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1 JOHDANTO 

Tämän arvioinnin on laatinut Sitowise Oy Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen toimeksiannosta. 

Sitowise Oy:n työryhmään ovat kuuluneet FM biologi Lauri Erävuori, FM biologi Aappo Luukkonen 

sekä FM biologi Juha Kiiski.  

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 Natura-alueen suojeluperus-

teisiin. Arvioinnissa on huomioitu ennalta varautumisen periaate. Hanke sijoittuu Maarinrannan 

asemakaava-alueelle tontille, jolle asemakaavassa on osoitettu rakennusala. Maarinrannan ase-

makaavan ei kaava-asiakirjojen mukaan arvioitu heikentävän Natura-alueen luontoarvoja. 

3 AINEISTO, MENETELMÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT 

Hankkeen tiedot perustuvat Espoon kaupungin toimittamiin kaava-aineistoihin, luontoselvityksiin ja 

aikaisempiin Natura-arviointeihin. Hankkeen dokumentteja (asemapiirros, hulevesisuunnitelma, jul-

kisivupiirustukset) on käytetty arvioinnin lähtökohtana. Luontotiedot on kerätty alueen voimassa 

olevasta Natura- tietolomakkeesta ja alueen aiemmista Natura-arvioista ja luontoselvityksistä. Tä-

män vaikutusten arvioinnin ohjeistuksena on käytetty soveltuvasti ympäristöministeriön 
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julkaisemaa oikeudellisesti sitomatonta Södermanin (2003) julkaisua Ympäristöopas 109, Luonto-

selvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa, 

Euroopan 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 & Parviainen 2016) sekä Maarinaukion Na-

tura-arviota (Yrjölä 2017) ja Maarinrannan poikkeamispäätöshakemuksen Natura-arviota (Yrjölä 

2011) vaikutuksista Laajalahden Natura-alueen luontoarvoihin. Linnuston osalta keskeisiä lähtötie-

toja ovat olleet Laajalahden pitkäaikaisseurannan tiedot (Rusanen, ym. 2016) ja vuoden 2019 pesi-

mälinnustoselvitys (Luukkonen, ym. 2019). 

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):  

 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) 
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(Jokimäki & Hamari 2007). Taulukon raja-arvot eroavat alkuperäisestä viittauksesta siten, että raja-

arvoja on selvästi pienennetty. Raja-arvot on pyritty mukauttamaan vastaamaan Natura-lainsää-

dännön 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.  

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.  
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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 suo-

tuisasti tai vähintään säilymään nykyisellä tasollaan”. Tämä korostaa, että hanke tai suunnitelma ei 

saa uhata alueen koskemattomuutta eli koko Natura–alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan 

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. 
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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 ja arviointiin ei ole tunnistettu liittyvän sellaisia epävarmuuksia, joiden perusteella 

arvioinnin johtopäätöksiä ei olisi mahdollista tehdä. Toimenpiteissä haittojen vähentämiseksi on 

esitetty toimenpiteitä, jotka on syytä huomioida hankkeen rakentamisvaiheessa. Toimenpiteet liitty-

vät asioihin, joista ei ole riittävää tietoa hankesuunnitelmassa.  

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 
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kurssitoimintaa sekä erilaisia luonto- ja ympäristöaiheisia näyttelyitä. Laajalahden luonnonsuojelu-

alueella 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, 

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 1. 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 

selkälokki  2-5 i härkälintu  2 i 

heinätavi  2-13 i jouhisorsa  <40 i 

harmaahaikara  20-50 i liejukana  1-3 i 

pikku-uikku  1-11 i lapinsirri  15-70 i 

ristisorsa  1-8 i metsähanhi  20-250 i 

tundrakurmitsa  1-17 i harmaasorsa 1 p 70-225 i 

mustapyrstökuiri  1-4 i isosirri  3-13 i 

punasotka  10-50 i lapasorsa  65-135 i 

lapasotka  3-18 i tukkasotka  150-1500 i 

nuolihaukka  3-10 i pikkusirri  10-27 i 

kuovisirri  5-30 i jänkäsirriäinen  10-80 i 

mustaviklo  22-57 i lapinkirvinen  3-15 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 2). 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 2. Vesilintujen keskeiset kerääntymisalueet. Hoitoniityt ovat lisäksi keskeisiä kahlaa-
jien ja puolisukeltajasorsien hyödyntämiä alueita.  

Laajalahden linnustoseuraontojen perusteella linnuston parimäärissä  ei ole havaittavissa olennai-

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

ym. 2020) vuonna 2020 alemmaksi kuin aiempina seurantavuosina (vuonna 2019 ei laskettu vesi-

linnustoa). 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 

selvästi alhaisempi vuosina 2019 ja 2020 kuin aikaisempina seurantavuosina. Osittaisena syynä 
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voi olla kannanvaihtelut, mutta selkeää syytä vähäiselle poikastuotolle ei ole. Liitteenä on listaus 

Laajalahdella esiintyvien pesimälajien parimääristä vuosina 2004, 2007, 2012, 2019 ja 2020. 

Taulukko 7. Tiettyjen Laajalahdella esiintyvien lajien parimäärät. 

Laji Luokitus Esiintyminen 
2001-2012 

Esiintyminen 
2019 

Esiintyminen 
2020 

Kaulushaikara D Vuonna 2003 yksi re-
viiri 

- 1 

Jouhisorsa VU Vuosina 2009-2010 ja 
2012 yksi pari 

Ei laskettu - 

Heinätavi VU Vuosittain 1-3 paria Ei laskettu 1 
Punasotka VU Vuosittain 0-6 paria Ei laskettu - 
Tukkasotka VU Vuosittain 2-6 paria Ei laskettu 4 
Tukkakoskelo NT Vuonna 2008 yksi 

pari 
Ei laskettu - 

Isokoskelo NT Vuonna 2005 yksi 
pari 

Ei laskettu 1 

Luhtahuitti NT/D Vuosittain 0-3 reviiriä 2 - 
Ruisrääkkä D Vuosittain 0-2 reviiriä - - 
Liejukana VU Vuosittain 0-2 paria - 1 
Punajalkaviklo NT Vuosittain 1-7 paria 7 11 
Rantasipi NT Vuosittain 2-5 paria 1 1 
Naurulokki NT Vuosittain 430-785 

paria 
Ei laskettu - 

Niittykirvinen NT Vuosittain 5-7 paria 12 13 
Keltavästäräkki VU Vuosittain 5-15 paria 2 13 
Sitruunavästä-
räkki 

VU Vuonna 2004 pesinät 
keltavästäräkin 

kanssa 

2 - 

Ruokosirkka-
lintu 

VU Vuonna 2005 2 revii-
riä 

- - 

Rastaskerttunen VU/D Vuosittain 0-6 reviiriä - - 
Viiksitimali NT Vuosittain 0-5 paria 4 19 
Pussitiainen VU Vuonna 2012 neljä 

paria 
- - 

Kirjokerttu VU/D Vuonna 2001 yksi 
pari 

- - 

Pikkulepinkäi-
nen 

D Vuosittain 1-3 paria 4  

Punavarpunen NT Vuosittain 7-9 paria 19 4 

5 HANKE 

Hanke käsittää oikeustalon rakentamisen Maarinrannan asemakaavan (049-221003, voimaan 

13.12.2017) kortteliin 10082 samalle tontille 49-10-82-10, jossa sijaitsee vuonna 2012 valmistunut 

Open Innovation House -rakennus (OIH). Maarinrannan asemakaavassa on varaus rakennukselle. 

Oikeustaloon on suunniteltu yksi kerros asemakaavassa osoitettua kolmea kerrosta enemmän, 
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kuten myös viereiseen OIH-rakennukseen on toteutettu. Rakennus vastaa asemakaavassa osoitet-

tua rakennusalaa. Oikeustalon rakennuksen lisäksi pysäköintialuetta on tarkoitus laajentaa yhdellä 

pysäköintirivistöllä sekä rakentaa OIH-taloon yksittäinen lyhyt siipi (Kuva 5). Kyseinen siipi vastaa 

tontin käyttämätöntä rakennusoikeutta. Lisäsiiven korkeus vastaa OIH-rakennusta ja siiven alitse 

on ajoyhteys. 

 
Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta (Espoon karttapalvelu 25.5.2020). Oikeustalon sijainti 
on osoitettu nuolella. 

 
Kuva 4. Alueen nykytilanne sekä päällä ajantasa-asemakaava. Hankealue rajattu karkeasti 
vihreällä. Natura 2000-alue on esitetty harmaana, läpinäkyvänä rasterina punaisela reunavii-
valla. 
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Oikeustalo sijoittuu nykyistä rakennusta (OIH) lähemmäksi Natura 2000 -aluetta. OIH sijaitsee noin 

140 metrin etäisyydellä Natura 2000-alueen reunasta ja noin 300 metrin etäisyydellä Natura-alu-

een vapaasta vesialueesta. Oikeustalo sijoittuu vastaavasti 53 metrin / 350 metrin etäisyydelle. Ny-

kyisen asemakaavan vi -alueet toimivat Natura-alueen suojavyöhykkeenä ja niistä on määrätty, 

että alueen tulee olla puustoinen ja valaisematon. 

 

Kuva 5. Oikeustalon viitesuunnitelma. Suunnitelma käsittää oikeustalon, OIH-talon itäpään 
uuden siiven sekä laajentuvan pysäköintialueen. 

Korttelialueelle on laadittu hulevesisuunnitelma (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 2020), jossa 

on laskettu muuttuvan alueen nykyinen hulevesimäärä sekä tuleva hulevesimäärä. Hulevesien 

määrä lisääntyy noin 20,6 m3. Koko syntyvä hulevesimäärä (37,8 m3) käsitellään ja puhdistetaan 

ennen pois johtamista. Pysäköintialueilla hulevesiviemärit varustetaan öljynerottimin. Käsitellyt hu-

levedet johdetaan nykyiseen ojaan, josta vedet johtuvat edelleen Laajalahteen. Hulevedet käsitel-

lään ja puhdistetaan myös rakennusaikana (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 2020), mikä on eri-

tyisen oleellista, sillä rakentamisaikana hulevesien samentuminen voi olla voimakasta. 

Rakennus perustetaan paalujen varaan. Rakennuksen korkeus on 20,525 metriä. Korkeus vastaa 

viereisen rakennuksen korkeutta. Rakennuksen korkeus ei poikkea läheisistä rakennuksista, joskin 



Maarintie 6, Oikeustalo 21.1.2021 16/40 

rakennuksen pohjoispääty sijoittuu nykyisiä rakennuksia lähemmäksi Natura-alueen reunaa. Ra-

kennuksen päädyn (Natura-aluetta kohti oleva rakennuksen sivu) pintamateriaalina käytetään tiiltä, 

metalliritilöitä ja ylimmässä kerroksessa maalattua metallia. Päätyjulkisivu käsittää myös lasipin-

toja. 

Maarinrannan asemakaavamääräykset rajoittavat voimakkaan melun aiheuttamista lintujen pesi-

mäaikana 1.4.-30.9., joten rakentamiseen liittyviä, voimakasta melua ja tärinää aiheuttavia toimen-

piteitä (mm. paalutus) ei tehdä kyseisenä aikana. 

Taulukko 8. Oikeustalon alueen nykyinen hulevesikertymä sekä suunnitellun tilanteen hule-
vesikertymä (Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy 31.3.2020). 

 Nykytilanne Tuleva tilanne 
Asfaltti (valumakerroin 0,9) 0,101 ha 0,105 ha 
Nurmikko (valumakerroin 0,2) 0,499 ha 0,206 ha 
Katto (valumakerroin 1,0) - 0,264 ha 
Laatoitus (valumakerroin 0,8) - 0,025 ha 
Hulevesimäärä 17,2 m3 37,8 m3 
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Kuva 6. Ote hulevesisuunnitelmasta, jossa on näkyvissä myös rakennuksen sijoittuminen. 
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Kuva 7. Tarkastelu rakennuksen suhteesta Natura-alueeseen ja rakennettuun ympäristöön 
nähden. Arkkitehtitoimisto Tuomo Siitonen Oy 7.5.2020. 

 

Kuva 8. Havainnekuva oikeustalosta. Oikeustalo on osoitettu nuolella. Rakennus kytkeytyy 
nykyisiin rakennuksiin ”uutena siipenä”. Havainnekuvassa ei ole OIH-rakennuksen laajen-
nusta eikä laajentuvaa pysäköintialuetta. 

6 ALUEEN NYKYTILA 

Nykyisin korttelin osa, jolle oikeustaloa suunnitellaan, on avointa istutettua nurmea sekä pysäköin-

tialuetta, eikä rakennusalalla ole luonnontilaisia tai sen kaltaisia osia. Kortteli rajautuu rehevään 

lehtisekametsään lännessä. Korttelin pohjoispuolella avautuu avoin, osin puolipeitteinen kosteikon 

reunus. Hulevedet valuvat nurmialueilta Laajalahteen johtavaan ojaan. 
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Kuva 9. Tontti on nykyisin nurmea ja päällystettyä pintaa (kuvat: tontin pohjoisosa ja tontin 
eteläosa. Kuvissa näkyy puustoinen alue tontin reunassa). 

 

 

Kuva 10. Koko kortteli rajautuu pohjoisessa puolipensaikkoiseen tai avoimeen, osin jouto-
maalajistosta koostuvaan kuivempaan ympäristöön ja osin kosteikkoon. Natura-alueen ja 
rakennusalan välissä on puuryhmiä ja koivikkorivi. Kuva on otettu suunnitellun rakennuk-
sen katon korkeudelta (noin 20 m). 
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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. Sen sijaan vesimäärällä ei käytännössä ole merkitystä, 

koska lahti on laaja ja meriveden korkeudenvaihteluväli keskimäärin on noin 1,5 metriä. Keinova-

loilla voi olla vaikutuksia lintujen käyttäytymiseen. Tyypillisesti vaikutuksia on havaittu korkeiden 

rakennusten valaistuksen osalta, jolloin valot toimivat ”majakkana” linnuille yöaikaan ja voivat ai-

heuttaa lintujen törmäämisen rakennukseen. Tässä hankkeessa ei suunnitella korkeaa rakenta-

mista, jossa aiheutuisi ns. majakkaefektiä. Hankkeeseen ei liity poikkeuksellista pölyämistä aiheut-

tavia toimenpiteitä, joista voisi aiheutua vaikutuksia kasvillisuudelle. 

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. 

Tässä hankkeessa ei aiheudu oleellisia muutoksia hulevesien määrään. Laajalahteen johdettavien 

hulevesien laatu voi jopa parantua hankkeen myötä, koska hulevedet käsitellään. Suunnitelman 

mukaan myös rakentamisaikana syntyvät hulevedet käsitellään. Alue on potentiaalista sulfaattimai-

den esiintymisaluetta. Sulfaattimaiden kaivuu voi asianmukaisesti käsittelemättömänä aiheuttaa 

merkittäviäkin laadullisia muutoksia valuvesiin. 

7.2 Melu 

Rakentamisen aikainen melu voi häiritä lähiympäristön eläimistöä. Merkittävimmät melulähteet 

ovat pehmeikköalueilla tehtävä paalutus sekä kallioalueilla tehtävät räjäytykset. Muutoin 
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rakentamisesta ei aiheudu niin merkittävää melua, että sillä olisi erityisen kauaskantoisia vaikutuk-

sia. Rakentamisen häiriöt ovat ajallisesti rajoittuvia, tyypillisessä yksittäisen rakennuksen hank-

keessa noin 1-2 vuotta.  

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), tutkimusten pai-

nottuessa liikennemeluun. Olemassa olevan tutkimustiedon perusteella punajalkavikloa voi pitää 

Laajalahden pesimälajeista melulle herkimpänä. Pernajanlahdella tutkittiin E18-tien vaikutuksia 

kosteikon pesimälinnustoon ja melulle herkimpiin lajiryhmiin kuuluvilla kahlaajilla (punajalkaviklo) 

vaikutusten todettiin ulottuvan noin 800 metrin etäisyydelle moottoritiestä ja liikenteen melutason 

vaikutuksen raja-arvoksi 56 dB (Hirvonen, ym. 2001). Muualla Euroopassa desibelirajoja on selvi-

tetty ainakin kosteikkojen lintulajeille, joille pesimätiheyttä alentavan äänenvoimakkuuden kes-

kiäänitason rajaksi on määritetty 43 - 60 dB, lajista riippuen (Reijnen ym. 1995). Hollantilaisessa 

tutkimuksessa selvitettiin puolestaan rautatieliikenteen melun vaikutusta niittylajeihin (Waterman 

2004). Tutkimuksessa määritettiin kynnysarvoja, joilla 1 % linnuista häviää alueelta. Kahlaajien 

kynnysarvoksi saatiin 45 dB, heinätavin 49 dB ja kaikkien niittylajien kynnysarvoksi 44 dB. Tutki-

mustiedon valossa 55 dB:n ylittävällä melulla on jo todennäköisesti vaikutuksia herkimpiin kosteik-

kolajeihin (kahlaajat). 

Merkittävin melu hankkeessa aiheutuu rakentamisen aikana ja erityisesti paaluperustuksen teosta. 

Tavanomaiset rakentamisesta syntyvät äänet eivät vastaavasti aiheuta oleellista häiriötä, eivätkä 

ne erotu alueella vallitsevasta melusta poikkeavana. Toiminnan aikana ei aiheudu sellaista melua, 

jolla olisi merkitystä Natura-alueen lajistoon. Rakennus ei olennaisesti muuta ajoneuvojen liikku-

mista nykyiseen nähden, sillä korttelissa on jo pysäköintialue. Alhaisista ajonopeuksista pysäköinti-

alueella ei synny Natura-alueelle ulottuvaa häiritsevää melua. 

Raide-Jokerin rakennustöiden yhteydessä on tehty melumittauksia, joiden perusteella on voitu las-

kea lyöntipaalutusmelutasoja eri etäisyyksillä (julkaisematon laskelma, Jarno Kokkonen/Sitowise 

Oy). Laskelman perusteella Laajalahden Natura-alueeseen kuuluvan Maarin hoitoniityn eteläreu-

nalla melutaso olisi noin 65 dB. Tämän perusteella yli 50 dB:n melun vaikutusalueeksi voidaan ar-

vioida noin puolet tai jopa hieman tämän ylikin Maarin hoitoniitystä paalutusaikana. Paalutuksesta 

siis voi aiheutua häiriötä lepäilevälle lajistolle tilapäisesti vain loppusyksystä (30.9. jälkeen) ja aikai-

sin keväällä (ennen 1.4.). 

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 
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suojeluperusteisiin, 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. 

7.4 Lintujen törmäykset 

Törmäykset ikkunoihin ovat linnuilla tavallisia. Suurin riski ikkunoihin törmäämiselle on yöaikaan 

muuttavillla varpuslinnuilla. Päiväaikaan ikkunoista voi heijastua taivasta tai linnun tulosuunnan 

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

lasia päin. 

Suunnitellun rakennuksen korkeus ei eroa viereisten rakennusten korkeudesta eivätkä rakennuk-

set ole korkeita (4 kerrosta). Rakennuksen pääty käsittää heijastavia lasipintoja. 

Yömuutolla linnut yleensä lentävät korkeammalla, mutta pimeässä lahdelta nousevat tai toisinaan 

sinne laskeutuvat linnut saattavat lentää myös rakennusten korkeudella.  

7.5 Liikkumisen aiheuttamat häiriöt 

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

riötä linnustolle. Kyseessä oleva hanke ei synnytä liikkumista Natura-alueelle, koska kyseessä on 

julkinen toimistorakennus. 

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

eisiin on koottu seuraavaan taulukkoon. 

Taulukko 9. Yhteenveto vaikutusmekanismeista ja niiden mahdollisesta kohdentumisesta. 

Vaikutus (muutos) Sisällytetty arviointiin / 
Ei sisällytetty 

Peruste 

Virkistyskäytön/liikkumisen li-
sääntyminen alueella 

Ei Ei merkitystä. Hanke ei lisää vir-

kistyskäyttöä tai liikkumista Na-

tura-alueella. 



23/40 18.12.2020 Maarinranta, Oikeustalo 
 

Elinympäristöjen suorat me-
netykset tai pirstoutuminen 
Natura-alueen sisällä  

Ei Ei merkitystä. Hanke ei aiheuta 

elinympäristöjen tai biotooppien 

suoraa laadullista heikkenemistä, 

pinta-alamenetyksiä tai pirstoutu-

mista. 

Kiintoaineen lisääntyminen, 
ravinteiden ja haitta-aineiden 
huuhtoutuminen, pintavalun-
nan muutokset Natura-alu-
eella. 

Kyllä Ei merkitystä toimittaessa suunni-

telman mukaisesti. Hanke voi 

jopa parantaa korttelin länsi-

osasta Natura-alueelle johtuvan 

veden laatua. Rakentamisaikana 

kuitenkin oleellista riittävä vesien-

käsittelymitoitus sekä sulfaattimai-

den huomioiminen. 

Melu rakentamisaikana Kyllä Hankkeesta aiheutuu rakentamis-

aikana melua, jolla voi olla häiriö-

vaikutuksia. 

Lintujen törmäykset Kyllä Arvioitu lajiryhmätasolla. Tör-

mäykset ovat epätodennäköisiä 

matalan rakentamisen takia. 

Yhteisvaikutukset 

Muut kaavahankkeet 

Aikaisemmat hankkeet 

Kyllä Vedenlaatu, melu ja näiden mah-

dollinen merkitys Natura-aluee-

seen yhdessä muiden hankkeiden 

kanssa. 

8 HANKKEEN VAIKUTUKSET 

Korttelin 10082 rakentamisen mahdollisia luontovaikutuksia on aikanaan arvioitu asemakaavan 

laadinnan yhteydessä, eikä merkittäviä negatiivisia vaikutuksia arvioitu olevan (Yrjölä 2011).  

Tässä kuvattu hanke ei vaikuta luontotyyppeihin eikä kasvillisuuteen lainkaan. Rakennuksen kor-

keus ei vaikuta lintujen liikkumiseen alueella, koska rakennuksen korkeus vastaa viereisen raken-

nuksen korkeutta ja rakennukset ovat matalia (4 kerrosta). Rakennuksen länsipuoleinen puusto on 

rakennusta hieman korkeampaa, kun taas pohjoispuoleinen puusto muutaman metrin matalampaa. 

OIH-rakennuksen laajennus sijoittuu jo rakennettuun ympäristöön, eikä siiven rakentamisesta ai-

heudu muutoksia luontotyypeille tai nykyisestä eroavia vaikutuksia linnustolle. Pysäköintialueen 
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laajennus sijoittuu nykyiselle joutomaalle tontin alueelle. Joutomaa ei ole suojeluperusteena olevan 

linnuston elinympäristöksi soveltuvaa aluetta, joten elinympäristöt eivät supistu Natura-alueen ulko-

puolella. 

Ihmisen tekemien rakennelmien vaikutuksia mm. lintuihin on tutkittu ulkomailla paljon. Aiheesta on 

olemassa muutama yhteenvetoartikkelikin (mm. Avery 1979, Drewitt & Langston 2008), joissa joi-

denkin korkeiden rakennusten todetaan olevan linnustolle haitallisia törmäysvaaran vuoksi. 

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

yöllä tai huonossa säässä. Tässä tarkastellussa hankesuunnitelmassa on kyseessä matala raken-

nus, joka ei muodosta tutkimuksessa mainitun kaltaista törmäysriskiä.  

Suunnitellun rakennuksen katto sijaitsee hieman puun latvojen yläpuolella, eikä sen siluetti poikkea 

viereisistä rakennuksista. Lahdelta lähtevät hanhet, vesilinnut ja kahlaajat osaavat rakennuksia 

väistää ja lentävät niiden yli. Reunametsässä liikkuvia pienempiä lajeja saattaa törmätä ikkunoihin. 

Suunnitellun rakennuksen ikkunapinta-ala ei kuitenkaan ole verrattavissa korkeiden, pilvenpiirtäjä-

mäisten rakennusten ikkunapinta-alaan. 

Hankkeen mahdolliset vaikutukset voidaan jakaa kahteen tarkastelujaksoon: rakentamisaikaiset 

vaikutukset ja toiminnan aikaiset vaikutukset (rakennus käytössä). Rakentamisen aiheuttama melu 

ja muu häiriö jakautuu 1-2 vuodelle. Kun pääosa rakentamistoimista on tehty, ei kyseisellä hank-

keella ole toiminnanaikaisia vaikutuksia.  

Natura-alueen osalta hanke voi vaikuttaa alueen linnustoon lähinnä rakentamisen aikaisen melun 

kautta..  

8.1 Vaikutukset luontotyyppeihin 

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

levedet käsitellään sekä rakentamisaikana että rakennuksen valmistuttua., joten hulevesillä ei ole 

negatiivista vaikutusta Natura-alueen vesiluontotyyppiin.  

Rakentamisaikana tulee kuitenkin varmistaa riittävä mitoitus hulevesien käsittelylle, jotta vedenlaa-

tumuutoksilta vältytään.  

Hanke-alue sijoittuu potentiaaliselle sulfaattimaiden esiintymisalueelle, mikä on otettava huomioon 

rakentamisessa kaavamääräysten mukaan. Siltä osin, kun maaperää kaivetaan, tulee etukäteen 

varmistaa, esiintyykö kaivuualueilla sulfaattimaita. Mikäli sulfaattimaata esiintyy, tulee kaivuumas-

sat sekä syntyvät hulevedet käsitellä asianmukaisesti. 

Hankkeesta ei aiheudu muita välillisiä vaikutuksia, kuten kasvillisuuden kulumista, koska alueelle ei 

tule uusia asukkaita rakennuksen myötä. Rakennukselle saapuminen ja lähteminen kanavoituvat 

kaduille ja kevyenliikenteen väylille. 
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Taulukko 10. Hankkeen vaikutukset Natura-luontotyyppeihin. 

Luontotyyppi  Vaikutuksen merkit-
tävyys  

Peruste 

Laajat matalat lahdet  Ei vaikutusta Hanke ei aiheuta vedenlaadun muutoksia. 

Hulevedet käsitellään sekä rakentamis- 

että toiminta-aikana, mikä parantaa alu-

eelta nykyisin johtuvien hulevesien laatua.  

Kostea suurruohokas-
villisuus 

Merenrantaniityt 

Metsäluhdat  

Lehdot  

Hakamaat ja kaskilaitu-
met  

Runsaslajiset kuivat ja 
tuoreet niityt 

Ei vaikutusta Hanke sijoittuu yli 50 metrin etäisyydelle 

Natura-alueen reunasta. Luontotyyppiä ei 

esiinny Natura-alueen hanketta lähellä ole-

valla osalla. 

 

Hankkeella ei ole kielteisiä vaikutuksia suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin, kun hulevesimi-

toitus on riittävä rakentamisaikana ja sulfaattimaiden esiintyminen selvitetään sekä niitä esiintyessä 

ne käsitellään asianmukaisesti. 

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 tulee vähäistä 

häiriötä, joka ei ole merkittävää ja rakennuksen valmistuttua vaikutuksia ei enää ilmene. Häiriötä 

voidaan vähentää töiden oikealla ajoituksella. Pesimäajan ja syksyn levähdysajan pääosin kattava 

rajoitus on 1.4.-30.9. Merkittävin häiriö rakentamisesta aiheutuu paalutuksesta ja muista mahdolli-

sista toimenpiteistä, joista syntyy äkkinäistä, satunnaisesti esiintyvää, impulssimaista ääntä. Kaa-

vamääräys kieltää kyseisten toimenpiteiden tekemisen edellä esitettynä aikana. Kyseinen kielto 

vähentää oleellisesti melun aiheuttamia häiriöitä. Lokakuussa toteutettavilla meluavilla 
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toimenpiteillä voi olla tilapäisiä vaikutuksia Laajalahdella levähtävään linnustoon rakennuskohteen 

lähiympäristössä, sillä linnustoa levähtää alueella vielä loka-marraskuussa. 

Voimakkaan melun aikarajoituksesta johtuen meluvaikutuksia kohdistuu aikaisille kevätmuuttajille 

ja myöhäisille syysmuuttajille. Näiden ryhmien kohdalla vaikutukset kohdistuisivat erityisesti ete-

läistä hoitoniittyä (Maarin hoitoniitty) aikaisin keväällä (lämpiminä ja vähälumisina keväinä muutto 

on aikaisempaa, ja voi tapahtua jo maaliskuun loppupuolella joillakin lajeilla) käyttäviin lajeihin. Ke-

väällä ennen huhtikuun alkua hoitoniittyjen alueella on näin ollen syksyä pienempi merkitys kos-

teikkolajien muutonaikaisena levähdysalueena (kevätmuutto painottuu useimmilla lajeilla voimak-

kaasti huhti-toukokuulle). Keväällä esiintyviä aikaisia kevätmuuttajia, joilla muuttoa esiintyy myös 

maaliskuulla, ovat lähinnä laulujoutsen, metsähanhi, tukkasotka ja uivelo sekä jossain määrin 

myös liro, kurki, pikkulepinkäinen, suokukko, kapustarinta, naurulokki, punajalkaviklo, harmaahai-

kara. Näistä joutsenelle, metsähanhelle, lirolle, suokukolle, kapustarinnalle, punajalkaviklolle ja 

harmaahaikaralle Maarin hoitoniityllä on merkitystä kevätajan levähdys- ja ruokailualueena (koh-

teella vähintään puolet Laajalahdella tavattavista yksilöistä). Syksyisin Maarin hoitoniitty on merkit-

tävä ruokailu- ja lepäilyalue mm. kahlaajille, puolisukeltajasorsille, hanhille, joutsenille, harmaahai-

karalle ja jossain määrin myös lokkilinnuille. Puolisukeltajasorsille alueen merkitys korostuu kor-

kean veden tai tulvien aikaan. Edellä mainittujen lintulajiryhmien lajeista rajoitusajan jälkeen loka-

kuussa Maarinniityllä tavataan levähtävänä runsaasti valkoposkihanhia (parhaimmillaan useampi 

tuhat), jouhisorsia (useita kymmeniä) sekä toisinaan runsaina myös lapa- ja harmaasorsia. Myös 

metsähanhia tavataan alueella useampia kymmeniä, joskin lajin muuttohuippu ajoittuu yleensä 

syys-lokakuun vaihteeseen. Marraskuuhun mennessä laji- ja parimäärät pienenevät selvästi ja täl-

löin Maarin hoitoniityllä on merkitystä vielä lähinnä harmaahaikaroille. Osalla lajeista, kuten kaulus- 

ja harmaahaikaralla, satunnainen talvehtiminenkin on mahdollista.  

Syksyn myöhäismuuttajissa valtaosa on vesilintulajeja, joilla Natura-alueella esiintyminen ei ole tiu-

kasti riippuvaista Maarin hoitoniitystä. Sotkilla, liejukanalla, joutsenella ja pikku-uikulla muutonaikai-

sia elinympäristöjä (hoitoniittyä, kosteikkojen reunoja) esiintyy myös etäämpänä hankealueesta, 

kuten varhaiskevään muuttajista myös harmaahaikaralla. Mustalintu, uivelo ja härkälintu esiintyvät 

puolestaan tyypillisemmin selvästi ulompana ranta-alueista, ja siten myös etäämpänä rakentamis-

alueesta. Kevätmuuttajista metsähanhi on alueella levähtävänä hyvin satunnainen, havaintojen 

painottuessa huhtikuulle.  

Paalutusmelun yli 50 dB:n melun vaikutusalueeksi on arvioitu karkeasti noin puolet tai jopa hieman 

yli puolet Maarin hoitoniitystä. Melun linnustovaikutuksia koskevissa tutkimuksissa kosteikkolajeista 

melulle herkiksi lajeiksi on havaittu mm. useat kahlaajalajit ja vesilintulajeista. Tutkimukset ovat to-

sin painottuneet pesimälinnustoon kohdistuviin vaikutuksiin. Suomessa paalutuksen vaikutuksia 

kosteikkolinnustoon on tutkittu aiemmin ainakin Helsingin Arabianrannassa, Vanhankaupunginlah-

den äärellä (Mikkola-Roos 1996). Selvityksen tarkkailu kohdistettiin lintujen kevätmuuttoon sekä 

vesilintujen sulkasato- ja poikueajankohtiin. Selvityksessä todettiin paalutusmelun karkottavan 
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vesilintuja jopa 1 km etäisyydelle ja vaikutuksen suuruuden riippuvan muun muassa tuulensuun-

nasta. Lokkilinnuilla vaikutus oli pienempi.  

Paalutuksen aiheuttaman melun enimmäisäänitaso on myötätuulella 200 metrin etäisyydellä noin 

70 dB (lähtötaso 10 m paalutuskoneesta 105 dB), jonka perusteella voi olettaa valtaosan Maarin 

hoitonniitystä sijoittuvan vähintään 55 dB:n melun vaikutusalueelle. Tavanomaisella rakentamisen 

aikaisella melulla voi sen sijaan olla haitallisia vaikutuksia rakentamisalueen välittömässä läheisyy-

dessä, hoitoniityn eteläreunalla ja lounaiskulman reunametsissä.  

Kokonaisuudessaan myöhäissyksylle tai varhaiskeväälle ajoittuvan rakentamisesta aiheutuvan voi-

makkaan melun vaikutukset  arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. Perusteina arviolle ovat vaikutusten 

kesto ja kohdelajeille soveltuvien muutonaikaisten elinympäristöjen sijainti ja laajuus (hoitoniittyjä ja 

ruovikon reunoja myös melun vaikutusalueen pohjoispuolella). Rakennuksen perustamiseen liitty-

vät voimakkaat meluvaikutukset rajoittuisivat yhteen talvikauteen. Siten myös mahdolliset vähäiset 

vaikutukset lahden levähtäjämääriin em. lajeilla kohdistuisivat yhteen (tai osalla lajeista kahteen) 

muuttokauteen. Lisäksi lajien esiintyminen ei ole kokonaan riippuvaista Natura-alueen eteläisim-

män osan Maarin hoitoniitystä. Yhteenvetona voidaan todeta, että rakennusvaiheen voimakas 

melu voi aiheuttaa yhden syys-talvi-kevät -kauden ajalla kohdelajeilla muutoksia Natura-alueen eri 

osien käytössä, mutta niillä ei ole pysyvämpiluonteisia vaikutuksia millekään lajeista.    

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

seessä olevassa hankkeessa rakennuksen korkeus vastaa viereistä rakennusta, rakennukset ovat 

matalia (4 kerrosta) ja rakennuksen ja Natura-alueen välissä on puuryhmä ja puurivi. Nämä itses-

sään saavat linnut lisäämään korkeutta, joten törmäykset rakennukseen ovat epätodennäköisiä. 

Rakennuksen päätyjulkisivussa on kerroksen kokoisia ikkunoita, jotka voivat aiheuttaa heijastavia 

pintoja, jonka seurauksena lintuja saattaa törmätä ikkunoihin. Ikkunoiden heijastavat pinnat tulisi 

“rikkoa”. Kaikkiaan törmäyskuolemia ei arvioida merkittäväksi rakennuksen osalta sen mataluu-

desta sekä ympäröivästä puustosta ja suhteellisen pienestä ikkunapinta-alasta johtuen. 

Rakennuksiin törmäämiselle alttiita ovat etenkin monet varpuslintulajit. Natura-alueen suojelupe-

rusteena ei kuitenkaan ole sellaisia lajeja, joihin voisi elinympäristöjen sijainnin ja alueidenkäytön 

kannalta olettaa kohdistuvan kohonnutta törmäysriskiä hankkeen toteuttamisen johdosta. Varpus-

lintulajeista lapinkirvinen hyödyntää lähinnä Natura-alueen hoitoniittyjä. Pikkusieppo esiintyy puo-

lestaan Elfvikin puoleisissa vanhoissa kuusisekametsissä tai Natura-alueen kosteapohjaisissa se-

kametsissä, Muut lajit (kirjokerttu, pikkulepinkäinen, sinirinta ja pussitiainen) esiintyvät pesimä- ja 

muuttoaikoina joko puoliavoimilla pensaikoilla tai rantametsiköissä. Muulla alueen lintulajistolla 

esiintyminen ja liikkuminen on vahvasti kytköksissä Natura-alueen kosteikko-osaan. 

Rakennusten olemassa olon häiriövaikutuksista kosteikkojen linnustoon ei ole tutkimustietoa. 

Hankkeen rakennus ei korkeutensa puolesta muuttaisi maisemaa hoitoniittyjen suuntaan, eikä vi-

suaalista häiriötä arvioida linnustovaikutusten kannalta merkittäväksi asiaksi.  
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Taulukko 11. Hankkeen vaikutukset Natura-alueen linnustoon. 

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

tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Harvalukuinen levähtäjä ja ruokailija alueella ke-
sällä ja alkusyksystä (kaavan voimakkaan melun 
rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Kalatiira Kalatiirojen pesimäympäristöt sijaitsevat Laajalah-
den luodoilla. Laajalahden Natura-alueelle ei ole 
osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesialueet säily-
vät rakentamattomina eikä niihin kohdistu välillisiä 
muutoksia.  Laji esiintyy alueella kaavan voimak-
kaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Pikkutiira Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 1.4.-
30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Lapintiira Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Pikkulokki Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Mustatiira Harvinainen laji alueella. Hyödyntää vesialuetta ra-
vinnonhankintaan. Laajalahden Natura-alueelle ei 
ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesialueet 
säilyvät rakentamattomina eikä niihin kohdistu välil-
lisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Kaulushai-
kara 

Ruovikoissa esiintymä harvalukuinen laji. Laajalah-
den Natura-alueen ruovikkoalueisiin ei kohdistu 
suoria tai epäsuoria vaikutuksia. Laajalahdella teh-
tävät hoitotoimet ovat vähentäneet ruovikoiden 
pinta-alaa. Lajiin ei kohdistu hankkeesta haitallisia 
vaikutuksia. Laji esiintyy alueella satunnaisesti tal-
vehtivana kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Kuikka Ei pesi alueella. Saattaa levähtää lahden vesialu-
eella muuttoaikana (huhti-toukokuu, syyskuu). 

Ei vaikutuksia. 
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Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvan rakennuksen 
rakentaminen ja käyttö ovat merkityksettömiä. 

Laulujoutsen Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. 
Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä häiriötä 
muuttaville yksilöille voimakkaan melun aiheutta-
mana loka-marraskuussa ja maaliskuussa. Laji voi 
karttaa hankealueen lähimpiä osia (Maarin hoitonii-
tyn eteläosa) melusta johtuen. 

Vähäinen vaikutus. 

Uivelo Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy Na-
tura-alueella etäämpänä, avovesialueilla. 

Ei vaikutuksia. 

Pikkujoutsen Harvinainen muutonaikainen levähtäjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. 
Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä häiriötä 
muuttaville yksilöille voimakkaan melun aiheutta-
mana loka-marraskuussa ja maaliskuussa. Laji voi 
karttaa hankealueen lähimpiä osia melusta johtuen. 

Vähäinen vaikutus. 

Mustakurkku-
uikku 

Harvalukuinen, rehevien vesialueiden laji. 
Natura-alueen ulkopuolelle sijoittuvan rakennuksen 
rakentaminen ja käyttö ovat merkityksettömiä. Laji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusajan (1.4.-30.9.) ulkopuolella. 

Ei vaikutuksia. 

Valkoposki-
hanhi 

Valkoposkihanhi sietää hyvin ympäristön häiriöitä, 
kuten liikenne ja liikkuminen. Natura-alueen avoi-
miin ympäristöihin ei kohdistu muutoksia. Lajia ta-
vataan nykyisin säännöllisesti Laajalahdella myös 
lokakuussa. Rakentamisen aikainen voimakas melu 
voi rajoitusajan (1.4.-30.9.) jälkeisellä ajalla vaikut-
taa lajin yksilömääriin lahdella. Vaikutukset ovat vä-
liaikaisia. 

Vähäisiä vaikutuksia. 

Liro Muutonaikainen levähtäjä. Suuretkin yksilömäärät 
hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäi-
syys hoitoniitylle on rakennukselta noin 110 m eikä 
tavanomainen rakentamisaikainen melu aiheuta 
häiriötä. Laji esiintyy alueella pääsääntöisesti kaa-
van voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.), 
ainoastaan poikkeuksellisen lämpiminä ja vähälumi-
sina keväinä olisi mahdollista, että ensimuuttajia 
saattaisi esiintyä alueella runsaammin jo maalis-
kuun lopulla. 

Ei vaikutuksia. 

Luhtahuitti Ei muutoksia luhtahuitille sopiviin elinympäristöihin 
eli ruovikoihin. Luhtahuitti sietää melua, ja se voi 

Ei vaikutuksia. 



Maarintie 6, Oikeustalo 21.1.2021 30/40 

asettua myös vilkkaasti liikennöityjen teiden lähis-
tölle, kunhan sopiva kosteikkoympäristö on tarjolla. 
Laji esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun ra-
joitusaikana (1.4.-30.9.). 

Punakuiri Muutonaikainen levähtäjä. Suosii hoitoniittyjä. Laa-
jalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-
mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamatto-
mina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). Päämuutto tapahtuu huhti-
kuun lopulla - toukokuussa 

Ei vaikutuksia. 

Kurki Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja hoitoniityt sekä muut avoimet ympäristöt 
säilyvät nykyisenlaisina. Laji esiintyy alueella kaa-
van voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.).  

Ei vaikutuksia. 

Ruisrääkkä Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja hoitoniityt sekä muut avoimet ympäristöt 
säilyvät nykyisenlaisina. Laji esiintyy alueella kaa-
van voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Vesipääsky Muutonaikainen levähtäjä. Suosii ruovikoiden alli-
koita ja rantaniittyjen märimpiä osia.  
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Natura-alueella Hanke ei muuta Laajalahden ve-
denlaatua siten, että ravinnonhankinta heikentyisi. 
Laji esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun ra-
joitusaikana (1.4.-30.9.). Myöhäinen kevätmuuttaja. 

Ei vaikutuksia. 

Suokukko Muutonaikainen levähtäjä. Suuretkin yksilömäärät 
hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäi-
syys hoitoniityn eteläreunaan on rakennukselta noin 
110 m eikä tavanomainen rakentamisaikainen melu 
aiheuta häiriötä. Laji esiintyy alueella pääsääntöi-
sesti kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.), ainoastaan poikkeuksellisen lämpiminä 
ja vähälumisina keväinä olisi mahdollista, että ensi-
muuttajia saattaisi esiintyä alueella maaliskuun lo-
pulla., lokakuussa vain satunnaisemmin (lokakuun 
alkupuoli). 

Ei vaikutuksia. 

Kapustarinta Muutonaikainen levähtäjä. Suosii hoitoniittyjä. Laa-
jalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakenta-
mista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamatto-
mina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella pääsääntöisesti kaavan voimak-
kaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.), ainoastaan 
poikkeuksellisen lämpiminä ja vähälumisina ke-
väinä olisi mahdollista, että ensimuuttajia saattaisi 
esiintyä alueella maaliskuun lopulla. 

Ei vaikutuksia. 

Palokärki Palokärjen pääasiallinen elinympäristö sijaitsee Na-
tura-alueen ulkopuolella, Elfvikin vanhan metsän 
alueella. Elinympäristöt eivät supistu.  

Ei vaikutuksia. 

Pussitiainen Elinympäristöt sijaitsevat kosteassa rantametsässä, 
pensaikoissa ja ruovikossa. Elinympäristöihin ei 

Ei vaikutuksia. 
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kohdistu muutoksia. Laji esiintyy alueella kaavan 
voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Pikkulepin-
käinen 

Alueella todetut pikkulepinkäisen elinympäristöt si-
jaitsevat pääasiassa Laajalahden pohjukan puolia-
voimissa ympäristöissä, myös lähellä hankealuetta. 
Lajille soveltuvat elinympäristöt eivät suppene Na-
tura-alueella. Pikkulepinkäisen säilyminen Natura-
alueella edellyttänee pesimäpaikoilla tehtyjen hoito-
toimien jatkamista. Lajiin voi kohdistua tilapäisiä 
haitallisia vaikutuksia rakentamisaikaisesta me-
lusta. Vaikutus on vähäinen kielteinen, mutta tila-
päinen.  

Vähäinen vaikutus häi-
riövaikutuksen kautta, 
tilapäinen (rakentamis-

aika). 

Pikkusieppo Pikkusiepon elinympäristöt sijoittuvat hyvin voimak-
kaasti Elfvikin alueelle. Hankkeella ei ole vaikutusta 
lajin esiintymiseen Natura-alueella. 

Ei vaikutuksia. 

Kirjokerttu Lajille soveltuviin puoliavoimiin elinympäristöihin ei 
kohdistu muutoksia. Lajin viimeisin pesintä on ollut 
2000-luvun alussa.  

Ei vaikutuksia. 

Ruskosuo-
haukka 

Lajiin ei kohdistu vaikutuksia. Laji käyttää aluetta lä-
hinnä ravinnonhankintaan. Edellinen pesintä 1980-
luvulla.  

Ei vaikutuksia. 

Muutto-
haukka 

Lajiin ei kohdistu vaikutuksia. Laji käyttää aluetta 
muuttoaikoina ravinnonhankintaan. 

Ei vaikutuksia. 

Merikotka Lajiin ei kohdistu vaikutuksia, koska avovesialueella 
ei tapahdu muutoksia eivätkä häiriöt lisäänny vesi-
alueella. Laji käyttää aluetta pesimis- ja muuttoai-
koina ravinnonhankintaan. 

Ei vaikutuksia. 

Kalasääski Lajiin ei kohdistu vaikutuksia, koska avovesialueella 
ei tapahdu muutoksia eivätkä häiriöt lisäänny vesi-
alueella. Laji käyttää aluetta lähinnä ravinnonhan-
kintaan. 

Ei vaikutuksia. 

Uhanalainen 
laji 

Lajin elinympäristöihin ovat voineet vaikuttaa lou-
naiskulman alueen hankkeet. Arvioitava hanke ei 
vaikuta lajin pesimäympäristöihin. Lajiin voi kohdis-
tua tilapäisiä haitallisia vaikutuksia rakentamisaikai-
sesta melusta. Vaikutus on vähäinen kielteinen, 
mutta tilapäinen. 

Vähäinen vaikutus häi-
riövaikutuksen kautta, 
tilapäinen (rakentamis-

aika). 

Sinirinta Muutonaikainen laji, joka hyödyntää pensaikkoisia 
ympäristöjä ja kosteikon reunoja. Lajille soveltuvat 
ympäristöt eivät muutu. Laji esiintyy alueella kaa-
van voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Naurulokki Pesimäluodot sijaitsevat Natura-alueen itäreu-
nassa. Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu 
rakentamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät raken-
tamattomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutok-
sia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. 

Ei vaikutuksia. 

Mustalintu Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy pää-
asiassa uloimmilla avovesialueilla (ei häiriövaiku-
tuksia). 

Ei vaikutuksia. 
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Selkälokki Harvalukuinen laji muuttoaikoina ja ruokailijana. La-
jin pääasialliset esiintymisalueet hoitonniittyjen ul-
kopuoliset vesialueet.  

Ei vaikutuksia. 

Heinätavi Pesimälaji ja muutonaikainen levähtäjä. Laajalah-
den Natura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja 
ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä 
niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Melko myöhäinen 
saapuja, laji esiintyy alueella kaavan voimakkaan 
melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Harmaahai-
kara 

Muutonaikainen laji. Hankkii ravintonsa ruovikoista 
ja märiltä rantaniityiltä, lepäilee tyypillisesti ruovikon 
suojassa tai puiden oksilla. Laajalahden Natura-alu-
eelle ei ole osoitettu rakentamista ja ranta- ja vesi-
alueet säilyvät rakentamattomina eikä niihin koh-
distu välillisiä muutoksia. Hanke ei muuta Laajalah-
den vedenlaatua siten, että ravinnonhankinta hei-
kentyisi. 
Lajin suurimmat kerääntymät alueella kaavan voi-
makkaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). Maarin-
niitty tärkeä kerääntymisalue. Kohtuullisen runsas 
vielä lokakuussa, marraskuussa vähälukuinen. Sa-
tunnainen talvehtija leutoina talvina. Hankkeella voi 
olla väliaikaisia meluvaiikutuksia lajin esiintymisku-
vaan Natura-alueella myöhäissyksyllä.  

Vähäinen vaikutus. 

Pikku-uikku Harvalukuinen, rehevillä vesialueilla viihtyvä laji. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella etenkin myöhään syksyllä. Laajalahti on lajin 
muutonaikaisena levähdysalueena merkittävä 
kohde (pääasiassa Maarinlahden vesialueet, ruovi-
kon reunat). Lajille soveltuvia elinympäristöjä myös 
voimakkaan melun vaikutusalueen ulkopuolella, vä-
häiset tilapäiset vaikutukset mahdollisia runsau-
dessa. 

Vähäiset vaikutukset. 

Ristisorsa Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Tundrakur-
mitsa 

Vähälukuinen syysajan levähtäjä. Laajalahden Na-
tura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja ranta- 
ja vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä niihin 
kohdistu välillisiä muutoksia. Laji esiintyy alueella 
kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-
30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Mustapyrstö-
kuiri 

Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Lajia 

Ei vaikutuksia. 
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tavataan alueella melko myöhään keväällä, huhti-
kuun loppu, toukokuu. 

Punasotka Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. 
Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä häiriötä 
muuttaville yksilöille voimakkaan melun aiheutta-
mana loka-marraskuussa. Laji voi karttaa hankealu-
een lähimpiä osia melusta johtuen. Pääasiallinen 
esiintymisalue Maarinlahden vesialueet.  

Vähäinen vaikutus. 

Lapasotka Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. 
Syysajan esiintyminen melko yhtenevä punasotkan 
kanssa. Esiintyy usein ulompana vesialueilla ja toi-
saalta pidempään, alkutalveen saakka (joulukuulle-
kin). Vaikutukset samankaltaiset kuin punasotkalla.  

Vähäinen vaikutus. 

Nuolihaukka Laji on muutonaikainen levähtäjä. Käyttää aluetta 
ravinnonhankintaan. Hanke ei aiheuta muutoksia 
Natura-alueen ympäristössä, joilla olisi haitallisia 
vaikutuksia lajiin. Myöhäinen saapuja ja aikainen 
syysmuuttaja. Laji esiintyy alueella kaavan voimak-
kaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Kuovisirri Harvalukuinen levähtäjä (pääasiassa syyskuu). 
Hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Mustaviklo Levähtävä laji hoitoniityillä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). Satunnaisesti alueella loka-
kuussa. 

Ei vaikutuksia. 

Keltavästä-
räkki 

Avomaiden laji, pesii hoitoniityillä, selvästi runsain 
Maarin hoitoniityllä. Natura-alueen tai sen ulkopuoli-
siin elinympäristöihin ei kohdistu muutoksia. Tavan-
omainen rakentamisaikainen melu ei aiheuta  mer-
kittävää häiriötä pesimäaikana. Laji esiintyy alueella 
kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana (1.4.-
30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Pilkkasiipi Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy myös 
myöhään syksyllä, mutta ulompana avovesialueilla. 

Ei vaikutuksia. 

Punajalka-
viklo 

Yleinen levähtäjä, myös pesimälaji.  Vähäisiä vaikutuksia. 
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Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäi-
syys hoitoniitylle on rakennukselta Maarinniityn ete-
läreunaan noin 110 m. Lienee alueen herkin laji 
melulle. Tavanomainen rakentamisaikainen melu 
voi aiheuttaa häiriötä Maarinniityn eteläosaan (1 
pari vuonna 2019). Vaikutukset väliaikaisia. Laji 
esiintyy alueella pääsääntöisesti kaavan voimak-
kaan melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.), ainoastaan 
poikkeuksellisen lämpiminä ja vähälumisina ke-
väinä olisi mahdollista, että ensimuuttajia saattaisi 
esiintyä alueella maaliskuun lopulla. 

Härkälintu Ei pesi alueella, levähtää muuttoaikoina. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Hanke ei muuta Laajalahden vedenlaatua siten, 
että ravinnonhankinta heikentyisi. Laji esiintyy alu-
eella kaavan voimakkaan melun rajoitusaikana 
(1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Jouhisorsa Muutonaikainen levähtäjä, jota tavataan alueella 
jonkin verran myös syyskuun päämuuttoajan jäl-
keen lokakuussa. Pääasiallisia syysajan esiintymis-
alueita Maarinlahti ja Maarin hoitoniitty.  
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. 
Myöhäissyksyllä laji voi karttaa hankealueen lähim-
piä osia voimakkaasta melusta johtuen. 

Vähäisiä vaikutuksia. 

Liejukana Harvinainen pesimälaji järviruoko- ja osmankäämi-
kasvustoissa. Ei ole erityisen häiriöherkkä laji, esiin-
tyy myös melko rakennetuilla kosteikkoalueilla. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia.  

Ei vaikutuksia. 

Lapinsirri Yleinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Etäi-
syys hoitoniitylle on rakennukselta noin 110 m eikä 
tavanomainen rakentamisaikainen melu aiheuta 
häiriötä. Laji esiintyy alueella kaavan voimakkaan 
melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Metsähanhi Muutonaikainen levähtäjä.  
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella pääasiassa kaavan voimakkaan 
melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.), satunnaisemmin 
myös lokakuun alkupuolella. 

Ei vaikutuksia. 

Harmaasorsa Runsastunut pesimälaji sekä levähtävä laji. Pesät 
ruovikoissa. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 

Vähäinen vaikutuksia. 
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esiintyy alueella pääasiassa kaavan voimakkaan 
melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.), usein myös koh-
tuullisen runsaana lokakuussa. Rakentamisesta voi 
aiheutua tilapäistä häiriötä melun aiheuttamana ja 
laji voi karttaa hankealueen lähimpiä osia melusta 
johtuen. 

Isosirri Harvalukuinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). Vain satunnaisesti lokakuun 
alussa. 

Ei vaikutuksia. 

Lapasorsa Runsastunut pesimälaji ja alueella myös muutta-
vana. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella pääasiassa kaavan voimakkaan 
melun rajoitusaikana (1.4.-30.9.), toisinaan myös lo-
kakuussa. Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä 
häiriötä melun aiheuttamana ja laji voi karttaa han-
kealueen lähimpiä osia melusta johtuen. Pääasialli-
set syysajan kerääntymisalueet hoitoniityllä ja sen 
lähialueella. Runsastunut pesimä-laji. 

Vähäinen vaikutus. 

Tukkasotka Harvinaistunut pesivä ja muutonaikainen laji. Laaja-
lahden Natura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista 
ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina 
eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia.  
Rakentamisesta voi aiheutua tilapäistä häiriötä 
muuttaville yksilöille voimakkaan melun aiheutta-
mana loka-marraskuussa ja maaliskuussa. Laji voi 
karttaa hankealueen lähimpiä osia melusta johtuen. 

Vähäinen vaikutus. 

Pikkusirri Harvalukuinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Jänkäsirriäi-
nen 

Harvalukuinen levähtäjä. Hyödyntävät hoitoniittyjä. 
Laajalahden Natura-alueelle ei ole osoitettu raken-
tamista ja ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamat-
tomina eikä niihin kohdistu välillisiä muutoksiaLaji 
esiintyy alueella kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 

Lapinkirvinen Harvinainen laji alueella. Levähtää erityisesti syys-
muuton aikana laidunmailla ja pelloilla . Laajalah-
den Natura-alueelle ei ole osoitettu rakentamista ja 
ranta- ja vesialueet säilyvät rakentamattomina eikä 
niihin kohdistu välillisiä muutoksia. Laji esiintyy alu-
eella pääasiassa kaavan voimakkaan melun rajoi-
tusaikana (1.4.-30.9.). 

Ei vaikutuksia. 
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Merkittävien heikentävien vaikutusten syntyminen on objektiivisesti arvioituna poissuljettu. Pesimä-

aikaisia vähäisiä vaikutuksia voi rakentamisen tavanomaisesta melusta kohdistua lähinnä melulle 

herkimmäksi lajiksi arvioituun punajalkavikloon. Punajalkaviklon osalta vaikutukset kohdistuvat 

Maarin hoitoniityn eteläosan elinympäristöön. Muista pesimälajeista vähäisiä vaikutuksia voi koh-

distua myös pikkulepinkäiseen ja uhanalaiseen lajiin. Häiriö on joka tapauksessa tilapäinen, eikä 

muutoksia kohdistu lajien elinympäristöihin. Muuttoaikoina vähäisiä haitallisia vaikutuksia kohdistuu 

niihin lajeihin, joita Maarin hoitoniityllä ja sen läheisyydessä lahdella esiintyy säännöllisesti voimak-

kaan melun rajoitusajan (1.4.-30.9.) ulkopuolella. Pääasiassa vähäiset, väliaikaiset vaikutukset 

kohdistuvat loka- ja marraskuussa esiintyvään lajistoon, (harmaahaikara, pikku-uikku, valkoposki-

hanhi, harmaasorsa, lapasorsa, jouhisorsa, lapasotka, punasotka, tukkasotka), laulujoutsenen ja 

pikkujoutsenen osalta lähinnä alkukevääseen. Tavanomaisen rakentamisen aikaista meluvaiku-

tusta ei muuttolajien osalta katsota merkitykselliseksi. 

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 todennäköisesti vai-

kuta hoitoniittyjen tai vesialueen linnustoon etäisyydestä johtuen. Mm. hoitoniittyyn vaikuttaa Kehä 

I:n melu, eikä tavanomaisen rakentamisen melu ylitä kyseistä melutasoa. Sen sijaan iskevä, äkki-

näinen melu on haitallista. Hanke aiheuttaa rakentamisaikanaan osaltaan vähäistä melusta johtu-

vaa haittaa Natura-alueen reunaosiin. Alueella on rakentamistoimintaa ollut pitkään ja suunnitel-

mien mukaan myös tulevaisuudessa. Tällä voi olla vaikutusta Natura-alueen eteläreunan houkutte-

levuuteen pesimäpaikkana. Ei kuitenkaan ole viitteitä, että reuna-alueella pesimälajistossa olisi ta-

pahtunut erityisiä muutoksia. Oleellinen häiriövaikutuksia vähentävä tekijä on se, että voimakkaasti 

meluavaa rakentamistoimintaa ei tehdä ajalla 1.4.-30.9. Kokonaisvaikutus on korkeintaankin vähäi-

nen ja väliaikainen. 

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

tuksia ei synny. 

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

ja Kiiski 2020). Tarkastelussa todettiin, että Kehä I:n runsas liikennemäärä heikentää Laajalahden 

arvoa linnustoalueena. Muutoin alueella ei ole toteutettu hankkeita tai suunnitelmia, jotka linnusto-

seurantatulosten perusteella olisivat suoraan vaikuttaneet luontotyyppeihin tai lajeihin. Yhteenve-

tona raportissa todetaan, että yhteisvaikutukset ovat haitallisia, mutta merkitykseltään ne jäävät vä-

häisiksi eikä yhteisvaikutuksilla arvioida olevan heikentävää vaikutusta alueen eheyteen. Merkittä-

vimmät vaikutukset kohdistuvat lajistoon, joka ei ole Natura-alueen suojeluperusteena. Vuosina 

2019 ja 2020 toteutettujen Kehä I:n parantamiseen ja Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvien pesi-

mälinnustoseurantojen tulokset viittaavat siihen, että Natura-alueen pesimälinnustossa ei ole ha-

vaittavissa ainakaan kyseisinä seurantajaksoina olennaisia muutoksia 2000-luvun aikaisempiin 

seurantatuloksiin nähden lukuun ottamatta vesilinnustoa, jonka perimäärä jäi vuonna 2020 hyvin 

alhaiseksi. Vuoden 2020 seurannassa ei ole havaittavissa Natura-alueen parimäärissä eroja met-

säympäristöjä hyödyntävien lajien osalta, vaikka Raide-Jokerin rakentaminen on vähentänyt Na-

tura-alueen ulkopuolella sijainnutta puustoista ympäristöä. Kyseessä oleva hanke ei supista met-

säisiä ympäristöjä. 

Muita suunnitelmia lähialueella ovat AaltoWorks-korttelin suunnitelma sekä Maarinkulman korttelin 

suunnitelma. Näiden suunnitelmien mukainen toteutuminen ajoittuu Oikeustalon toteuttamisen jäl-

keen. Kyseisistä suunnitelmista on laadittu erilliset arviot hankkeiden vaikutuksista Natura-alueen 

suojeluperusteisiin. Näillä hankkeilla ei ole sellaisia samanluonteisia vaikutuksia, jotka kumuloituisi-

vat Oikeustalon hankkeen kanssa lukuun ottamatta rakentamisen aiheuttamaa melua, joka kussa-

kin hankkeessa kohdistuu toisiinsa nähden hieman eri alueille ja eri aikaan. Koska asemakaava-

määräys kieltää voimakkaan melun aiheuttamisen 1.4.-30.9. välisenä aikana, ei rakentamisesta 

aiheutuvan melun arvioida aiheuttavan sellaisia kumuloituvia vaikutuksia, joista aiheutuisi merkittä-

viä kielteisiä vaikutuksia huomioiden myös sen, että mainitut kaksi muuta hanketta sijoittuvat 

etäämmäksi Natura-alueen hoitoniityiltä.  

Tässä tarkasteltavalla hankkeella ei arvioida olevan kumuloituvia yhteisvaikutuksia muiden hank-

keiden ja suunnitelmien kanssa, jotka heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteita. Näin siksi, 

että kyseessä olevalla hankkeella on arvioitu mahdollisesti olevan vähäisiä kielteisiä vaikutuksia 

ainoastaan rakentamisaikana hankkeen välittömässä läheisyydessä rakentamisen melun seurauk-

sena pesimäajan ulkopuolella. Kyseessä oleva hanke ei vaikuta Natura-alueen tai sen ulkopuolisiin 

biotooppeihin tai elinympäristöihin. 
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10 SUOSITUKSET 

1. Rakennuksen julkisivussa ei tulisi käyttää yli kerroksen korkuisia kirkkaita tai peilimäisiä laseja. 

Lasien aiheuttamat heijastukset tulisi estää “rikkomalla” heijastukset rakenteellisesti. Erityisen tär-

keää tämä on ylimmän kerroksen lasipinnan osalta. Teknisesti tähän on useita ratkaisuja, kuten 

ritilät tai vastaavat ikkunoiden edessä olevat rakenteet. Lasipintoja voidaan myös päällystää erilai-

silla läpinäkyvillä materiaaleilla tai lasipintojen edessä voidaan käyttää erilaisia näkyvyyttä lisääviä 

rakenteita. Lasipintojen osalta löytyy myös kaupallisia vaihto-ehtoja, jotka on suunniteltu huomioi-

maan 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. Rakennuksen läpi ei saa olla esteetöntä näkymää ikkunoi-

den kautta. => Vähentää lintujen, ensisijaisesti varpuslintujen, törmäyksiä lasipintoihin. 

2. Hulevesien käsittelykapasiteetti tulee mitoittaa rakentamisaikana riittävän suureksi siten, että kä-

sittelykapasiteetti riittää myös keskimääräisestä poikkeavan vesimäärän käsittelyyn. 

3. Sulfaattimaiden esiintyminen tulee varmistaa. Mikäli sulfaattimaita esiintyy, tulee ne käsitellä asi-

anmukaisesti mukaan lukien hulevedet.  

4. Tontin pohjoisreunaan suositellaan istutettavan puu- ja pensasryhmiä, jotka parantavat suojaa 

rakennetun alueen ja lahden välillä. Puustoistutukset tukisivat myös liito-oravan liikkumista Laaja-

lahden rantaa myöten. 

5. Kovaa ja äkkinäistä melua tuottavat rakennusvaiheet tulee ajoittaa kaavamääräyksen mukaisesti 

1.4. – 30.9. ulkopuolelle, jotta häiriövikutuksia muutonaikaiseen levähtävään lajistoon ei synny. 

11 SEURANTA 

Hanke ei aiheuta sellaisia muutoksia ja niistä syntyviä vaikutuksia, joihin liittyisi merkittäviä epävar-

muuksia. Hankkeen ei arvioida heikentävän Natura 2000 -alueen suojeluperusteita yksinään tai yh-

dessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa. Rakentamisesta voi aiheutua vähäistä tila-

päistä haittaa korttelin välittömässä läheisyydessä. Suositukset toteuttamalla tilapäistä haittaa voi-

daan edelleen lieventää. Seurannalle ei arvioida olevan tarvetta. 

12 JOHTOPÄÄTÖS 

Objektiivisten seikkojen perusteella on poissuljettua, että hanke vaikuttaisi alueeseen merkittävästi 

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

joittuu Natura-alueen ulkopuolelle rakennettuun ympäristöön. Hankkeesta voi aiheutua rakentamis-

aikana melusta vähäistä häiriötä Natura-alueen reunaosiin. Voimakasta melua aiheuttavaa 
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rakentamista ei tehdä 1.4.-30.9. välisenä aikana. Vaikutus ei ole merkittävän kielteinen. Hanke ei 

vaikuta kielteisesti minkään lajin elinympäristöihin eikä se muuta luontotyyppejä. Hanke ei vaikuta 

kielteisesti Natura-alueen eheyteen. 

Hankkeessa on syytä kiinnittää huomiota meluavien toimenpiteiden ajoittamiseen sekä rakentami-

sen aikaisten hulevesien käsittelyn mitoitukseen. Sulfaattimaiden esiintyminen tulee selvittää. 
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