Sitowise Oy). Tä-

män vaikutusten arvioinnin ohjeistuksena on käytetty soveltuvasti ympäristöministeriön julkaise-

maa oikeudellisesti sitomatonta Södermanin (2003) julkaisua Ympäristöopas 109, Luontoselvityk-

set ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa, Euroo-

pan unionin julkaisua Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 

92/43/EEC sekä Euroopan unionin komission tiedonantoa 21.11.2018 (Natura 2000 -alueiden suo-

jelu ja käyttö. Luontodirektiivin 92/43/ETY 6 artiklan säännökset). 

Vaikutukset on arvioitu asiantuntija-arviona. Hankkeen tietoja ja toisaalta tietoa lajistosta on tarkas-

teltu rinnakkain ja arvioitu onko merkittävä vaikutus mahdollinen. Lisäksi apuna on käytetty muita 

arvioita alueelta, mm. yhteisvaikutusarviota (Erävuori & Kiiski 2020) sekä Maarinaukion Natura-ar-

viota (Yrjölä 2017). 

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritelty, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkit-

tävästi heikentyvät. Euroopan komission (2000) julkaisemassa ohjeessa todetaan, että vaikutusten 

merkittävyys on kuitenkin määritettävä suhteessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suo-

jeltavan alueen erityispiirteisiin ja luonnonolosuhteisiin, ottaen erityisesti huomioon alueen suojelu-

tavoitteet. Euroopan komissio on kuitenkin julkaissut luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan tulkin-

taohjeen, jonka mukaan ”Kaikki tapahtumat, jotka aiheuttavat alueen muodostamisen perustana 

olevan luontotyypin kattaman alan supistumista, voidaan katsoa heikentymiseksi. Luontotyypin kat-

taman alan supistamista on arvioitava suhteessa sen kattamaan koko pinta-alaan alueella ottaen 

huomioon kyseisen luontotyypin suojelun taso”. 

Luonnonarvojen heikentyminen voi olla merkittävää jos (European Commission 2001):  
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 Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa.  

 Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien 

lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä mah-

dollista.  

 Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta.  

 Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai häviävät hankkeen johdosta.  

 Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan.  

Vaikutusten suuruuden arviointiin on useissa arvioinneissa käytetty viisiportaista asteikkoa, joka 

kuvaa luontotyypin heikentyvän tai häviävän pinta-alan osuutta tai lajin heikentyvää tai häviävää 

yksilömäärää suhteessa Natura-alueen luontotyypin pinta-alaan tai lajimäärään (taulukko 1) (Joki-

mäki & Hamari 2007). Taulukon raja-arvot eroavat alkuperäisestä viittauksesta siten, että raja-ar-

voja on selvästi pienennetty. Raja-arvot on pyritty mukauttamaan vastaamaan Natura-lainsäädän-

nön tavoitteita sekä ennakkoratkaisuja (EYTI C-127/02). Raja-arvot toimivat vain työtä ohjeista-

vana ja niitä on sovellettava tapauskohtaisesti. Huomattavasti pienempialaiset muutokset voivat 

ylittää merkittävän haitan kynnyksen, jos ne kohdistuvat olennaiseen suojeluperusteeseen ja/tai 

ensisijaisen vaikutuksen seurannaisvaikutukset ovat merkittäviä. Esimerkiksi sadan neliömetrin 

menetys luontotyypin alueesta voi olla merkittävä, jos kysymyksessä on harvinaisen kasvilajin pieni 

kasvupaikka, kun taas laajan harjukankaan kannalta vastaava menetys voi olla merkityksetön. Vai-

kutusten todennäköisyyttä on arvioitu seuraavan luokituksen mukaisesti: varma, erittäin todennä-

köinen, todennäköinen, odotettavissa, ennakoitavissa ja epätodennäköinen sekä erittäin epätoden-

näköinen. 

Taulukko 1. Vaikutusten suuruuden luokitus ja käytetty kriteeristö. 

Vaikutuksen suuruus Kriteerit 

Erittäin suuri vaikutus  Vaikutus kohdistuu yli 10 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyy-

pistä tai yli 10 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsau-

desta  

Voimakas vaikutus  Vaikutus kohdistuu 3–10 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyy-

pistä tai 3–10 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsaudesta  

Kohtalainen vaikutus  Vaikutus kohdistuu yli 1 %, mutta alle 3 % Natura-alueella sijaitse-

vasta luontotyypistä tai yli 1 %, mutta alle 3 % Natura-alueella esiin-

tyvän direktiivilajin runsaudesta.  
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Lievä vaikutus  Vaikutus kohdistuu alle 1 % Natura-alueella sijaitsevasta luontotyy-

pistä tai alle 1 % Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin runsau-

desta.  

Ei vaikutusta  Ei muutoksia tai muutokset kohdistuvat erittäin pieneen osaan (alle 

0,1 %) luontotyypistä tai Natura-alueella esiintyvän direktiivilajin run-

saudesta.  

Vaikutusten arvioinnissa on käytetty myös apuna vaikutusten merkittävyyden luokitusta ja arviointia 

alueen luontoarvoille soveltuviin kriteereihin (taulukko 2). Vaikutusten merkittävyydestä voidaan 

todeta, että mikäli suunnitelma tai hanke tuottaa suuren merkittävän vaikutuksen luontotyypille tai 

lajille, niin vaikutukset ovat merkittävästi suojeluperusteita heikentäviä. Tällöin suunnitelma tai 

hanke heikentää luontotyyppiä tai lajia siten, että luontotyyppi tai laji häviää lyhyellä tai pitkällä ai-

kavälillä.  

Taulukko 2. Vaikutusten merkittävyyden luokitus ja käytetty kriteeristö (Söderman 2003). 

Vaikutuksen merkittä-
vyys 

Kriteerit 

Suuri merkittävyys  Hanke heikentää suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutasoa tai 

johtaa luontotyypin /lajin katoamiseen lyhyellä aikavälillä.  

Kohtalainen merkittä-
vyys  

Hanke heikentää kohtalaisesti suojeltavan lajin tai luontotyypin suo-

jelutasoa tai johtaa luontotyypin/lajin katoamiseen pitkällä aikavälillä. 

Vähäinen merkittävyys  Hankkeella on vähäisiä vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyp-

piin eikä hanke uhkaa luontotyypin/lajin säilymistä alueella.  

Merkityksetön  Hankkeesta ei aiheudu vaikutuksia suojeltavaan lajiin tai luontotyyp-

piin. 

Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten lisäksi tulee arvioida hankkeen vai-

kutukset Natura-alueen eheyteen eli koskemattomuuteen. Alueen koskemattomuus liittyy alueen 

suojelutavoitteisiin, eikä se siten tarkoita koskemattomuutta sanan kirjaimellisessa tai fyysisessä 

merkityksessä.  

Komission ohjeiden mukaan negatiivinen vaikutus alueen eheyteen on lopullinen kriteeri, jonka pe-

rusteella todetaan, ovatko vaikutukset merkittäviä. Luontodirektiivin 6 artiklan 3. kohta määrää, että 

viranomaiset saavat hyväksyä hankkeen tai suunnitelman vasta varmistuttuaan siitä, että se "ei 

vaikuta kyseisen alueen koskemattomuuteen”. Komission tulkintaohjeessa todetaan, että koske-

mattomuus tarkoittaa "ehjänä olemista". Tällöin on kyse siitä, että voiko alue hankkeesta tai suun-

nitelmasta huolimatta pitkälläkin tähtäyksellä säilyä sellaisena, että sen suojelutavoitteisiin kuuluvat 

luontotyypit eivät ”mainittavasti supistu ja suojeltavien lajien populaatiot pystyvät kehittymään 
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suotuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”. Tämä korostaa, että hanke tai suunni-

telma ei saa uhata alueen koskemattomuutta eli koko Natura–alueen ekologisen rakenteen ja toi-

minnan täytyy säilyä elinkelpoisena.  

Natura-alueen eheyden yhteydessä on huomioitavaa, että vaikka hankkeen tai suunnitelman vai-

kutukset eivät olisi mihinkään suojeluperusteena olevaan luontotyyppiin tai lajiin yksinään merkittä-

viä, vähäiset tai kohtalaiset vaikutukset moneen luontotyyppiin tai lajiin saattavat vaikuttaa alueen 

ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan kokonaisuutena. Vaikutusten ei myöskään tarvitse kohdis-

tua suoraan alueen arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen merkittäviä, sillä ne voivat 

kohdistua esim. alueen hydrologiaan tai tavanomaisiin lajeihin ja vaikuttaa tätä kautta välillisesti 

suojeluperusteina oleviin luontotyyppeihin ja/tai lajeihin (Söderman 2003). Vaikutusten merkittävyy-

den arviointi alueen eheyden kannalta on esitetty taulukossa 3. 

Taulukko 3. Merkittävyyden arvioinnin kriteerit Natura-alueen eheyttä arvioitaessa. (Byron 
2000; Department of Environment, Transport of Regions; mukaillen Södermanin 2003 muk-
aan). 

Merkittävyys Kriteerit 

Merkittävä kielteinen 
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma vaikuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen 

yhtenäiseen ekologiseen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää 

elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luokiteltu. 

Kohtalaisen kielteinen 
vaikutus 

Hanke tai suunnitelma ei vaikuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta 

vaikutus on todennäköisesti merkittävä alueen yksittäisiin elinympä-

ristöihin tai lajeihin. 

Vähäinen kielteinen vai-
kutus 

Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset kieltei-

set vaikutukset ovat ilmeisiä. 

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimerkiksi 

luodaan käytäviä eristyneiden alueiden välillä tai aluetta kunnoste-

taan tai ennallistetaan 

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai positiiviseen suun-

taan. 

Lähtöaineistoon liittyy epävarmuuksia ja puutteita, jonka takia yksiselitteistä, objektiivista johtopää-

töstä korkeiden rakennusten (viitesuunnitelman 12-kerroksiset tornit) vaikutuksista linnustoon ei ole 

mahdollista tehdä. Puutteet liittyvät ensisijassa puuttuvaan tietoon lintujen lentoreiteistä ja niiden 

suntautumisesta, jonka takia linnuston törmäystodennäköisyyttä ja siitä mahdollisesti aiheutuvia 

populaatiotason vaikutuksia ei ole mahdollista arvioida kuin yleisellä tasolla. Muutoin arviointiin ei 

ole tunnistettu liittyvän sellaisia epävarmuuksia, joiden perusteella arvioinnin johtopäätöksiä ei olisi 

mahdollista tehdä. Toimenpiteissä haittojen vähentämiseksi on esitetty toimenpiteitä, jotka on syytä 
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huomioida hankkeen rakentamisvaiheessa. Toimenpiteet liittyvät asioihin, joista ei ole riittävää tie-

toa viitesuunnitelmassa. Näistä oleellisin Natura-alueen suhteen on hulevesien hallinta. 

4 LAAJALAHDEN LINTUVESI NATURA-ALUE FI0100028 

Laajalahti on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, matala, avara ja ruovikkoinen merenlahti itäi-

sessä Espoossa. Rajaukseen kuuluu varsinaisen merenlahden lisäksi myös entistä peltoa ja pen-

saikkoa mantereen puolelta sekä avoimempaakin vesialuetta ulompana lahdella. Natura-alueen 

pinta-ala on 192 hehtaaria, josta luonnonsuojelualueeksi on perustettu lähes 190 hehtaaria. Na-

tura-alueen suojeluperusteena ovat sekä lintudirektiivi (SPA-alue) että luontodirektiivi (SCI-alue). 

Alue muodostaa varsin hyvän ekologisen kokonaisuuden merenlahden ja sen rannan biotooppeja. 

Rantaniittyjä ja -peltoja on niitetty ja laidunnettu vielä 1960-luvulla, mutta myöhemmin ne ovat pen-

soittuneet ja ruovikoituneet. Laajalahti on myös ollut yhtenä kohteena Lintulahdet Life -hank-

keessa, jossa on suoritettu erilaisia kunnostustoimenpiteitä lintuvesillä. Kunnostus on vaikuttanut 

myönteisesti linnustoon. 

Laajalahti on pääkaupunkiseudulla merkittävä opetuskohde. Lähistöllä sijaitsevassa Villa Elfvikissä 

toimii Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, jossa järjestetään mm. luontokoulu- ja kurssitoi-

mintaa sekä erilaisia luonto- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä. Laajalahden luonnonsuojelualueella 

on luontopolku lintutorneineen. Laajalahdella on myös tutkimuksellista merkitystä. 

Laajalahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Muutonaikaisena levähdysalueena se on yksi Suo-

men etelärannikon parhaista, ja alueen merkitys on vain kasvanut veden laadun paranemisen ja 

pohjakasvillisuuden elpymisen myötä. 

Laajalahden Natura-alueesta valtaosa kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan (LVO010003) ja alue 

rajoittuu pohjoisreunaltaan Elfvikin metsien alueeseen, joka kuuluu vanhojen metsien suojeluohjel-

maan (AMO000033). Natura-alueen suojelu on toteutettu rauhoittamalla alue erityiseksi suojelualu-

eeksi (ESA010002). 

Laajalahden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma on vuodelta 1993 (Metsähallitus 

1993). Laajalahden alue on suosittua ulkoilumaastoa, ja hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisiin ta-

voitteisiin lukeutuu virkistyskäytön yhteensovittaminen alueen suojelutavoitteiden kanssa. Ranta-

niittyjen kasvilajistoa hoidetaan niittämällä ja laiduntamalla. 

Natura-alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit ja lajit on esitetty seuraavissa taulukoissa. 

Alueella ei esiinny luontodirektiivin liitteen II lajistoa. Natura-alueen tuntumassa esiintyy liito-oravia, 
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mutta Natura-alueella ei ole lajille juurikaan ominaista elinympäristöä, joskin laji käyttänee Natura-

alueen reunaosien puustoisia ympäristöjä liikkumiseen.  

Taulukko 4. Alueen suojeluperusteena olevat luontotyypit.  

Luontotyyppi  Koodi  Pinta-ala, ha  Edustavuus 

Laajat matalat lahdet  1160 150 Erinomainen  

Kostea suurruohokasvillisuus 6430 2,46 Hyvä 

Merenrantaniityt 1630 2,5 Hyvä  

Metsäluhdat  9080 0,1 Hyvä  

Lehdot  9050  5,49  Hyvä  

Hakamaat ja kaskilaitumet  9070  1,68 Hyvä 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet   6270  0,05 Hyvä 
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Kuva 2. Luontotyyppien esiintyminen Laajalahden Natura-alueella. Matalat lahdet –luonto-
tyyppi on esitetty sinisenä. 

Taulukko 5. Natura-alueen suojeluperusteena oleva linnusto.  

Laji Parimäärä, 

pesivät 

Muutonai-

kainen yksi-

lömäärä 

Laji Parimäärä, 

pesivät 

Muutonai-

kainen yksi-

lömäärä 

kalatiira 1-7 p 20-80 i pikkulepinkäinen 1-3 p  

kaulushaikara  1 i pikkusieppo 0-1 p  

kirjokerttu 0-1 p  ruisrääkkä 0-1 p  

kuikka  1 i ruskosuohaukka  3 i 

lapintiira  10-90 i räyskä  7-39 i 

laulujoutsen  10-30 i suokukko  60-430 i 

liro  150-420 i merikotka  1-3 i 

luhtahuitti 0-3 p  uivelo  20-70 i 

mustakurkku-

uikku 

 > 5 i pikkujoutsen  1-5 i 

palokärki 1  vesipääsky  1-15 i 

kurki  3-27 i kalasääski  2-4 i 

muuttohaukka  0-1 i kapustarinta  2-17 i 
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punakuiri  5-40 i pikkulokki  5-60 i 

pikkutiira  0-1 i mustatiira  0-1 i 

pussitiainen 0-2 p  valkoposkihanhi  4200-6900 i 

sinirinta  1-12 i uhanalainen laji 0-1 p  

naurulokki 100-200 p 300-530 i pilkkasiipi  1 i 

mustalintu  8-60 i punajalkaviklo 1-2 p 15-30 i 

mustaviklo  1-6 i härkälintu  2 i 

selkälokki  2-5 i jouhisorsa  <40 i 

heinätavi  2-13 i liejukana  1-3 i 

harmaahaikara  20-50 i lapinsirri  15-70 i 

pikku-uikku  1-11 i metsähanhi  20-250 i 

ristisorsa  1-8 i harmaasorsa 1 p 70-225 i 

tundrakurmitsa  1-17 i isosirri  3-13 i 

mustapyrstökuiri  1-4 i lapasorsa  65-135 i 

punasotka  10-50 i tukkasotka  150-1500 i 

lapasotka  3-18 i pikkusirri  10-27 i 

nuolihaukka  3-10 i jänkäsirriäinen  10-80 i 

kuovisirri  5-30 i lapinkirvinen  3-15 i 

mustaviklo  22-57 i    

keltavästäräkki  100-300 i    

Pesimälinnuston esiintyminen alueella noudattaa kullekin lajille ominaisten pesimäympäristöjen 

esiintymistä. Silkkiuikkuyhdyskunnat sijoittuvat Natura-alueen keski- ja itäosan vesialueille, nauru-

lokkiyhdyskunta Natura-alueen rajalla sijaitseville Madeluodon ja Tarvogrundetin kareille. Kahlaaja-

lajisto sekä pesivät puolisukeltajat hyödyntävät pesimäympäristöinään erityisesti hoitoniittyjä ja ruo-

vikkoreunuksia sekä ruovikoissa sijaitsevia allikoita. 

Suojeluperusteena olevaan pesimälinnustoon kuuluu myös puoliavoimien ja avoimien ympäristöjen 

lajeja, kuten ruisrääkkä ja pikkulepinkäinen. Avomaiden lajistolle soveltuvaa pesimäympäristöä 

esiintyy Natura-alueen lounaisosassa ja hoitoniityillä sekä Villa Elfvikin läheisillä niityillä. Avoimia 

ympäristöjä on myös Natura-alueen ulkopuolella. 

Metsälinnustolle soveltuvia ympäristöjä esiintyy lähes kauttaaltaan Natura-alueen reunoilla vesialu-

etta lukuun ottamatta. Suojeluperusteena olevaa, metsäympäristöjä hyödyntäviä lajeja ovat mm. 

pikkusieppo, palokärki ja tietolomakkeella mainittu uhanalainen laji. Näille lajeille luonteenomaisia 

ympäristöjä ovat lahopuustoa käsittävät metsät, pikkusiepon ja uhanalaisen lajin suosiessa lehti-

puuvaltaisia alueita.  
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Laajalahti on myös merkittävä levähdysalue muuttolinnuille. Keskeiset levähtävän linnuston lepäily-

alueet sijaitsevat Natura-alueen vesialueella sekä hoitoniityillä (Taulukko 6 ja Kuva 3). Hoitoniityt 

ovat keskeinen pesimäympäristö myös valtaosalle pesimälajistosta. 

Taulukko 6. Vesialueen ja hoitoniittyjen merkitys levähtämisalueina linturyhmittäin. 

Ryhmä Maarinlahti Hoitoniityt 

Kahlaajat satunnainen levähtämisalue pääasiallinen levähtämisalue 

Harmaahaikara keskeinen levähtämisalue keskeinen levähtämisalue 

Sukeltajasorsat pääasiallinen levähtämisalue satunnainen levähtämisalue 

Puolisukeltajasorsat keskeinen levähtämisalue keskeinen levähtämisalue 

Joutsenet ja hanhet pääasiallinen levähtämisalue satunnainen levähtämisalue 

Silkkiuikku ja merimetso Kaikki alueella tavattavat yksi-

löt levähtävät alueella 

ei lajien levähtämisalue 

Lokit ja tiirat pääasiallinen levähtämisalue satunnainen levähtämisalue 
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Kuva 3. Vesilintujen keskeiset kerääntymisalueet. Hoitoniityt ovat lisäksi keskeisiä kahlaa-
jien ja puolisukeltajasorsien hyödyntämiä alueita.  

Laajalahden linnustoseurantojen perusteella linnuston parimäärissä ei ole havaittavissa olennaisia 

muutoksia vesilintuja lukuun ottamatta, joiden parimäärä jäi ennakkotiedon mukaan (Lammi ym. 

2020) vuonna 2020 alemmaksi kuin aiempina seurantavuosina (vuonna 2019 ei laskettu vesilin-

nustoa). Tiettyjä vuosina 2001-2012 tehdyissä seurannoissa havaittuja harvalukuisia lajeja ei ha-

vaittu vuonna 2019, mutta esimerkiksi vuonna 2020 kaulushaikaralla havaittiin reviiri. Metsälinnus-

tosta mm. pikkutikalla on edelleen havaittu useami reviiri vuosina 2019 ja 2020. Kahlaajien osalta 

ei kokonaisuudessa ole havaittavissa muutoksia parimäärissä. Vesilintujen osalta poikastuotto oli 
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selvästi alhaisempi vuosina 2019 ja 2020 kuin aikaisempina seurantavuosina. Osittaisena syynä 

voi olla kannanvaihtelut, mutta selkeää syytä vähäiselle poikastuotolle ei ole. 

Taulukko 7. Tiettyjen Laajalahdella esiintyvien lajien parimäärät. 

Laji Luokitus Esiintyminen 2001-2012 Esiintyminen 2019 (reviiriä) 
Kaulushaikara D Vuonna 2003 yksi reviiri - 
Jouhisorsa VU Vuosina 2009-2010 ja 2012 yksi pari Ei laskettu 
Heinätavi VU Vuosittain 1-3 paria Ei laskettu 
Punasotka VU Vuosittain 0-6 paria Ei laskettu 
Tukkasotka VU Vuosittain 2-6 paria Ei laskettu 
Tukkakoskelo NT Vuonna 2008 yksi pari Ei laskettu 
Isokoskelo NT Vuonna 2005 yksi pari Ei laskettu 
Luhtahuitti NT/D Vuosittain 0-3 reviiriä 2 
Ruisrääkkä D Vuosittain 0-2 reviiriä - 
Liejukana VU Vuosittain 0-2 paria - 
Punajalkaviklo NT Vuosittain 1-7 paria 7 
Rantasipi NT Vuosittain 2-5 paria 1 
Naurulokki NT Vuosittain 430-785 paria Ei laskettu 
Niittykirvinen NT Vuosittain 5-7 paria 12 
Keltavästäräkki VU Vuosittain 5-15 paria 2 
Sitruunavästä-
räkki VU 

Vuonna 2004 pesinät keltavästäräkin 
kanssa 2 

Ruokosirkkalintu VU Vuonna 2005 2 reviiriä - 
Rastaskerttunen VU/D Vuosittain 0-6 reviiriä - 
Viiksitimali NT Vuosittain 0-5 paria 4 
Pussitiainen VU Vuonna 2012 neljä paria - 
Kirjokerttu VU/D Vuonna 2001 yksi pari - 
Pikkulepinkäinen D Vuosittain 1-3 paria 4 
Punavarpunen NT Vuosittain 7-9 paria 19 

5 HANKE 

Hanke käsittää Maarinaukion asemakaavan korttelin 10019. Korttelin luoteisosaan on jo valmistu-

nut toimistorakennus. Korttelin eteläosa on rakennettua ympäristöä, johon ei tässä hankkeessa 

esitetä muutoksia. Alueelle tutkitaan nykyisessä asemakaavassa toimisto- ja opetusrakennusten 

kortteliksi osoitetun alueen osittaista muuttamista asuinrakentamiseen korttelin osan kohdalla. 

Alustavan viitesuunnitelman mukaan kortteliin rakennettaisiin: 

• Innopoli 4A: olemassa olevan toimistorakennuksen laajennus kahdella saman korkuisella 

osalla yhteensä 14 500 kerrosneliötä. Ensimmäinen laajennus mahdollistetaan vaihease-

makaavalla ja toinen laajennus osana laajempaa asemakaavan muutosta. 

• Innopoli 4B: uusia toimistoja Tekniikantien varteen 11 000 kerrosneliötä, asumista 23 700 

kerrosneliötä 
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Suunnitellut rakennukset ovat 8-kerroksisia lukuun ottamatta kahta tornimaista rakennusta, joiden 

kerrosluku on 12. Kaikkiaan rakennuksia on suunniteltu sijoitettavaksi kortteliin seitsemän. Voi-

massa olevan asemakaavan mukainen kerrosala suunnittelualueella on itäosassa 28 000 kem2 ja 

länsiosassa 7 000 k-m2. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on tontin itälaidassa neljä ja länsi-

laidassa seitsemän. 

 
Kuva 4. Ote ajantasa-asemakaavasta (Espoon karttapalvelu 28.6.2020). Arvioitava hanke on 
rajattu kaavaotekarttaan mustalla katkoviivalla. 
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-  

Kuva 5. Korttelin osan alustavan viitesuunnitelman mukainen rakentaminen. Suunnitelma-
alue on rajattu mustalla katkoviivalla. 
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Kuva 6. Havainnekuva kaava-alueelle suunnitellusta rakentamisesta etelästä kohti Laajalah-
tea. Lähde: SARC Arkkitehtitoimisto. Technopolis / Innopoli 4 viitesuunnitelma 20.5.2020. 

6 ALUEEN NYKYTILA 

Suunnittelualue on olemassa olevaa luoteiskulman toimistorakennusta lukuun ottamatta rakenta-

maton. Länsiosa tontista on avointa, kenttämäistä ympäristöä, jota käytetään varastointiin ja pysä-

köintiin. Pohjoisreunalla on Maarintien varressa Raide-Jokerin työmaa. Itäosa tontista on puus-

toista ympäristöä. 
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Kuva 7. Ilmakuva korttelista ja lähialueesta vuodelta 2019. Hankealue rajattu mustalla katko-
viivalla. 
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Kuva 8. Viistoilmakuva suunnittelualueesta, kesäkuu 2020. 

7 VAIKUTUSMEKANISMIT 

Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin voi kohdistua suoria tai välillisiä muutoksia tai vaikutuksia 

rakentamisesta. Suoria vaikutuksia ovat kasvillisuus- ja biotooppimuutokset tai näiden häviäminen. 

Välillisiä vaikutuksia ovat rakentamisesta aiheutuva melu, lisääntyvä liikenne, lisääntyvä ihmisten 

liikkuminen sekä lintujen törmäykset rakennukseen. Edelleen välillisiä vaikutuksia voi ilmetä Laaja-

lahteen johtuvien kuivatusvesien laadusta. Keinovaloilla voi olla vaikutuksia lintujen käyttäytymi-

seen. Tyypillisesti vaikutuksia on havaittu korkeiden rakennusten valaistuksen osalta, jolloin valot 

toimivat ”majakkana” linnuille yöaikaan ja voivat aiheuttaa lintujen törmäämisen rakennukseen.  
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7.1 Vedenlaatumuutokset 

Rakentaminen ja maan tiivistäminen muuttavat valuntaa sitä kasvattaen, koska imeytyminen maa-

perään vähenee kasvillisuuden supistuessa. Pintavalunnan lisääntymisen seurauksena pienvesien 

virtaamat, vesistöihin kulkeutuvia kiintoainesmäärät ja uomien eroosio kasvavat. 

Rakentamisaikana kiintoaineen määrät ovat tyypillisesti suurimmillaan, koska kasvittomasta ja 

muokatusta maaperästä tapahtuu pintavalunnan kautta selvästi enemmän huuhtoutumaa. Kiintoai-

nemäärien kasvulla voi olla merkitystä mm. vesiselkärangattomille. Lisäksi hulevesissä kulkeutuu 

ympäristölle haitallisia aineita ja ravinteita, jotka ovat peräisin mm. maaperästä, kaduilta, rakennus-

materiaaleista, liikenteestä ja lannoituksesta. Erityisesti savikkoalueilla voi esiintyä myös sulfaatti-

maita. Mikäli sulfaattimaita ei rakennettaessa huomioida, voi niistä aiheutua voimakkaitakin muu-

toksia vedenlaatuun. Rakennusaikaiset työmaavedet ovat yleensä likaisempia sisältäen runsaasti 

kiintoaineista verrattuna tavanomaisiin hulevesiin. 

Hankealue sijoittuu Otaniemen osavaluma-alueelle, josta vedet johtuvat Laajalahteen samaa uo-

mastoa myöten, kun myös Kehä I:n länsipuolelta tulevat valumavedet. Kyseinen valuma-alue on 

osoittautunut ongelmalliseksi mm. tulvimisherkkyyden takia. Tämän takia alueella hulevesien käsit-

telyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Hankkeen viitesuunnitelma on alustava, eikä tarkempia suunnitelmia ole vielä tehty. Nykyisessä 

asemakaavassa on määrätty hulevesien käsittely sekä rakentamisvaiheessa että sen jälkeen to-

teutettavaksi siten, että luonnonsuojelualueen (=Natura-alue) luontoarvot eivät vaarannu. Arvion 

johtopäätös perustuu oletukseen, että samansisältöinen määräys säilytetään asemakaavamuutok-

sen yhteydessä. 

7.2 Melu 

Rakentamisen aikainen melu voi häiritä lähiympäristön eläimistöä. Merkittävimmät melulähteet 

ovat pehmeikköalueilla tehtävä paalutus sekä kallioalueilla tehtävät räjäytykset. Muutoin rakentami-

sesta ei aiheudu niin merkittävää melua, että sillä olisi erityisen kauaskantoisia vaikutuksia.  

Melu voi karkottaa tilapäisesti eläimistöä noin 250-500 metrin alueelta melulähteestä (lähtömeluta-

sosta riippuen). Herkimmät lajit voivat häiriintyä vielä noin kilometrin etäisyydellä. Useissa tutki-

muksissa kosteikkojen lintulajeilla pesimätiheyttä alentavan melun raja-arvoksi on määritetty 43 - 

60 dB, lajista riippuen (mm. Reijnen ym. 1995, Waterman 2004, Hirvonen 2001).  

Merkittävin melu hankkeessa aiheutuu rakentamisen aikana ja erityisesti paaluperustuksen teosta. 

Tavanomaiset rakentamisesta syntyvät äänet eivät vastaavasti aiheuta oleellista häiriötä, eivätkä 
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ne erotu alueella vallitsevasta melusta poikkeavana. Toiminnan aikana ei aiheudu sellaista melua, 

jolla olisi merkitystä Natura-alueen lajistoon, koska kortteliin osoitetaan toimistoja ja asuntoja, joi-

den käyttöön ei liity erityistä melua. Ilmanvaihtolaitteiden melutasot eivät aiheuta muutoksia vallit-

sevaan melutasoon, vaan määräävänä melulähteenä on Kehä I ja Maarintie. 

7.3 Elinympäristöjen menetykset ja pirstoutuminen 

Elinympäristöjen pirstoutuminen, määrällinen tai laadullinen heikkeneminen sekä muutokset ekolo-

gisissa yhteyksissä Natura-alueiden ulkopuolella voivat heijastua myös Natura-alueiden suojelupe-

rusteisiin, ensisijaisesti lajeihin. Natura-alueiden eheyttä tarkasteltaessa oleellista on, että kunkin 

Natura-alueen ekologinen toiminnallisuus ei heikkene. Tarkastelu tulee tehdä nimenomaan Natura-

alueen laajuisena, ei yksittäisen luontotyypin tai lajin osalta, mutta ei toisaalta myöskään Natura-

verkoston osalta (Luk ym. 2013). 

Tässä hankkeessa ei aiheudu elinympäristöjen menetyksiä tai pirstoutumista, koska hanke sijoittuu 

rakennettuun ympäristöön yli 200 metrin etäisyydelle Natura-alueesta ja välissä on rakennettua 

ympäristöä. 

7.4 Lintujen törmäykset 

Törmäykset ikkunoihin ovat linnuilla tavallisia. Ikkunoista voi heijastua taivasta tai linnun tulosuun-

nan maisema, tai ikkunoista voi nähdä rakennuksen läpi. Nämä voivat harhauttaa lintua lentämään 

lasia päin. 

Viitesuunnitelmassa pääosa rakennuksista on korkeudeltaan 8-kerroksisia (ylin kerros ilmanvaihto-

laitteistoja), ja korkeusasemaltaan +35,8 metriä. Lähialueen nykyinen rakennuskanta on kor-

keusasemaltaan noin +30-32,3 metriä. Kaksi tornimaista rakennusta on suunniteltu 12-kerroksi-

siksi, joka eroaa selvästi nykyisen rakennuskannan kerrosmäärästä. Korkeat rakennukset lisäävät 

lintujen riskiä törmätä rakenteisiin. Keskeisiä törmäyksiä aiheuttavia tekijöitä ovat valaistus ja hei-

jastavat pinnat.  

Yömuutolla linnut yleensä lentävät korkeammalla, mutta pimeässä lahdelta nousevat tai sinne las-

keutuvat linnut saattavat lentää toisinaan rakennusten korkeudella. Kahlaajille on tyypillistä lentä-

minen muuton aikana korkealla ja lentokorkeuden nopea pudottaminen laskeuduttaessa. Vesilin-

nuilla liikkumista ohjaa voimakkaammin vesialueet. Natura-alueen vesilintulajeista mm. valkoposki-

hanhilla ja osalla puolisukeltajasorsista matalalla lentäminen rakennettujen alueidenkin yli on kui-

tenkin yleisesti ottaen melko tavallista. Tarkkaa tietoa eri lintulajien käyttämistä lentoreiteistä Laaja-

lahden alueella ei ole tiettävästi dokumentoitu. 
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Joidenkin arvioiden mukaan lintujen törmäykset rakennuksiin on eräs merkittävimmistä ihmisen ai-

heuttamista lintujen kuolleisuuden syistä (esim. Klem 2009). Tutkimusten mukaan juuri muilla laji-

ryhmillä, kuin varpuslinnuilla ei ole taipumusta törmäillä rakennuksiin (Klem 2009). Lintujen tör-

mäykset rakennuksiin johtuvat heijastavista (lasi)pinnoista ja törmäysriskiä lisää yömuuttajien 

osalta rakennusten valaistus, joka houkuttelee lintuja lentämään kohti valon lähdettä. Päiväsaikaan 

todennäköisin syy törmäyksille on lasipinnoista heijastuva kasvillisuus (metsä) tai taivas, ja linnut 

harhautuvat luulemaan lasipintoja edellä mainituiksi törmäten lasiin. Otaksutusti enin osa päiväai-

kaan tapahtuvista törmäyksistä tapahtuu lähempänä maan pintaa oleviin lasipintoihin lintujen liikku-

essa saalistelemassa kasvillisuuden lomassa (esim. Machtans ym. 2013). Lisäksi laajat, erityisesti 

tummat, ja kiiltävät pinnat heijastavat UV -valoa tehokkaasti houkutellen hyönteisiä ja hyönteisten 

mukana myös lintuja. On mahdollista, että osa päiväsaikaan tapahtuvista törmäyksistä onkin juuri 

saalistuksesta johtuvaa lintujen pyrkiessä tavoittelemaan lasipintojen houkuttelemia hyönteisiä 

(Horváth ym. 2009). Yöaikaiset törmäykset johtuvat ns. majakka -efektistä: rakennusten valot ja 

valaistut pinnat houkuttelevat lintuja lentämään kohti valon lähdettä ja linnut törmäävät lasipintoihin 

koska eivät havaitse niitä (esim. Machtans 2013). 

Törmäysriskiä ja törmäyksistä johtuvia kuolemia voidaan oleellisesti ehkäistä välttämällä sellaisia 

suuria lasipintoja, joita linnut eivät havaitse ja välttämällä pimeän ajan osalta turhaa valaistusta. La-

sipintoja voidaan päällystää erilaisilla läpinäkyvillä materiaaleilla tai lasipintojen edessä voidaan 

käyttää erilaisia näkyvyyttä lisääviä rakenteita. Lasipintojen osalta löytyy myös kaupallisia vaihto-

ehtoja, jotka on suunniteltu huomioimaan lintujen törmäysherkkyys (esimerkiksi ORNILUX). Niin 

ikään UV -valoa heijastavilla kalvoilla voidaan lasipintoihin muodostaa erilaisia kuvioita, jotka linnut 

näkevät. Kuvioiden tulee olla riittävän tiheitä, jotta ne ehkäisevät törmäyksiä. 

7.5 Liikkumisen aiheuttamat häiriöt 

Liikkumisesta (Natura-alueella) voi aiheutua kasvillisuuden kulumista ja vaurioitumista sekä häi-

riötä linnustolle. Kortteliin osoitetaan asuntoja. Tätä kautta virkistyskäyttö viheralueilla lisääntyy. 

Natura-alueella ei ole kuitenkaan virkistystä palvelevia rakenteita lukuun ottamatta suojelualuetta 

kiertävää kevyenliikenteen väylää sekä suojelualueelle sijoittuvaa pitkospuureittiä. Asukasmäärän 

lisääntyminen ei oleellisesti muuta jo voimakkaassa käytössä olevan kevyenliikenteen väylän häi-

riövaikusta. 

Vaikutusmekanismit ja niiden mahdollinen kohdentuminen tässä arviossa käsiteltäviin Natura-alu-

eisiin on koottu seuraavaan taulukkoon. 
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Taulukko 8. Yhteenveto vaikutusmekanismeista ja niiden mahdollisesta kohdentumisesta. 

Vaikutus (muutos) Sisällytetty arviointiin 
/ Ei sisällytetty 

Peruste 

Virkistyskäytön/liikkumisen li-
sääntyminen alueella 

 

Ei Ei merkitystä. Virkistyskäyttö 

suuntauttuu nykyisille kevyen-

liikenteen väylille ja ulkoilurei-

teille. 

Elinympäristöjen suorat menetyk-
set tai pirstoutuminen Natura-alu-
een sisällä  

Ei Ei merkitystä. Hanke ei aiheuta 

elinympäristöjen tai biotoop-

pien suoraa laadullista heikke-

nemistä, pinta-alamenetyksiä 

tai pirstoutumista. 

Kiintoaineen lisääntyminen, ravin-
teiden ja haitta-aineiden huuhtou-
tuminen, pintavalunnan muutok-
set Natura-alueella. 

Kyllä Ei merkitystä toimittaessa 

suunnitelman mukaisesti. Ra-

kentamisaikana kuitenkin 

oleellista riittävä vesienkäsitte-

lymitoitus sekä sulfaattimaiden 

huomioiminen. 

Melu rakentamisaikana Ei Hanke sijoittuu yli 200 metrin 

etäisyydelle Natura-alueesta, 

eikä rakentamisen aikainen ta-

vaomainen melu ylitä vallitse-

vaa alueen melutasoa. Voima-

kasta melua aiheuttavat toi-

menpiteet (paalutus ym.) voi-

vat karkottaa linnustoa. 

Lintujen törmäykset Kyllä Arvioitu lajiryhmätasolla.  
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Yhteisvaikutukset 

Muut kaavahankkeet 

Aikaisemmat hankkeet 

Kyllä Vedenlaatu, melu ja näiden 

mahdollinen merkitys Natura-

alueeseen yhdessä muiden 

hankkeiden kanssa. 

8 HANKKEEN VAIKUTUKSET 

Asemakaavan muutos ei vaikuta luontotyyppeihin eikä kasvillisuuteen. Kaavamuutoksessa osoi-

tettu uusi rakentaminen tai korvaava rakentaminen sijoittuu jo rakennettuun ympäristöön, jota ra-

jaavat kauttaaltaan kadut, eikä hankealue rajaudu Natura-alueeseen. 

Joidenkin korkeiden rakennusten on todettu olevan linnustolle haitallisia törmäysvaaran vuoksi. 

Yleensä kyse on hyvin korkeista, valaistuista tai heijastavista rakennuksista, joihin linnut törmäävät 

yöllä tai huonossa säässä. Hankkeessa esitetyillä kahdella tornimaisella rakennuksella voi olla lin-

nustoon vaikutuksia törmäysten kautta. Muilta osin hankkeen rakennusten korkeudet vastaavat ny-

kyistä rakennuskantaa ja rakennusten kattokorkeudet nousevat pohjoisesta etelään. Näin rakenta-

minen ei muuta tilannetta nykyiseen nähden olennaisesti.  

Korttelin hulevesistä voi aiheutua kielteisiä vaikutuksia Laajalahteen, mikäli niitä ei käsitellä. Nykyi-

nen kaavamääräys edellyttää hulevesien käsittelyä myös rakennusaikana, joten sitä kautta veden-

laatumuutoksia ei pitäisi syntyä. Korttelin osalta on kuitenkin tarve tehdä erillinen hulevesisuunni-

telma jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Kortteliin osoitetaan asuntoja. Tätä kautta virkistyskäyttö viheralueilla lisääntyy. Natura-alueella ei 

ole kuitenkaan virkistystä palvelevia rakenteita lukuun ottamatta kevyenliikenteen väylää. Asukas-

määrän lisääntyminen ei oleellisesti muuta jo voimakkaassa käytössä olevan kevyenliikenteen väy-

län häiriövaikusta. 

8.1 Vaikutukset luontotyyppeihin 

Hankkeesta ei aiheudu suoria vaikutuksia luontotyyppeihin. Hulevedet johdetaan Laajalahteen. Hu-

levedet käsitellään, joten hulevesillä ei ole negatiivista vaikutusta Natura-alueen vesiluontotyyppiin. 

Suunnitelmatiedoissa ei ole erikseen määritelty rakentamisen aikaisten hulevesien käsittelyä. Kä-

sittelemättöminä hulevedet voivat aiheuttaa paikallista veden samentumista purkuojien läheisellä 

vesialueella. Tällä on tilapäisiä kielteisiä vaikutuksia matalat lahdet -luontotyyppiin. 
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Asukasmäärän kasvu kaava-alueella voi lisätä liikkumista Laajalahtea reunustavalla ulkoilureitillä. 

Natura-alueella tai sitä reunustavalla eteläosan suojavyöhykkeellä ei ole erityisiä ulkoiluun liittyviä 

palveluja lukuun ottamatta kevyenliikenteen väylää. Liikkuminen kevyenliikenteen väylällä voi li-

sääntyä, mutta tämän ei arvioida vaikuttavan linnustoon. Väylää käytetään nykyisinkin jo, joten häi-

riövaikutus ei oleellisesti muutu. Todennäköisesti linnusto on myös jossain määrin tottunut liikkumi-

seen kevyenliikenteen väylällä. Laajalahden luonnonsuojelualue käsittää ympäristöjä, jotka ovat 

vaikeakulkuisia, joten laajempaa alueelle kohdistuvaa virkistyspainetta ei asukasmäärän lisäämi-

nen aiheuta. Natura-alueen reunoilla virkistyskäyttö on mahdollista myös Natura-alueen eteläreu-

nan poluilla/reiteillä ja kosteikkoalueen länsireunan pitkospuureitillä. Näillä reiteillä ihmisten liikku-

minen on kuitenkin hyvin voimakkaasti ohjautuvaa. Reittien ulkopuolella ihmisten liikkumista estä-

vät eteläosassa vesialueet ja kosteikon reunalla ympäristön märkyys sekä kosteikkoaluetta reunus-

tava aita (asennettu laiduntavaa karjaa varten). Otaniemen alueelle on laadittu kaavarunkotasoi-

nen viherverkostosuunnitelma (Otaniemi-Keilaniemen viheralueverkosto), jonka yhtenä lähtökoh-

tana on ollut osoittaa riittävät viheralueet ja yhteydet Laajalahden suojelualueen ulkopuolelta.  

Taulukko 9. Luontotyyppikohtainen arvio hankkeen vaikutuksista. 

Luontotyyppi  Vaikutuksen merkittävyys  Peruste 

Laajat matalat lahdet  Kielteinen vaikutus rakenta-

misaikana, mikäli hulevesiä 

ei käsitellä. 

Vaikutus on vähäinen, kiel-

teinen. 

Hanke ei aiheuta vedenlaadun muu-

toksia toiminta-aikana. Hulevedet kä-

sitellään toiminta-aikana, mikä pa-

rantaa alueelta nykyisin johtuvien 

hulevesien laatua. Rakentamisaikai-

sien hulevesien käsittelylle ei ole esi-

tetty käsittelyratkaisua. Käsittelemät-

töminä hulevesillä on kielteisiä vaiku-

tuksia, vaikkakaan ne eivät kokonai-

suutena muuta vesialueen tilaa. 
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Kostea suurruohokas-
villisuus 

Merenrantaniityt 

Metsäluhdat  

Lehdot  

Hakamaat ja kaskilaitu-
met  

Runsaslajiset kuivat ja 
tuoreet niityt  

Ei vaikutusta Hanke sijoittuu yli 50 metrin etäisyy-

delle Natura-alueen reunasta. Luon-

totyyppiä ei esiinny Natura-alueen 

hanketta lähellä olevalla osalla. 

Asemakaavamuutoksen mukaisella maankäytöllä ei ole kielteisiä vaikutuksia suojeluperusteena 

oleviin luontotyyppeihin. On kuitenkin huomattava, että asemakaavamuutoksen yhteydessä tulee 

asettaa määräykset hulevesien käsittelylle koskien myös rakentamisaikaa. 

Mikäli rakentamisaikaiset hulevedet käsitellään riittävällä mitoituksella varustetulla viivytyksellä, ei 

rakentamisaikaisia kielteisiä vaikutuksia synny. 

8.2 Vaikutukset linnustoon 

Linnuston elinympäristöihin ei kohdistu muutoksia Natura-alueella, eikä sen ulkopuolella, joten lin-

nustoon ei kohdistu elinympäristömuutosten kautta vaikutuksia. 

Koko Laajalahden pesivää ja levähtävää linnustoa tarkasteltaessa rakentamisesta todennäköisesti 

tulee vähäistä häiriötä. Häiriö ei ole merkittävää ja rakennuksen valmistuttua vaikutuksia ei enää 

ilmene. Yrjölä (2017) on todennut Maarinaukion asemakaavamuutoksen Natura-arviossa korttelin 

10019 sijaitsevan jo niin etäällä Natura-alueesta, että pesimäaikaista voimakasta melua rajoittavaa 

määräystä ei ko. korttelin osalta ole tarve antaa. Korttelin 10019 ja Natura-alueen välinen etäisyys 

on lyhimmillään 210 metriä ja etäisyys eteläiselle hoitoniitylle 240 metriä. Maarinaukion asemakaa-

van yleisissä kaavamääräyksissä voimakasta melua aiheuttavat työt on kielletty pesimäkaudella ja 

syysmuuton tärkeimpänä aikana (1.4.-30.9. välisenä aikana) Vaisalantien kortteleilla KT-1 ja KTO-

2. Pelkkä pesimäajan (1.4.-15.8.) rajoite koskee puolestaan Maarintien pohjoispuolista korttelia KL-

1. Vuoden 2017 Natura-arvioinnissa Maarinaukion kortteleiden rakentamisesta arvioitiin olevan vä-

häistä haittaa Natura-alueen linnustolle. Arvioinnin mukaan haitat kohdistuvat hoitoniityllä tavatta-

vaan linnustoon, etenkin kahlaajiin. Ei ole ilmennyt perusteita, jotka osoittaisivat arvion 
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vääränsuuntaiseksi. Vuoden 2017 Natura-arvioinnista poiketen rakentamisen lieviä haitallisia vai-

kutuksia voi katsoa kohdistuvan myös joihinkin eteläistä hoitoniittyä käyttäviin vesilintulajeihin. Tar-

kasteltaessa ainoastaan korttelia 10019, vaikutukset ovat rakentamisen voimakkaasta melusta joh-

tuen samansuuntaisia kuin asemakaavan osalta on arvioitu, mutta tätä pienempiä. Korttelin etäi-

syydestä johtuen rakentamisen melusta arvioidaan aiheutuvan korkeintaan vähäistä ja tilapäistä 

haittaa Natura-alueen linnustolle (taulukko 9). 

Linnut saattavat törmätä korkeisiin rakennuksiin esimerkiksi näkyvyydeltään huonolla säällä. Ky-

seessä olevassa asemakaavamuutoksessa rakennusten korkeudet vastaavat pääosin nykyistä 

korkeustasoa tai periaatetta portaittain kasvavasta kerroslukumäärästä etäännyttäessä Natura-alu-

eesta. 8-kerroksiset rakennukset eivät poikkea tästä periaatteesta ja etäisyys Natura-alueeseen 

huomioiden kyseiset rakennukset eivät aiheuta linnustolle erityistä törmäysriskiä. Sen sijaan kaksi 

korkeampaa, 12-kerroksen rakennusta poikkeavat nykyisestä rakennuskannasta selvästi korkeam-

pina ja aiheuttavat linnustolle jonkinasteisen törmäysriskin. Törmäysriskiä voidaan kuitenkin tehok-

kaasti lieventää rakenteellisin ratkaisuin. Oleellisinta on estää heijastusten muodostuminen ikkuna-

pinnoista, jotka harhauttavat lintuja. Pääosa kosteikkolinnuista (mm. vesilinnut, kahlaajat) lentänee 

Laajalahdelle ja sieltä pois merialueen kautta, joten todennäköisesti Otaniemen poikki etelä-poh-

joissuunnassa ei tapahdu merkittäviä parvien lentoja. Rakennusten etäisyys Natura-alueen vesi-

alueesta on noin 300 metriä. Kosteikkolajeista todennäköisimmin hankealueen kautta saattaa len-

tää lokkilintuja, joiden lentoreittejä vesialueet eivät yleensä ohjaa yhtä voimakkaasti (pois lukien 

aktiivinen ravinnonhankinta kosteikoilla) kuin esimerkiksi vesilinnuilla. Pääosin päiväaktiivisina la-

jeina lokeilla ei kuitenkaan arvioida olevan suurta törmäysriskiä rakennuksiin. Satunnaiset törmäyk-

set eri lajiryhmillä ovat kuitenkin aina mahdollisia. Kun tarkastellaan tämän hankkeen kahta torni-

maista rakennusta, ei niiden aiheuttama estevaikutus ole pinta-alallisesti laaja. Yksittäisinä raken-

nuksina nämä todennäköisesti eivät aiheuta satunnaisia törmäyksiä enempää törmäyksiä, kun lie-

vennystoimet huomioidaan (heijastavien pintojen ”rikkominen” sekä heijastavien, yhtenäisten pinto-

jen pinta-alan rajoittaminen). Mikäli tulevaisuudessa alueen rakennuskantaan on tavoitteena toteut-

taa enemmälti korkeaa rakentamista, voi se aiheuttaa laajemman ja selkeän lentoesteen. Arvioin-

tiin liittyy epävarmuutta lähtötietojen osalta, koska Laajalahden linnuston lentoreittejä ei ole tut-

kittu/dokumentoitu.  

 

Suomessa on tutkittu laajimmin linnuston törmäyksiä tuulivoimaloihin. Kyseessä on hyvin erityyppi-

nen mekanismi, joka voi törmäyksen aiheuttaa eli liikkuvat tuulivoimalan lavat. Liikkuva elementti 

on huomattavasti stabiilia, paikallaan pysyvää estettä vaikeampi hahmottaa linnulle. Tutkimuksissa 

on kuitenkin saatu selville, että lintujen törmääminen tuulivoimaloihin on varsin harvinaista (Suorsa 

2019). Rakennuksiin törmäämisen todennäköisyys on pienempi, ja aiheutuu joko heijastavien pin-

tojen aiheuttamasta aistiharhasta tai huonosta säästä. Pelkkä rakennusmassa voi aiheuttaa len-

toesteen, mikäli rakennusmassat ovat yhtenäisiä, korkeita ja lähellä aluetta, josta linnut nousevat 
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lentoon. Laajalahtea ympäröivä rakennuskanta on edelleen matalaa eikä aiheuta lentoon nouse-

ville linnuille estettä, joka tulisi kiertää. Näin ollen yksittäisten kahden korkean rakennuksen vaiku-

tus lintujen riskiin törmätä on alhainen, kun heijastavien pintojen kielteinen vaikutus estetään. 

Rakennuksiin törmäämiselle alttiita ovat lähinnä matalammalla lentävät ja pimeän aikaan muutta-

vat varpuslintulajit. Natura-alueen suojeluperusteena ei kuitenkaan ole sellaisia lajeja, joihin voisi 

elinympäristöjen sijainnin ja alueidenkäytön kannalta olettaa kohdistuvan kohonnutta törmäysriskiä 

hankkeen toteuttamisen johdosta. Varpuslintulajeista lapinkirvinen hyödyntää lähinnä Natura-alu-

een hoitoniittyjä. Pikkusieppo esiintyy puolestaan Elfvikin puoleisissa vanhoissa kuusisekametsissä 

tai Natura-alueen kosteapohjaisissa sekametsissä, Muut lajit (kirjokerttu, pikkulepinkäinen, sinirinta 

ja pussitiainen) esiintyvät pesimä- ja muuttoaikoina joko puoliavoimilla pensaikoilla tai rantametsi-

köissä. Muulla alueen lintulajistolla esiintyminen ja liikkuminen on vahvasti kytköksissä Natura-alu-

een kosteikko-osaan. Koska lintujen lentoreiteistä ei kuitenkaan ole tietoa Laajalahden alueelta, ei 

voida täysin poissulkea korkeiden, tornimaisten rakennusten kielteisiä vaikutuksia.  

Taulukko 10. Lajikohtainen arvio hankkeen vaikutuksista. 

Laji Huomiot Vaikutus 
Räyskä Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Harvalukuinen levähtäjä ja ruokailija alueella. Raken-

tamisen voimakkaasta melusta voi olla vähäistä hait-

taa hoitoniityn eteläosissa (hoitoniityn reuna tärkeä le-

vähdysalue muuttoaikoina). 

Vähäinen vaikutus. 

Kalatiira Kalatiirojen pesimäympäristöt sijaitsevat Laajalahden 

luodoilla. Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu 

rakentamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakenta-

mattomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Ra-

kentamisen voimakkaasta melusta voi olla vähäistä 

haittaa hoitoniityn eteläosissa (hoitoniityn reuna tärkeä 

levähdysalue muuttoaikoina). 

Vähäinen vaikutus. 

Pikkutiira Harvinainen/satunnainen laji alueella. Laajalahden Na-

tura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja 

vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä niihin koh-

distu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 
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Laji Huomiot Vaikutus 
Lapintiira Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. Rakentamisen voimak-

kaasta melusta voi olla vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniityn reuna tärkeä levähdysalue muut-

toaikoina). 

Vähäinen vaikutus. 

Pikkulokki Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Mustatiira Harvinainen laji alueella. Hyödyntää vesialuetta ravin-

nonhankintaan. Laajalahden Natura-alueelle ei ole 

osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät 

rakentamattomina eikä niihin kohdistu välillisiä muu-

toksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Kaulushai-

kara 

Ruovikoissa esiintymä harvalukuinen laji. Laajalahden 

Natura-alueen ruovikkoalueisiin ei kohdistu suoria tai 

epäsuoria vaikutuksia. Laajalahdella tehtävät hoitotoi-

met ovat vähentäneet ruovikoiden pinta-alaa. Lajiin ei 

kohdistu hankkeesta haitallisia vaikutuksia. 

Ei vaikutuksia. 

Kuikka Ei pesi alueella. Saattaa levähtää lahden vesialueella 

muuttoaikana. Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvan 

rakennuksen rakentaminen ja käyttö ovat merkitykset-

tömiä. 

Ei vaikutuksia. 

Laulujoutsen Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä vähäistä häi-

riötä muuttaville yksilöille voimakkaan melun 

Vähäinen vaikutus. 
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Laji Huomiot Vaikutus 
aiheuttamana kevät- ja syysmuuttoaikoina. Laji voi 

karttaa hoitoniityn eteläisimpiä  osia melusta johtuen. 

Uivelo Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Pikkujoutsen Harvinainen muutonaikainen levähtäjä Maarinlahdella 

ja sen tuntumassa. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä häiriötä muut-

taville yksilöille voimakkaan melun aiheuttamana loka-

marraskuussa ja maaliskuussa. Laji voi karttaa hanke-

alueen lähimpiä osia melusta johtuen. 

Ei vaikutuksia. 

Mustakurkku-

uikku 

Harvalukuinen, rehevien vesialueiden laji. 

Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvan rakennuksen ra-

kentaminen ja käyttö ovat merkityksettömiä. 

Ei vaikutuksia. 

Valkoposki-

hanhi 

Valkoposkihanhi sietää hyvin ympäristön häiriöitä, ku-

ten liikenne ja liikkuminen. Natura-alueen avoimiin ym-

päristöihin ei kohdistu muutoksia. Rakentamisen voi-

makkaasta melusta voi olla vähäistä haittaa hoitoniityn 

eteläosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäisiä vaikutuksia. 

Liro Muutonaikainen levähtäjä. Suuretkin yksilömäärät hyö-

dyntävät hoitoniittyjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia.  Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäisiä vaikutuksia. 

Luhtahuitti Ei muutoksia luhtahuitille sopiviin elinympäristöihin eli 

ruovikoihin. Luhtahuitti sietää melua, ja se voi asettua 

Ei vaikutuksia. 
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Laji Huomiot Vaikutus 
myös vilkkaasti liikennöityjen teiden lähistölle, kunhan 

sopiva kosteikkoympäristö on tarjolla.  

Punakuiri Muutonaikainen levähtäjä. Suosii hoitoniittyjä. Laaja-

lahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja 

ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä nii-

hin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen voi-

makkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn etelä-

osissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäisiä vaikutuksia. 

Kurki Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja hoitoniityt sekä muut avoimet ympäristöt säily-

vät nykyisenlaisina. 

Ei vaikutuksia. 

Ruisrääkkä Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja hoitoniityt sekä muut avoimet ympäristöt säily-

vät nykyisenlaisina.  

Ei vaikutuksia. 

Vesipääsky Muutonaikainen levähtäjä. Suosii ruovikoiden allikoita 

ja rantaniittyjen märimpiä osia.  

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Natura-alueella Hanke ei muuta Laajalahden veden-

laatua siten, että ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Suokukko Muutonaikainen levähtäjä. Suuretkin yksilömäärät hyö-

dyntävät hoitoniittyjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Kapustarinta Muutonaikainen levähtäjä. Suosii hoitoniittyjä. Laaja-

lahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja 

ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä nii-

hin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen voi-

makkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn etelä-

osissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Palokärki Palokärjen pääasiallinen elinympäristö sijaitsee Na-

tura-alueen ulkopuolella. Elinympäristöt eivät supistu. 

Ei vaikutuksia. 
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Laji karttaa melko voimakkaasti rakennettuja ympäris-

töjä.  

Pussitiainen Elinympäristöt sijaitsevat kosteassa rantametsässä, 

pensaikoissa ja ruovikossa. Elinympäristöihin ei koh-

distu muutoksia.  

Korkeat, tornimaiset 

rakennukset voivat ai-

heuttaa törmäyksiä ja 

sitä kautta yksilökuole-

mia. Vaikutuksen mer-

kittävyyttä ei voida ar-

vioida objektiivisesti. 

Pikkulepinkäi-

nen 

Alueella todetut pikkulepinkäisen elinympäristöt sijait-

sevat pääasiassa Laajalahden pohjukan puoliavoi-

missa ympäristöissä. Lajille soveltuvat elinympäristöt 

eivät suppene Natura-alueella. Pikkulepinkäisen säily-

minen Natura-alueella edellyttänee pesimäpaikoilla 

tehtyjen hoitotoimien jatkamista.  

Korkeat, tornimaiset 

rakennukset voivat ai-

heuttaa törmäyksiä ja 

sitä kautta yksilökuole-

mia. Vaikutuksen mer-

kittävyyttä ei voida ar-

vioida objektiivisesti. 

Pikkusieppo Pikkusiepon elinympäristöihin ovat voineet vaikuttaa 

lounaiskulman alueen hankkeet. Kyseinen hanke ei 

vaikuta lajin pesimäympäristöihin.  

Korkeat, tornimaiset 

rakennukset voivat ai-

heuttaa törmäyksiä ja 

sitä kautta yksilökuole-

mia. Vaikutuksen mer-

kittävyyttä ei voida ar-

vioida objektiivisesti. 

Kirjokerttu Lajille soveltuviin elinympäristöihin ei kohdistu muutok-

sia. Lajin viimeisin pesintä on ollut 2000-luvun alussa. 

Korkeat, tornimaiset 

rakennukset voivat ai-

heuttaa törmäyksiä ja 

sitä kautta yksilökuole-

mia. Vaikutuksen mer-

kittävyyttä ei voida ar-

vioida objektiivisesti.. 

Ruskosuo-

haukka 

Lajiin ei kohdistu vaikutuksia. Laji käyttää aluetta lä-

hinnä ravinnonhankintaan. 

Ei vaikutuksia. 

Muuttohaukka Lajiin ei kohdistu vaikutuksia. Laji käyttää aluetta 

muuttoaikoina lähinnä ravinnonhankintaan. 

Ei vaikutuksia. 
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Merikotka Lajiin ei kohdistu vaikutuksia, koska avovesialueella ei 

tapahdu muutoksia eivätkä häiriöt lisäänny vesialu-

eella. Laji käyttää aluetta lähinnä ravinnonhankintaan. 

Ei vaikutuksia. 

Kalasääski Lajiin ei kohdistu vaikutuksia, koska avovesialueella ei 

tapahdu muutoksia eivätkä häiriöt lisäänny vesialu-

eella. Laji käyttää aluetta lähinnä ravinnonhankintaan. 

Ei vaikutuksia. 

Uhanalainen 

laji 

Lajin elinympäristöihin ovat voineet vaikuttaa lounais-

kulman alueen hankkeet. Hanke ei vaikuta lajin pesi-

mäympäristöihin. 

Ei vaikutuksia. 

Sinirinta Muutonaikainen laji, joka hyödyntää pensaikkoisia ym-

päristöjä. Lajille soveltuvat ympäristöt eivät muutu. 

Korkeat, tornimaiset 

rakennukset voivat ai-

heuttaa törmäyksiä ja 

sitä kautta yksilökuole-

mia. Vaikutuksen mer-

kittävyyttä ei voida ar-

vioida objektiivisesti. 

Naurulokki Pesimäluodot sijaitsevat Natura-alueen itäreunassa, 

vesialueen luodoilla. Laajalahden Natura-alueelle ei 

ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesialueet säily-

vät rakentamattomina eikä niihin kohdistu välillisiä 

muutoksia. 

Tiesuunnitelman toteuttamisesta ei synny lisämelua, 

josta aiheutuisi häiriötä. Meluntorjuntatoimet alentavat 

melua Natura-alueella. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Mustalintu Muuttoaikoina (etenkin syksy) ulommilla avovesialu-

eilla. Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu ra-

kentamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-

tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Mustaviklo Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

Vähäinen vaikutus. 
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voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Selkälokki Laji ei pesi alueella, harvalukuinen laji muuttoaikoina 

ja ruokailijana. 

Ei vaikutuksia. 

Heinätavi Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. Rakentamisen voimak-

kaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn eteläosissa 

(hoitoniitty ja sen reunojen vesialueet tärkeää leväh-

dysaluetta). 

Vähäinen vaikutus. 

Harmaahai-

kara 

Muutonaikainen laji. Hankkii ravintonsa ruovikoista ja 

märiltä rantaniityiltä, lepäilee tyypillisesti ruovikon suo-

jassa tai puiden oksilla. Laajalahden Natura-alueelle ei 

ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesialueet säily-

vät rakentamattomina eikä niihin kohdistu välillisiä 

muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. Rakentamisen voimak-

kaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn eteläosissa 

(hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Pikku-uikku Ruovikoiden vesialueet ja reunat. Harvalukuinen, re-

hevillä vesialueilla viihtyvä laji. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Ristisorsa Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Tundrakur-

mitsa 

Satunnanen/harvinainen muuttaja (lähinnä syysmuu-

tolla). Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu 

Ei vaikutuksia. 
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rakentamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakenta-

mattomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Mustapyrstö-

kuiri 

Vähälukuinen muuttaja lähinnä keväisin. Laajalahden 

Natura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja ranta- 

ja vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä niihin 

kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen voimak-

kaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn eteläosissa 

(hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Punasotka Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. Esiintyy vesialueilla. 

Ei vaikutuksia. 

Lapasotka Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. Esiintyy avovesialueilla. 

Ei vaikutuksia. 

Nuolihaukka Laji on muutonaikainen levähtäjä. Käyttää aluetta ra-

vinnonhankintaan. Hanke ei aiheuta muutoksia Na-

tura-alueen ympäristössä, joilla olisi haitallisia vaiku-

tuksia lajiin. 

Ei vaikutuksia. 

Kuovisirri Harvalukuinen levähtäjä syysmuutolla. Hyödyntävät 

hoitoniittyjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Keltavästä-

räkki 

Avomaiden laji. Natura-alueen ulkopuolella vanhojen, 

pensoittuvien niittyjen pinta-ala pienenee jonkin ver-

ran. Lajista ei ole pesimähavaintoa Natura-alueen ul-

kopuolelta, todennäköisesti umpeutuvat niityt eivät ole 

lajille optimaalista ympäristöä. Natura-alueen tai sen 

ulkopuolisiin elinympäristöihin ei kohdistu muutoksia. 

Ei vaikutuksia. 
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Pilkkasiipi Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

punajalkaviklo Yleinen levähtäjä, myös pesimälaji hoitoniityillä Kirjalli-

suustiedon perusteella todennäköisesti herkin Natura-

alueen herkin pesimälaji meluvaikutuksille. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Paalutuksen 

aiheuttamasta voimakkaasta melusta voi aiheutua 

elinympäristön heikentymistä hoitoniityn eteläisim-

mässä osassa. Voimakkaan melun vaikutus on kuiten-

kin väliaikainen ja vähäinen. 

Vähäinen vaikutus.. 

Härkälintu Ei pesi alueella, levähtää muuttoaikoina (lahdella). 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 

Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, että 

ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Jouhisorsa Muutonaikainen levähtäjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Liejukana Harvinainen pesimälaji järviruoko- ja osmankäämikas-

vustoissa. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäisyys hoito-

niitylle on rakennukselta noin 250 m eikä tavanomai-

nen rakentamisaikainen melu aiheuta häiriötä. 

Ei vaikutuksia. 

Lapinsirri Yleinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. Ei vaikutuksia. 
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Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäisyys hoito-

niitylle on rakennukselta noin 250 m eikä tavanomai-

nen rakentamisaikainen melu aiheuta häiriötä. Raken-

tamisen voimakkaasta melusta ei haittaa lajille. Toden-

näköisesti vähiten häiriöille herkkä alueen kahlaajala-

jeista. Sietää suoraa häiriötä ja pesimäaikana tavataan 

toisinaan mm. sahateollisuusalueilla. 

Metsähanhi Muutonaikainen levähtäjä. Esiintyy pääasiassa hoito-

niittyjen tuntumassa. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia.  

Ei vaikutuksia. 

Harmaasorsa Runsastunut pesimälaji sekä levähtävä laji. Pesät ruo-

vikoissa. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). Valtaosa le-

vähtäjistä tavataan voimakkaan melun vaikutusalueen 

ulkopuolella. 

Vähäinen vaikutus. 

Isosirri Harvalukuinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniityt tärkeitä levähdysalueita).  

Vähäinen vaikutus. 

Lapasorsa Runsastunut pesimälaji. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Rakentamisen 

voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoitoniityn ete-

läosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 
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Tukkasotka Harvinaistunut pesivä ja muutonaikainen laji (pääasi-

assa Maarinlahdella). Laajalahden Natura-alueelle ei 

ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesialueet säily-

vät rakentamattomina eikä niihin kohdistu välillisiä 

muutoksia.  

Ei vaikutuksia. 

Pikkusirri Harvalukuinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäisyys hoito-

niitylle on rakennukselta noin 250 m eikä tavanomai-

nen rakentamisaikainen melu aiheuta häiriötä. Raken-

tamisen voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoito-

niityn eteläosissa (hoitoniityt tärkeitä levähdysalueita). 

Vähäinen vaikutus. 

Jänkäsirriäi-

nen 

Harvalukuinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-

mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 

eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäisyys hoito-

niitylle on rakennukselta noin 250 m eikä tavanomai-

nen rakentamisaikainen melu aiheuta häiriötä. Raken-

tamisen voimakkaasta melusta vähäistä haittaa hoito-

niityn eteläosissa (hoitoniitty tärkeä levähdysalue). 

Vähäinen vaikutus. 

Lapinkirvinen Harvinainen laji alueella. Levähtää erityisesti syysmuu-

ton aikana laidunmailla ja pelloilla . Laajalahden Na-

tura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja 

vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä niihin koh-

distu välillisiä muutoksia. Etäisyys hoitoniitylle on ra-

kennukselta noin 250 m eikä tavanomainen rakenta-

misaikainen melu aiheuta häiriötä. 

Korkeat, tornimaiset 

rakennukset voivat ai-

heuttaa törmäyksiä ja 

sitä kautta yksilökuole-

mia. Vaikutuksen mer-

kittävyyttä ei voida ar-

vioida objektiivisesti. 

Rakentamisen aikaisesta voimakkaasta impulssimaisesta melusta (mm. paalutustyöt) voi olla väli-

aikaisia vaikutuksia yhteensä 21 lintulajille, joille Natura-alueen eteläinen hoitonniitty on merkittävä 

kerääntymisalue Natura-alueella. Pääosa lajeista on alueella muuttoaikoina tavattavia kahlaajia, 

vesilintuja tai tiiroja. Hankkeen voimakkaan melun vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti hoitoniityn 

eteläisimpään osaan. Hoitoniityn tärkein kerääntymisalue on useimmilla muuttolajeilla tyypillisesti 

avovesialueiden reunat ja niityn keskiosien matalat lietteet. Pesimäaikaisista lajeista väliaikaisia 

vaikutuksia kohdistuu kaikkia hoitoniittyjen osia pesimäalueenaan käyttävään punajalkavikloon. 

Kaikkien 21 lajin osalta vaikutukset ovat vähäisiä ja väliaikaisia. 
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Hankesuunnitelmassa osoitettujen korkeiden (12 krs.) tornirakennusten merkittäviä kielteisiä vaiku-

tuksia  linnustoon ei voida arvioida täysin objektiivisesti, koska tietoa lintujen lentoreiteistä/liikkumi-

sesta Laajalahdella ei ole. Korkeat tornimaiset rakennukset voivat altistaa lintuja törmäyksille, eikä 

kielteisiä vaikutuksia pieniin populaatioihin voida täysin poissulkea. 

Muilta osin hankesuunnitelmalla ei arvioida olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia linnustoon. 

Hanke ei muuta minkään lajin elinympäristöjä välillisesti tai välittömästi.  

9 YHTEISVAIKUTUKSET 

Yrjölä on tarkastellut Maarinaukion asemakaavamuutoksen Natura-arviossa yhteisvaikutuksia: “Ta-

piolan, Ruukinrannan, Laajalahden ja Otaniemen monet kaavahankkeet sijoittuvat Natura-alueen 

ulkopuolelle, mutta osa niistä on aivan Natura-alueen rajassa kiinni. Voidaan olettaa, että niillä on 

samankaltaisia vaikutuksia Natura-alueeseen kuin Lahdenpohjan ja Maarinaukion asemakaavoilla. 

Todennäköisimmät vaikutukset ovat häiriön lisääntyminen alueella ihmisten liikkumisen takia, sekä 

reuna-alueen rakentamisesta ja liikenteestä syntyvä häiriömelu.” Tässä arvioidulla hankkeella ei 

ole kumuloituvia vaikutuksia ihmisten liikkumisesta tai liikenteestä. Rakentamisesta aiheutuu me-

lua, joka aiheuttaa lähialueelle häiriötä. Tavanomainen rakentamisen melu ei ulotu Natura-alueelle 

tai se ei ole erotettavissa vallitsevasta melusta (liikenne). Hankkeesta ei arvioida aiheutuvan sellai-

sia meluvaikutuksia, jotka kumuloituisivat muiden hankkeiden ja suunnitelmien meluvaikutusten 

kanssa. 

Laajalahden ympärille on viime vuosina laadittu uusia asemakaavoja ja kaavojen muutoksia, joista 

on laadittu kustakin oma vaikutusarvionsa. Vaikutusarvioissa on todettu asemakaavoista syntyvän 

mahdollisia kielteisiä vaikutuksia linnustoon. Vaikutusten alaisia lajeja ovat mm. pikkutikka ja pikku-

sieppo, joiden reviirit sijaitsevat Natura-alueen rantametsissä. Tässä arvioitavalla hankkeella ei ole 

kielteisiä vaikutuksia rantametsiin Natura-alueella eikä sen ulkopuolella, joten kumuloituvia vaiku-

tuksia ei synny. 

Laajalahtea ympäröivien kaava-alueiden yhteisvaikutuksista on tehty erillinen tarkastelu (Erävuori 

& Parviainen 2016), jota päivitettiin vuonna 2020 (Erävuori & Kiiski 2020). Tarkastelussa todettiin, 

että Kehä I:n runsas liikennemäärä heikentää Laajalahden arvoa linnustoalueena. Muutoin alueella 

ei ole toteutettu hankkeita tai suunnitelmia, jotka olisivat tiettävästi suoraan vaikuttaneet luonto-

tyyppeihin tai lajeihin. Yhteenvetona raportissa todetaan, että yhteisvaikutukset ovat haitallisia, 

mutta merkitykseltään ne jäävät vähäisiksi eikä yhteisvaikutuksilla arvioida olevan heikentävää vai-

kutusta alueen eheyteen. Infrahankkeilla on myös myönteisiä vaikutuksia sitä kautta, että 110 kilo-

voltin ilmajohto on muutettu maakaapeliksi ja Kehä I:n suunnitelman mukainen melusuojaus vä-

hentää Natura-alueellla melun voimakkuutta Kehä I:n parantamisen valmistuttua. Merkittävimmät 
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vaikutukset kohdistuvat lajistoon, joka ei ole Natura-alueen suojeluperusteena ja joiden elinympä-

ristöt ovat supistuneet infrahankkeiden alueilla. Kyseessä oleva hanke sijoittuu rakennetun ympä-

ristön sisälle eikä hankkeella ole suoria vaikutuksia Natura-alueen elinympäristöihin. Hankkeella ei 

ole kumuloituvia vaikutuksia muiden hankkeiden tai suunnitelmien kanssa, kun korkeat tornimaiset 

rakennukset jätetään toteuttamatta. 

Tässä tarkasteltavalla viitesuunnitelman mukaisella hankkeella (kun korkeat tornimaiset rakennuk-

set jätetään toteuttamatta) ei arvioida olevan kumuloituvia yhteisvaikutuksia muiden hankkeiden ja 

suunnitelmien kanssa, jotka heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteita. Kyseessä oleva hanke 

ei vaikuta Natura-alueen tai sen ulkopuolisiin biotooppeihin tai elinympäristöihin. 

10 TOIMENPITEET VAIKUTUSTEN ESTÄMISEKSI 

Rakentamisen aikaiset hulevedet tulee käsitellä riittävällä mitoituksella varustetuin järjestelmin, 

jotka estävät vedenlaadun heikkenemisen Laajalahteen johtavissa uomissa.  

Korkeat 12-kerroksisiksi osoitetut kaksi rakennusta toteutetaan matalampina, korkeintaan 8-kerrok-

sisina. 

11 SEURANTA 

Hankkeeseen liittyy tavanomaista korkeampaa rakentamista, joka lisää lintujen riskiä törmätä ra-

kennuksiin. Laajalahden linnustoa seurataan tällä hetkellä Raide-Jokeri -hankkeen yhteydessä. 

Koska Otaniemen aluetta ollaan todennäköisesti kehittämässä laajalti ja pitkälle tulevaisuuteen, 

tulisi Raide-Jokerin yhteydessä aloitettua seurantaa jatkaa myös raideyhteyden seurannan päätty-

essä samoin menetelmin. Tämän hankkeen osalta seurantaa tulisi tehdä lintujen lentoreittien 

osalta sekä törmäysten seuraamiseksi. Seuranta tuottaisi tietoa myös mahdollisesti tulevaisuu-

dessa muuttuvan maankäytön tarpeisiin. 

12 JOHTOPÄÄTÖS 

Rakentamisen aikaisesta voimakkaasta melusta voi olla vähäisiä haitallisia vaikutuksia pesivistä 

lajeista punajalkaviklolle sekä niille 20 muulle lintulajille, joilla eteläinen hoitoniitty on tärkeä kerään-

tymisalue muuttoaikoina. Kaikkien 21 lajin osalta vaikutukset ovat vähäisiä ja väliaikaisia. 

Hankkeessa osoitetuilla kahdella korkealla, tornimaisella rakennuksella voi olla kielteisiä vaikutuk-

sia Laajalahden joihinkin lintulajeihin. Merkittävää kielteistä vaikutusta ei voida objektiivisesti 
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poissulkea korkeiden rakennusten osalta. Rakennusten madaltaminen siten, että ne vastaavat 

muuta ympäröivää rakennuskantaa korkeudeltaan (max. 8-krs.) poistaa arviointiin liittyvän epävar-

muuden ja mahdolliset kielteiset vaikutukset. 

Muilta osin hanke ei vaikuta Laajalahden lintuvesi Natura-alueen suojeluperusteisiin kielteisesti 

joko erikseen tai yhdessä muiden tiedossa olevien suunnitelmien ja hankkeiden kanssa. Hank-

keessa on syytä kiinnittää huomiota rakentamisaikaisten hulevesien käsittelyyn. 
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