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1 JOHDANTO 
Espoon kaupunki laatii Histan alueelle Hista-Siikajärvi-Nupuri –osayleiskaavaa 
(myöhemmin Histan osayleiskaava). Osayleiskaavaluonnoksesta esitetyissä 
lausunnoissa edellytettiin luonnonsuojelulain 65 § arvioinnin laatimista (ns. Natura-
arviointi). Kyseisessä arvioinnissa selvitetään, heikentääkö hanke tai suunnitelma 
yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti 
merkittävästi Natura 2000 –verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Sama koskee myös 
hankkeita tai suunnitelmia Natura 2000 –alueen ulkopuolella, jos niillä on 
todennäköisesti alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Tämä Natura-arvio on laadittu selvittämään Histan osayleiskaavaluonnoksen 
toteuttamisen vaikutuksia Nuuksion Natura 2000 –alueeseen. 

Työtä varten perustettiin ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustettuina Espoon kaupungin 
kaupunkisuunnittelukeskus, Espoon ympäristökeskus, Uudenmaan ympäristökeskus, 
Metsähallitus, Vihdin kunta, Kirkkonummen kunta sekä YIT Rakennus Oy. 
Ohjausryhmä on ohjannut arviointityötä ja kokoontunut 5 kertaa. 

Arvioinnin ovat laatineet ohjausryhmän ohjauksessa FM Lauri Erävuori, FM Tommi 
Lievonen sekä DI Janna Riikonen Pöyry Environment Oy:stä. 

2 HANKKEEN KUVAUS 
Histan osayleiskaava-alue sijaitsee Pohjois-Espoossa. Aluetta rajaavat eteläpuolella 
Turunväylä sekä paikallisväylä Nupurintie. Idässä ja pohjoisessa rajan muodostavat 
Brobackantie, Sahaoja, Sahajärvi sekä Heinäslammen pohjoispuolella kohoava 
metsäselänne. Länsipuolella aluetta rajaavat kaupungin raja sekä Siikajärvi. 

2.1 Nykyinen maankäyttö 
Suunnittelualue sijoittuu Espoon keskuksen ja Kirkkonummen Veikkolan taajaman 
väliselle alueelle. Alue sijoittuu Turunväylän varteen, jota pitkin on nopea yhteys sekä 
Helsinkiin (n. 20 km), Espoon keskukseen (n. 8 km) että Veikkolaan (n. 5 km).  

Suunnittelualueella suurimmat yhtenäiset asuinalueet sijoittuvat nykyisin Siikajärven 
ranta-alueille sekä Kotimäkeen ja Kolmirantaan. Nykyisin asukkaat hakevat palvelut 
lähinnä Espoon keskuksen, Leppävaaran ja Kirkkonummen Veikkolan suunnista. 
Keskiosa alueesta on rakentamatonta.  

Alueella on ala-aste, päiväkoti, seurakunnan kerhotila, kaksi hotelliravintolaa, 
huoltoasema, kaksi puutarha-alan yritystä ja ohjelmapalvelujen tuottajayritys. Suurin 
työllistäjä on K-Instituutti (66 työpaikkaa) Siikajärvellä. Muut palvelut haetaan 
pääasiassa Espoon keskuksesta ja Leppävaarasta.  

Alueen sijainti on keskeinen suhteessa maakunnallisesti merkittävään virkistys- ja 
ulkoilualueverkostoon (Oittaan, Karjakaivon ja Pirttimäen ulkoilualueet sekä Nuuksion 
kansallispuisto).  

Uudenmaan maakuntakaava 
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Ympäristöministeriö vahvisti Uudenmaan maakuntakaavan 8.11.2006. Histan alueelle 
on osoitettu yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta sekä Espoosta että Kirkkonummelta 
päin. Maakuntakaavassa on Hista-Nupuri-Siikajärvi -osayleiskaava-alueen poikki etelä-
pohjoissuunnassa osoitettu kaksi viheryhteystarvetta. Maakuntakaavakartassa on 
edelleen osoitettu uusi ratayhteys Turunväylän varteen. 

Histan alueeseen liittyen maakuntakaavan selostuksessa todetaan seuraavaa: ”Espoossa 
uusia maankäyttömahdollisuuksia avaa maakuntakaavassa osoitettu raideliikenneyhteys 
Kirkkonummen Veikkolan ja Vihdin Nummelan kautta Lohjalle. Lohjan radan varrelle 
sijoittuu Histan alue, joka on maakuntakaavassa (kaavakartassa) merkitty 
taajamarakenteen laajenemissuuntaa osoittavilla nuolimerkinnöillä.”  

1. vaihemaakuntakaava täydentää marraskuussa 2006 vahvistettua Uudenmaan 
maakuntakaavaa. Vaihekaavassa käsiteltäviä aiheita ovat jätehuollon pitkän aikavälin 
aluetarpeet, kiviaineshuolto, moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet, liikenteen varikot 
ja terminaalit sekä laajat yhtenäiset metsätalousalueet. Kaavassa Ämmässuo on osoitettu 
jätteenkäsittelyalueeksi sekä jäte- ja energiahuollon alueeksi. Lisäksi alueelle on 
osoitettu moottorirata. Koko Ämmässuon alue on osoitettu alueeksi, jolla sijaitsee 
merkittäviä kiviainesvaroja. Maakuntavaltuusto hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan 
17.12.2008 ja se on parhaillaan ympäristöministeriön vahvistettavana. 

Uudenmaan maakuntakaavan uudistamistyö on käynnistynyt (2. vaihemaakuntakaava). 
Uudistamisessa on kyse maakuntakaavan ja 1. vaihemaakuntakaavan uudelleen 
tarkastelusta. Kaavatyön pääpaino on yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen 
liittyvissä aluerakenteellisissa kysymyksissä. Lisäksi selvitetään mm. virkistys- ja 
viheryhteystarpeet, luontokohteet ja maatalousalueet. Uudistamisen tavoitteena on lisätä 
kaavan ohjaavuutta ja vaikuttavuutta. Maakuntakaavan uudistamisen osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta on valmistunut luonnos 2.2.2009. 

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I 

Ympäristöministeriö vahvisti 27.6.1996 Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I:n. Siinä 
suurin osa Hista-Siikajärvi-Nupuri –alueesta on merkitty selvitysalueeksi (SE). 
Nykyiset asuinalueet on varattu ensisijaisesti asuinpientaloille (AP). AP-alueilla 
sallitaan lisäksi työtilojen rakentaminen edellyttäen, että ne eivät aiheuta haittaa 
asumiselle. 

Asemakaavat 
Alueella on voimassa Siikajärvi I asemakaava (vahvistettu 23.12.1980), joka käsittää 
Siikajärven etelärannan. Nupurinjärven itärannalle ollaan laatimassa Nupurinkartanon 
asemakaavaa. 

2.2 Hista-Siikajärvi-Nupurin osayleiskaava 
Hista-Siikajärvi-Nupurin osayleiskaava-alue sijaitsee Länsi-Espoossa, Kirkkonummen 
rajalla. Lähin aluekeskus, Espoon keskus, sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä. 
Pinta-ala on n. 1400 ha. Pääasiassa kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Nuuksion 
kansallispuisto (sekä Nuuksion Natura 2000 –alue). Itä-, etelä- ja länsipuolella on 
ulkoilualueita. 
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Kaupunginhallitus hyväksyi 17.3.2008 osayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville. 
Osayleiskaavaluonnos oli julkisesti nähtävillä 14.4. - 14.5.2008. 
Osayleiskaavaehdotuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2009 aikana.  

 

Kuva 2-1. Osayleiskaava-alueen sijainti. Kartassa on esitetty myös Natura-alueet. 

Osayleiskaavan tavoitteet 
Osayleiskaavan osoittaman maankäyttöratkaisun mukaisesti Histan alueelle tullaan 
muodostamaan uusi tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään tukeutuva 
pientaloasumiseen perustuva kaupunginosa. Alue on osa Turunväylän seudullista 
maankäytön kehityskäytävää, joka ulottuu Espoosta Kirkkonummen kautta Vihtiin. 
Alue täydentää luoteisen Helsingin seudun alue- ja yhdyskuntarakennetta ja sen 
toteuttaminen tukee tehokkaan joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä alueella. Alue 
kytkeytyy Turunväylään vanhalla parannetulla ja uudella eritasoliittymällä. Turunväylän 
varteen on esitetty varaus Espoo-Lohja-Salo – rataa (”Länsirata”) varten. 
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Osayleiskaava-alueelle muodostetaan Turunväylän uuden eritasoliittymän ja Histan 
kartanon väliselle alueelle vahva paikalliskeskus, joka tarjoaa hyvät julkiset ja 
kaupalliset sekä liikenteelliset ja vapaa-ajanpalvelut alueen asukkaille. Tiivein osa 
Histan asuinrakentamisesta keskittyy paikalliskeskuksen läheisyyteen. Alueelle 
muodostetaan ”kyläalueiden saaristo”, jonka ”saaret” kytketään toisiinsa kattavalla 
kokoojatieverkostolla sekä ulkoilureittien verkostolla. Kaakkoisten ja luoteisten osien 
nykyistä pientaloasutusta täydennetään ja laajennetaan. 

Keskeinen osa osayleiskaavan maankäyttöratkaisua on alueelle muodostettava kattava, 
monipuolinen ja monitasoinen viheralueverkosto. Osayleiskaava on luonteeltaan 
yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka toteutuu asemakaavoituksen kautta. 
Osayleiskaavalla jäsennetään alueen rakenne asemakaavoituksen pohjaksi. 
Osayleiskaavan asuntoalueet sisältävät mm. asemakaavoissa tarkemmin osoitettavia 
käyttötarkoituksia, kuten julkisia ja kaupallisia palveluja, katu-, puisto-, ja 
virkistysalueita sekä yhdyskuntateknisen huollon alueita. Osayleiskaava-alueelle 
laaditaan ennen rakentamista asemakaavat, joissa ratkaistaan mm. tonttitehokkuudet. 
Osayleiskaavaluonnoksen kaavakartta on esitetty kuvassa (Kuva 2-2). 
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Kuva 2-2. Osayleiskaavaluonnos, kaavakartta. 

Osayleiskaavan mitoitus 
Osayleiskaavan mitoitus perustuu monipuoliseen ja vaihtelevaan pientalovaltaiseen 
asuinalueratkaisuun. Alue on suunniteltu siten, että kokonaisuudesta muodostuu 
kylämäisten asuinaluekokonaisuuksien verkosto, jossa kunkin asuinalueen muoto ja 
mitoitus määräytyvät ympäristöolosuhteiden, rakentamistilanteen sekä alueen sijainnin 
perusteella. Aluetehokkuudet osayleiskaavan asumiseen osoitetuilla aluemerkinnöillä 
voivat vaihdella välillä eA=0,1 - eA=0,2. Tiiveimmät ja tehokkaimmat alueet keskittyvät 
tulevan paikalliskeskuksen ja joukkoliikenneterminaalin läheisille alueille. Väljintä 
rakentaminen on jo nykyisin rakennetuilla pientaloalueilla sekä alueen pohjoisilla 
reunamilla. Pääkäyttötarkoitukseltaan asumiseen varattujen alueiden pinta-ala on n. 600 
hehtaaria. 

Mikäli keskimääräiseksi aluetehokkuudeksi oletetaan 0,15 ja väljyydeksi 50 krsm2/ 
asukas, saadaan laskennalliseksi asukkaiden kokonaismääräksi n. 19 000 asukasta. 
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Alueen tarkkaa mitoitusta ei määrätä osayleiskaavassa, vaan se tarkentuu vaiheittaisen 
asemakaavoituksen myötä. Osayleiskaavassa on osoitettu kolmenlaisia asuinalueita: 

A (Asuntoalue) Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti kytkettyjä pientaloja sekä 
rivi ja pienkerrostaloja. Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa liike-, 
työskentely ja palvelutiloja. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

AP1 (Pientalovaltainen 
asuntoalue) 

Alueelle saa rakentaa erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja 
rivitaloja. Alueelle voidaan lisäksi sijoittaa työskentely ja 
palvelutiloja sekä pieniä liiketiloja. Alue on tarkoitettu 
asemakaavoitettavaksi. 

AP2 (Pientalovaltainen 
asuntoalue) 

Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti erillispientaloja. Alueella 
voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja. Alue on 
tarkoitettu asemakaavoitettavaksi. 

Nykyinen asutus keskittyy osayleiskaava-alueen kaakkois- ja luoteisreunoille 
Siikajärven itärannalle ja Nuuksion Pitkäjärven eteläpään ympäristöön. Vuonna 2006 
osayleiskaava-alueen asukasluku oli 821. Nykyinen asuntokanta koostuu lähes 
yksinomaan suurilla tonteilla sijaitsevista omakotitaloista. Voimassa olevan yleiskaavan 
(Pohjois-Espoon Yleiskaava Osa I) mukainen asukasmäärä alueella olisi noin 4000 
asukasta. 

Osayleiskaava-alueella asutus jakautuu siten, että keskusalueelle (eli Histan kartanon 
länsipuolelle) muodostuu tiiveimmin rakentuva keskus (Kuva 2-3). Keskusalueella 
asutus on tiiveintä muodostuen kytketyistä pientaloista sekä rivi- ja pienkerrostaloista. 
Lisäksi alueella on liike- ym. tiloja. Keskeisen asuinalueen yhteyteen osoitetaan 
joukkoliikenteen solmukohtaan keskustatoimintojen aluetta C-merkinnällä. Myös 
keskustatoimintojen alueella on liike-, työpaikka-, palvelu- ym. tilojen ohessa asuntoja.  

Muihin osiin osayleiskaava-aluetta osoitetaan pientalovaltaista asuinaluetta. Uudet 
asuinalueet osoitetaan pääasiassa tiiviimpää asutusta tarkoittavalla merkinnällä AP1 
(erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja) ja nykyiset väljät omakotialueet 
Siikajärven ja Sahajärven rannoilla, Kolmirannassa sekä Vanha-Nuuksion alueella 
pääasiassa merkinnällä AP2 (ensisijaisesti erillispientaloja). Asutusalueet ja niiden 
sijoittuminen osa-yleiskaava-alueella on esitetty kuvassa sivulla 12. Kuvassa esitetty 
osa-aluejako perustuu yleiskaavaluonnoksen mukaiseen asuinalueiden sijoittumiseen. 
Osa-alueet nimettiin jonkin alueen nykyisen paikannimen mukaisesti, paitsi keskusta-
alue ympäristöineen, jolle annettiin nimeksi yksinkertaisesti Keskus. Osa-alueen 
asukasmäärän perusteena on Espoon kaupungin lokakuussa 2008 toimittama 
asukasmääräjakauma. 

Taulukko 2-1 Osayleiskaava-alueen osa-alueet (ks. myös Kuva 2-3). 

Osa-alue Alueen luonne ja asukkaiden painotus Asukasmäärä  Osuus asukkaista, 
% 

Heinäslampi olevat erillispientalot 2640 14 
Kotimäki olevat erillispientalot + lisärakentaminen 

kytketyt pientalot ja rivitalot 
3370 18 

Keskus uudet pienkerrostalot, rivitalot, kytketyt 
pientalot, keskustatoimintojen alue  

7920 42 

Koulunpelto uudet kytketyt pientalot ja rivitalot, koulu 2820 15 
Vanha-Nuuksio Olevat ja uudet erilliset ja kytketyt 

pientalot 
2250 12 

Yhteensä  19000 100 
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VANHA-
NUUKSIO 

KOULUNPELTO 

KESKUS 

KOTIMÄKI 

HEINÄSLAMPI 

Kuva 2-3. Osayleiskaava-alueen osa-alueet. 

Virkistys- ja viheralueet sekä kevyen liikenteen verkosto 
Virkistys- ja viheralueita on osayleiskaava-alueelle osoitettu kattava verkosto. 
Virkistys- ja viheralueiden kokonaispinta-ala on noin 386 ha, joka on noin 29 % 
osayleiskaava-alueen pinta-alasta. Virkistysalueet on luokiteltu seuraavasti: 

− tavanomaiset asuinalueisiin liittyvät lähivirkistysalueet (VL-1);  
 − ulkoilu- ja urheilutoimintoihin varatut lähivirkistysalueet (VL-2). 

Lähivirkistysalueiden lisäksi alueelle on osoitettu niitä yhdistäviä, asuinalueiden läpi 
kulkevia ohjeellisia ulkoilureittejä, joiden tarkempi rajautuminen ja laajuus määräytyvät 
asemakaavoituksen yhteydessä. 

Ulkoilureitit, kentät, kuntorata, uimaranta ja muut liikuntapalvelut tarkentuvat 
jatkosuunnittelussa. 
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Kivilammen eteläpuolella on nykyisen hotelli Lepolammen alue varattu 
matkailupalvelujen alueeksi (RM). 

Kevytliikenneverkko on kattava ja monipuolinen. Viherkäytäviin sijoittuvat väylät 
palvelevat sekä vapaa-ajan virkistysliikuntaa että arkiliikunnan tarpeita. Alueen 
palveluverkosto on saavutettavissa hyvin kevytliikennereittejä myöten. Kevyen 
liikenteen turvallisuus varmistetaan ja tärkeimmillä virkistysreiteillä pyritään 
järjestämään risteykset eritasona kunnallistekniikan yleissuunnitelman mukaisesti.   

Alueen pääkokoojakadut, joilla kulkee joukkoliikennettä, varustetaan pääsääntöisesti 
kaksipuolisin kevytliikenneväylin (yhdistetty jalankulku- ja pyörätie). Kaikkien 
osayleiskaavassa esitettyjen kokoojakatujen varteen on tarkoitus järjestää vähintään 
toispuoleinen kevytliikenneväylä. 

Osayleiskaavan toteutus 
Osayleiskaavassa osoitetut asuinaluekokonaisuudet muodostavat luontevia vaiheittaista 
asemakaavoitusta jaksottavia kokonaisuuksia. Histan kartanon länsipuolisten alueiden 
asemakaavoitus ja rakentaminen on suositeltavaa käynnistää toteutuksen ensi vaiheissa, 
sillä näin voidaan parhaiten edistää palvelujen ja uusien liikenneyhteyksien 
toteutumista. Kunnallistekniikan yleissuunnitelman mukaan Histan nykyinen liittymä 
moottoritielle riittää noin 12 000 asukkaalle. Rakentamisen etenemiseen vaikuttaa 
oleellisesti se, miten ja missä aikataulussa tie- ja katuverkkoa parannetaan ja 
rakennetaan. Alkuvaiheissa tarpeellisia investointeja ovat keskeiset pääkokoojayhteydet 
nykyisen ja uuden liittymän tuntumassa sekä uuden eritasoliittymän silta Turunväylän 
yli. 

Nupurinjärven – Myrskymäen alueella sekä Vuohilammen ja Heinäslammen välisellä 
alueella on mahdollista käynnistää uusien ja täydentävien asuinalueiden rakentamista 
nykyiseen tieverkkoon tukeutuen. Näidenkin alueiden laajempi toteuttaminen edellyttää 
katuverkon ja kunnallistekniikan rakentamista alueille. 

Toteutuksen vaiheistukseen vaikuttaa myös Turunväylän melunsuojausten 
toteuttaminen sekä radan suunnittelun eteneminen ja rataan liittyvien järjestelyjen ja 
ratkaisujen tarkentuminen. Rataan suoraan liittyviä alueita tai Turunväylän melualueita 
ei päästäne toteuttamaan ennen suunnitteluratkaisujen tarkentumista ja suojausten 
rakentamista. Toteutuksen ohjelmointia tarkennetaan suunnittelun edetessä. 

Yleiskaava-alueen rakentamisen toteutuminen jaksottuu pitkälle aikavälille ja 
muotoutuu tarkemmin vaiheittain etenevän asemakaavoituksen kautta.  

Osayleiskaava-alueen ympäristö 

Siikajärven ja Nuuksion Pitkäjärven välinen alue on pääasiassa metsäaluetta, jossa on 
jonkin verran vanhaa omakotiasutusta etenkin järvien rannoilla ja Siikajärven 
pohjoispuolella. Myös Nuuksion Pitkäjärven ympäristössä ja sen pohjoispuolella 
Nuuksionpäässä on vanhaa omakoti- ja loma-asutusta. 

Osayleiskaava-alueen itäpuolella Nuuksion Pitkäjärven eteläpuolella sijaitsevat 
Brobackan ja Nupurin pientaloalueet. Lännessä Kirkkonummen puolella on Siikajärven 
eteläpäässä omakotiasutusta sekä muutoin soista metsäaluetta (Soidensuo) jonka 
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länsipuolella sijaitsee Nuuksion Natura-alueen eteläosa. Kauempana lännessä (n 2 km 
kunnanrajalta) sijaitsevat Kirkkonummen Veikkolan asuin- ja teollisuusalueet. Espoon 
puolella osayleiskaava-alue rajautuu lännessä Siikajärveen, jota ympäröi vanha 
omakotiasutus. Edempänä lännessä alkaa Nuuksion kansallispuisto ja Natura-alue. 
Etelässä Turunväylän ja Nupurintien eteläpuolella sijaitsee Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskus sekä sen ympäristössä mm. maankaatopaikka, moottorirata ym. 
Lounaispuolella on Kolmperä –niminen järvi ja sen eteläpäässä Laitamaan pieni 
asutusalue.   

Histan osayleiskaava-alueen ympäristössä on useita vetovoimaisia ulkoilu- ja 
luontoliikunta-alueita. Nuuksion kansallispuiston tärkein sisäänkäynti sijaitsee 
Haukkalammen luontotuvan luona Nuuksion Pitkäjärven pohjoispään luoteispuolella. 
Histan keskusalueelta on Haukkalammelle linnuntietä n 7 km, mutta tietä pitkin 
Nuuksion Pitkäjärven eteläpuolitse noin 13 km. Kansallispuistoon on lisäksi useita 
muita sisäänkäyntejä. Solvallan urheiluopistolle on tietä pitkin noin 10 km. Noin 
kymmenen kilometrin etäisyydellä (linnuntietä mitattuna) sijaitsevat lisäksi Oittaan ja 
Pirttimäen ulkoilualueet Bodominjärvellä, Karjakaivo Nuuksion Pitkäjärven 
koillispuolella, erittäin suosittu Luukkaan ulkoilualue Vihdintien varressa Pohjois-
Espoossa sekä Vaakkoi Vihdin ja Espoon rajalla. Esimerkiksi Luukkaan ulkoilualueelle 
on ajomatkaa noin 20 km ja Oittaalle noin 10 km. 

2.3 Hankkeen aiheuttamat päästöt ja ympäristömuutokset 
Osayleiskaava-alue muuttuu luonteeltaan taajamamaiseksi, rakennetuksi ympäristöksi. 
Luonnonalueita säilytetään viheralueina ja –yhteyksinä. Maankäytön muutos 
osayleiskaava-alueella ei muuta maankäyttöä kaava-alueen ulkopuolella. 

Maankäytön muutokseen ei liity tarkasti määriteltäviä päästölisäyksiä tarkastelualueella. 
Lisääntyvä liikenne kaava-alueella ja kaava-alueelle lisää paikallisesti liikenteen 
päästöjä sekä liikenteestä aiheutuvaa melua. Osayleiskaavatyön yhteydessä on 
mallinnettu liikenteestä aiheutuva melu, eikä melu ulotu Natura 2000 –alueelle. 
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Kuva 2-4. Ennusteliikennemelu osayleiskaava-alueella vuonna 2030. 

Kaava-alueelle ei ole osoitettu teollisuutta tai muuta vastaavaa toimintaa, josta 
aiheutuisi merkittävää päästölisäystä tarkastelualueelle. 

Maankäytön toteuttamisella ei ole vaikutuksia Natura 2000 –alueen vesistöolosuhteisiin 
(esim. vesistökuormitus, valuma-aluemuutokset), koska kaava-alue sijaitsee Natura 
2000 –alueen valuma-alueiden valuntasuunnassa. Vastaavasta syystä mahdolliset 
hulevesien tms. kuormitukset eivät kohdistu Natura-alueelle, vaan siitä poispäin. 

Osayleiskaavalla ei ole ns. suoria vaikutuksia (rakentaminen, melu ym.), jotka 
ulottuisivat Natura 2000 –alueelle. 

Välillisinä vaikutuksina on tunnistettu lisääntyvä ulkoilu/muu liikkuminen Natura 2000 
–alueella sekä mahdolliset vaikutukset ekologiseen verkostoon Natura 2000 –alueen 
ulkopuolella, jotka voivat heijastua Natura-alueen ja muiden monimuotoisuuden 
ydinalueiden välisten yhteyksien toimivuuteen. 

3 MUUT HANKKEET, SUUNNITELMAT, SELVITYKSET JA PÄÄTÖKSET 

3.1 Hankkeet ja suunnitelmat 
 Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. Kansallispuisto kattaa 

merkittävän osan Nuuksion Natura-alueesta. Kansallispuistolle on laadittu 
viimeisin hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 2006. Suunnitelmassa on mm. 
määritelty kansallispuistojen eri osien pääkäyttömuoto, reitistöt ja muu 
palvelurakenne sekä hoitotoimet, kuten ennallistamiskohteet. Kansallispuiston 
hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyö on aloitettu Metsähallituksessa. 
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Päivitettävä suunnitelma tulee käsittämään nykyisen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaan sisältyvien kansallispuistoon kuuluvien alueiden lisäksi 
suunnitelman valmistumisen jälkeen kansallispuistoon liitetyt osat, jotka 
keskittyvät pääosin Nuuksion Pitkäjärven itäpuolelle. 

 

Kuva 3-1. Ote hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Kansallispuiston vyöhykejako. Lähde: 
Metsähallitus 2006. 

 Nuuksiokeskus; Nuuksion Pitkäjärven itärannalle, Solvallaan, on tarkoitus 
rakentaa Nuuksiokeskus, joka palvelee pääkaupunkiseutulaisia sekä alueella 
vierailevia ”ikkunana” Etelä-Suomen luontoon. Hankkeesta on laadittu 
yleissuunnitelma ja alueen asemakaavoitus on luonnosvaiheessa. Asemakaavan 
vaikutuksista on laadittu ympäristövaikutusselvitys (Luontotieto Keiron Oy 2008), 
jossa on arvioitu asemakaavan ja luontokeskuksen vaikutuksia. Osana selvitystä 
on tehty Natura-arvion tarveharkintaselvitys. 

Luontokeskuksen rakentamisen seurauksena käyntikerrat Nuuksion 
kansallispuistossa (ja Natura-alueella) kasvavat kokonaisuudessaan 
todennäköisesti entisestään, mistä aiheutuu maaston kulumista, roskaantumista 
sekä häiriöitä eläimistölle. Selvityksessä luontokeskuksen aiheuttaman maastoon 
suuntautuvien käyntikertojen kasvuksi on arvioitu eri skenaarioissa 15 000 – 
45 000 kävijää (saman hlön useampi käynti on laskettu yhdeksi käynniksi). 
Luontokeskuksen rakentamisen arvioidaan vähentävän Haukkalammen alueen 
käyttöpainetta kävijäpaineen kohdistuessa Solvallan lähiluontoon. Vaikutuksia 
luonnonympäristöön voidaan lieventää opastuksella ja neuvonnalla sekä uusien 
reittien hyvällä suunnittelulla Solvallan lähialueelle. Lievennystoimenpiteet 
toteuttamalla luontokeskuksen vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteisiin on 
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arvioitu vähäisiksi. Solvallan alueelle perustettavat uudet polkureitit vähentävät 
kansallispuistoon ja erityisesti Haukkalammelle kohdistuvaa kävijäpainetta. 
Lisäksi Haukkalammen reittejä ja palvelurakenteita tulee selvityksen mukaan 
kuitenkin lisätä kulumisen ja häiriöiden vähentämiseksi.  

 Espoon tekninen keskus ja liikuntatoimen keskus päivittivät kevään 2008 kuluessa 
Espoon ulkoilureittien yleissuunnitelman. 

Ulkoilureitti on määritelmän mukaan puistossa tai metsässä kulkeva reitti, joka on 
osa laajempaa verkostoa. Ulkoilureitti on yleensä kivituhkapintainen ja se voi 
talvella olla latuna, kunnossapidetty, molempia tai ei kumpaakaan. Osa reiteistä 
on valaistu. Reitistö on suunniteltu rakennettavaksi valmiiksi vuoteen 2018 
mennessä. 

Nuuksiossa on jo tällä hetkellä useita ulkoilureittejä, mutta tulevaisuudessa 
reittien on suunniteltu yhdistävän Espoon keskuksen Nuuksion kansallispuistoon 
nykyistä tiheämmän reitistön avulla (liite 5., kuva 40.). Huomionarvoista 
ulkoilureittien yleissuunnitelmassa on se, että reittien on suunniteltu kulkevan 
Sahajärven länsipuolelta. Tällöin Sahajärven ja Nuuksion Pitkäjärven väliin jäävä 
alue rauhoitettaisiin virkistys- ja ulkoilukäytöltä. 

 Kirkkonummen Kylmälän osayleiskaavan laatiminen aloitetaan vuonna 2008. 
Kunnan kylistä alueen asukasluku kasvaa selvästi nopeimmin ja rakentamispaine 
alueella on suuri. Maankäytön ohjauksen tavoitteena on eheyttää kylärakennetta, 
ohjata asuminen sille sopiviin paikkoihin sekä osoittaa riittävät virkistysalueet ja 
johdonmukaiset ulkoiluja ratsastusreitit. Samalla tutkitaan liikenneturvallisuuden 
ja joukkoliikenteen parantamismahdollisuuksia ja selvitetään alueen palvelutarve 
mm. vesihuolto. 

 Lisäksi Kirkkonummen Veikkolan alueella on meneillään muutamia 
asemakaavoitushankkeita ja asemakaavan muutoksia (Kuva 3-2). 
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Kuva 3-2. Ote Kirkkonummen kaavoituskatsauksesta 2007-2008. Kaavahankkeet 
Veikkolan alueella. 

3.2 Selvitykset 

 Espoon kaupunki on laatimassa Nuuksion Pitkäjärven rakennuspaikkaselvitystä, 
jossa tarkastellaan olemassa olevaa rakennuskantaa sekä 
rakentamismahdollisuuksia nykyisen yleiskaavan (Espoon pohjoisosien 
yleiskaavan I osa, 1997) nojalla Nuuksion Pitkäjärven ympäristössä, uusien 
rakennuspaikkojen osalta vain järven länsipuolella. Selvityksen tavoitteena on 
selvittää voimassa olevan pohjoisosien yleiskaava I:n sekä nykyisten 
suunnittelutarveratkaisuperiaatteiden pohjalta alueen rakentamispotentiaalia sekä 
mahdollista kaavoitustarvetta alueella vallitsevien rakentamispaineiden valossa. 
Alueella sovelletaan siis samoja maankäyttöperiaatteita kuin muuallakin 
pohjoisosien yleiskaavan alueelle, jossa ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä 
mitään näistä periaatteista poikkeavaa lisärakentamista ole siis tulossa alueelle. 
Selvityksen tarkoitus on palvella suunnittelutarveratkaisujen valmistelua. 

 Länsirata; ratayhteys Espoosta Lohjan suuntaan. Ratayhteys sijoittuu alustavasti 
Turun moottoritien varteen. Ratayhteyden yleissuunnittelu ja 
ympäristövaikutusten arviointimenettely on käynnistetty vuoden 2009 alussa. 
Ratayhteys ei sijoitu Natura 2000 –alueelle. Ratayhteydellä ei ole suoria 
vaikutuksia Natura-alueeseen, mikäli linjaus ei sijoitu Natura-alueelle. Välillisiä 
vaikutuksia voi seurata mm. radan ympäristön maankäytön muutoksista 
ratayhteyden toteutuessa. Tässä arvioinnissa ei ole arvioitu osayleiskaavan lisäksi 
mahdollisesti muuttuvaa maankäyttöä ratayhteyden varrella, koska tällaisesta ei 
ole olemassa suunnitelmia.  

 Kirkkonummen Veikkolan osayleiskaavan valmistelu on kaavoitusohjelman 
mukaan alkamassa vuonna 2011. Alustavan ohjelman mukaan osayleiskaavan 
hyväksyminen ajoittuisi vuosille 2014-2015. 
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Osayleiskaavan tavoitteena on tukea Veikkolan keskustan kehittymistä. 
Kaavoitusohjelmassa todetaan seuraavaa: ”Veikkolan kehityskuva laaditaan 
kaavoituksen lähtötiedoksi ja siihen vaikuttaa mm. vireillä oleva Länsiradan 
maankäyttöselvitys – muita maankäytön suunnitteluhaasteita ovat esim. alueen 
asukastavoitteen määrittäminen sekä liikennejärjestelmä (mm. tieverkon 
kehittäminen joukkoliikenteen ja Länsiradan edellytysten mukaisesti), lisäksi 
selvitetään mm. palvelutarve (sis. julkiset palvelut) ja tutkitaan virkistysyhteydet 
myös Nuuksion suuntaan.” Alustava arvio kaavan mahdollistamasta 
asukasmäärän kasvusta on 3 000 – 8 000 asukasta. 

3.3 Päätökset 
 Histan osayleiskaava-alue sijoittuu Nuuksion kansallispuiston läheisyyteen 

alueelle, jota koskee Valtioneuvoston 1.6.1989 tekemä periaatepäätös Nuuksion 
järviylängön kehittämisestä ulkoilun ja luonnonsuojelun tarpeisiin. 
Periaatepäätöksen mukaan "alueen maankäytön suunnittelun lähtökohtana tulee 
olla alueen luonnon tarjoamat edellytykset sekä seudun asukkaiden 
virkistyskäytön tarpeet. Alueelle ei tule sijoittaa virkistyskäyttöä, luontoa tai 
maisemaa haittaavia toimintoja. Arvokkaat maisema- ja kulttuurihistorialliset 
alueet tulee säilyttää."  
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4 TARKASTELUALUEEN SIJAINTI 
Osayleiskaava-alue sijoittuu Nuuksion Natura 2000 –alueen tuntumaan (Kuva 4-1). 
Läheisyydessä sijaitsee myös useita ulkoilualueita.  

 

Kuva 4-1. Osayleiskaava-alue sekä ympäristön suojelualueet ja virkistysalueet mukaan 
luettuna metsätalousalueet yleiskaavojen mukaan. Kirkkonummen alueet ovat 
yleiskaavoissa varattu maa- ja metsätalousalueiksi (M), joista osassa on ulkoilun 
ohjaamistarve (MU). 

Tarkastelualueen rajaus (Kuva 4-2) perustuu tehtyyn selvitykseen koskien 
osayleiskaava-alueelle asumaan asettuvien ennustettua ulkoilua (Pöyry Environment 
Oy, 2009; Liite 1). Tarkastelualueeksi rajattiin ne osat Natura-aluetta, joille laaditun 
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laskennallisen, etäisyyteen perustuvan tarkastelun perusteella voidaan olettaa 
kohdistuvan merkittävää ulkoilua. 

Tarkastelualue rajattiin Haukkalammen alueen ja Kolmoislampien eteläpuolelle. 
Etäisyys lähimmältäkin osayleiskaava-alueen asuinalueelta Heinäslammen ympäristössä 
Kolmoislammille on linnuntietä mitaten yli 2,5 kilometriä ja Siikajärven ympäri noin 3 
km. Maastossa kuljettava matka on luonnollisesti vielä pidempi. Ulkoiluselvityksessä 
(Pöyry Environment Oy, 2009) tarkasteltujen tutkimustietojen mukaan valtaosa 
ulkoilusta tapahtuu asunnon välittömässä lähiympäristössä siten, että ulkoilemaan 
lähdetään kotoa jalan. Tyypillisen ulkoilukerran aikana liikutaan noin 3-6 km. 
Lähiliikuntapaikan käsitettä ei ole täsmällisesti määritetty, mutta korkeintaan noin 1-2 
km etäisyydellä asunnosta sijaitsevaa aluetta voidaan pitää asukkaan kannalta 
lähiliikuntapaikkana. Näin ollen oletetaan, että osayleiskaava-alueelta kävellen tulijoista 
valtaosa ei etäisyydestä johtuen kulje Haukkalammelle saakka, eikä aluetta ole syytä 
pitää histalaisten kannalta keskeisenä lähiliikuntapaikkana.  

Siirryttäessä autolla ulkoilemaan ei asunnon ja ulkoilualueen välisellä etäisyydellä ole 
läheskään yhtä suurta merkitystä kuin kävellen liikuttaessa. Lisäksi ajomatka Histan 
alueelta Haukkalammelle on huomattava, sillä tieyhteyksistä johtuen Histan alueelta 
lähdettäessä Nuuksion Pitkäjärvi on kierrettävä eteläpuolitse, jolloin ajomatkaa kertyy 
osayleiskaava-alueen kaikista osista yli 10 km. Tästä syystä on oletettu, että vaikkakin 
osa histalaisista saattaa toisinaan siirtyä autolla Haukkalammen alueelle ulkoilemaan, ei 
tämä riipu ensisijaisesti asumisesta Histassa vaan alueen vetovoimaisuudesta sinänsä, ja 
samat ihmiset ulkoilisivat alueella riippumatta siitä, asuvatko he Histassa vai jossain 
muualla. 

Haukkalammen alue on lisäksi kansallispuiston keskeisintä ulkoiluosaa, jonka 
kävijämäärä on nykyisin arviolta noin 100 000 kävijää vuodessa. Alueella on 
vakiintunut polkuverkosto ja hyvä palvelutaso. Keskeisin osa on nykytilanteessakin 
havaittavasti kulunut. Tästä syystä osayleiskaavan aiheuttaman mahdollisen vähäisen 
kävijämäärän lisäyksen ei arvioida aiheuttavan olennaisia vaikutuksia Haukkalammen 
alueella.  

Hakjärven alue sijaitsee noin osayleiskaava-alueen rajasta noin 1 km päässä. 
Osayleiskaava-alueen länsiosasta arvioidaan ulkoilun suuntautuvan mm. Hakjärven 
alueelle. Huomioiden Hakjärven alueen pienen pinta-alan, ei ulkoilijoiden määrässä 
arvioida olevan merkittäviä eroja eri osissa ko. aluetta, vaan Hakjärven koko alueelle 
kohdistuu yhtä suuri kävijämäärä. 

Edellä esitetyin perustein on päädytty oheisella kartalla esitettyyn tarkastelualueeseen. 
Keskeisten vaikutusten arvioidaan kohdentuvan tarkastelualueelle. Tämän lisäksi 
arvioinnissa on tarkasteltu vaikutuksia suhteutettuna koko Natura-alueeseen, kuten 
Natura-arviointi edellyttää.  
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Kuva 4-2. Tarkastelualueen rajaus. 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT  

5.1 Lähtöaineisto 
Yhtenä tämän arvioinnin lähtöaineistona Natura-alueen luontoarvojen osalta on käytetty 
Natura-tietolomakkeelle tallennettuja tietoja. Kyseisten tietojen lisäksi käytössä on ollut 
Metsähallituksen luontotyyppiaineistot Natura-alueesta. Metsähallituksen aineistot 
perustuvat maastoselvityksiin, joten niitä on käytetty ensisijaisina luontotyyppejä ja 
niiden edustavuutta kuvaavina aineistoina. 

Lintutieteelliseltä yhdistykseltä, Tringalta, saatiin arviointia varten havaintotiedot 
selvitysalueelta. Havaintotiedot ovat vuosilta 2005-2008. 

Metsähallitus on laatinut 2006 Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman, 
jonka aineistoa on käytetty lähtötietoina. 
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Edelleen alueella sijaitsevista luonnon arvokohteista on tietoja Espoon arvokkaat 
luontokohteet –julkaisussa sekä kyseisen selvityksen päivityksissä vuosilta 1998 ja 2003 
sekä Espoon arvokkaat geologiset kohteet 2006 –julkaisussa (Petrell 2006). 

Uhanalaisten lajien osalta käytettävissä ovat olleet Espoon uhanalaiset ja 
silmälläpidettävät eläimet ja kasvit–julkaisu (Heikkinen 2001). Lisäksi käytössä on ollut 
ns. UHEX-rekisterin lajitiedot. 

Selvitysalueen maa- ja kallioperätiedot perustuvat Geologisen tutkimuskeskuksen maa- 
ja kallioperäkarttatietoihin. Maaperätiedot ovat paikkatietosidonnaisia. 

Lisäksi lähtöaineistona on käytetty maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. 

Osayleiskaavaan liittyen on laadittu runsaasti selvityksiä sekä raportteja. Histan 
osayleiskaava-alueen osalta tämä vaikutusten arviointi pohjautuu 
osayleiskaavaselostukseen ja –karttaan. Kaava-alueesta on laadittu luontoselvityksiä 
useammassa vaiheessa ja niiden tietoja voidaan pitää varsin kattavina kuvaamaan 
osayleiskaava-alueen luontoa. 

5.2 Laaditut selvitykset 
Tämän Natura-arvion yhteydessä laadittiin polkuselvitys, joka kohdennettiin Nuuksion 
Natura 2000 –alueen Siikajärven läheiseen osaan sekä Hakjärven alueelle. 

Polkuverkkoselvitys 
Polkuverkkoselvitys laadittiin marraskuussa 2008 kulkemalla polkuverkosto läpi. 
Selvityksessä kuljettiin polut, jotka olivat maastossa selvästi havaittavissa; heikosti 
erottuvat polkumaiset painumat, joissa ei esimerkiksi kasvillisuudessa ollut 
havaittavissa lainkaan kulumista, jätettiin kartoittamatta, koska nämä ovat lähinnä 
eläimistön synnyttämiä pieniä kasvillisuuden peittämiä epämääräisiä uria. 

Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa ulkoilijoiden todennäköiset liikkumisreitit sekä 
nykyisen polkuverkoston kulumisaste. Polkuselvitystä käytettiin vaikutusten 
arvioinnissa mm. ulkoilun suuntautumisen lähtökohtana. 

Polkujen määrässä ei liene tapahtunut merkittävää muutosta viimeisen 20 vuoden 
aikana. Vertailu perustuu vuoden 1980 peruskarttaan, jossa polut on esitetty nykyisiä 
karttoja huomattavasti tarkemmin. Joidenkin polkujen käyttö on todennäköisesti 
vähentynyt, koska ne olivat tuskin havaittavissa enää. Vastaavasti merkityillä poluilla 
ulkoilijoiden määrä on kasvanut, mutta merkittävää polkujen levenemistä ei ole 
havaittavissa kuin paikoittain keskittyen Haukkalammen ja Mustalammen 
kuormittuneimpiin alueisiin. Niiltä osin kuin Natura 2000 –alueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee asuinalueita, oli selvästi havaittavissa jokseenkin tiheitäkin 
polkuverkostoja, jotka johtivat asuintaloilta isommille poluille. Etäämmällä asutuksesta 
isot polut kanavoivat liikkumista varsin tehokkaasti eikä epämääräistä, useista pienistä 
poluista koostuvaa verkostoa ollut havaittavissa ns. pääpolkuverkoston ulkopuolella.  
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Kävijämääräselvitys 

Arviointiin liittyen laadittiin arvio osayleiskaava-alueen aiheuttamasta vuotuisesta 
kävijämäärästä Natura-alueella. Selvitys on tämän raportin liitteenä (Liite 1). 
Seuraavassa on esitetty keskeiset arvioinnin perusteet ja tulokset. 

Metsähallituksen kävijälaskureiden avulla tekemien kävijämäärätutkimusten perusteella 
kansallispuiston kävijämäärä oli vuonna 2007 noin 170 000 henkilöä, josta pääosa 
(arvio 60%) suuntautui Haukkalammen alueelle ja merkityille reiteille. 
Korpinkierroksen kävijämäärät ovat olleet viime vuosina hieman alle 20 000 luokkaa.  

Tämän vaikutusarvion yhteydessä laaditussa kävijämääräselvityksessä (Pöyry 
Environment Oy, 2009; Liite 1) arvioitiin laskennallisesti osayleiskaavan toteutumisesta 
seuraavaa ulkoilukertojen määrää tarkastelualueella. Kävijämääräselvityksen keskeiset 
tulokset on esitetty lyhyesti seuraavassa. Osayleiskaava-alueelle sijoittuvista asukkaista 
on käytetty nimitystä ”histalainen”. Laskennan periaatteet on esitetty alla (Kuva 5-1). 

Histalaisten ulkoilu 
kokonaisuudessaan

Ulkoilu loma-asunnon 
läheisyydessä ja 
muualla

Ulkoilu kodin yhteydessä

Kotoa ulkoilemaan 
kävellen 70 %

Kotoa ulkoilemaan 
autolla 30 %

Kohdealueelle 
suuntautuva osuus 
ulkoilusta

ulkoilukertojen määrä

Poistettiin
Laskettíin

Arvioitiin

kesä / talviaika
Arvioitiin

kesä / talviaika

Laskettíin
Laskettíin

Histalaisten ulkoilu 
kokonaisuudessaan

Ulkoilu loma-asunnon 
läheisyydessä ja 
muualla

Ulkoilu kodin yhteydessä

Kotoa ulkoilemaan 
kävellen 70 %

Kotoa ulkoilemaan 
autolla 30 %

Kohdealueelle 
suuntautuva osuus 
ulkoilusta

ulkoilukertojen määrä

Poistettiin
Laskettíin

Arvioitiin

kesä / talviaika
Arvioitiin

kesä / talviaika

Laskettíin
Laskettíin

 

Kuva 5-1. Laskennan periaatteet. 

Histalaisten käyntikerrat selvityksen tarkastelualueella jakautuvat kahteen ryhmään, 
arkiulkoilukäynteihin ja luontoliikuntakäynteihin. Arkiulkoilulla tarkoitetaan 
tavanomaista kävely- ja juoksulenkkeilyä (mukaan lukien sauvakävely ja koirien 
ulkoiluttaminen) oman asunnon lähiympäristössä, motivaationa liikunta ja ”raitis ilma”. 
Luontoliikunta taas perustuu luonnosta ja sen antimista nauttimiseen. Selvityksessä 
tarkasteltua luontoliikuntaa on marjastus, sienestys, lintujen tarkkailu, luontokuvaus, 
eväsretkeily ja patikointi. Kävijämääräselvityksessä ei arvioitu histalaisten yöpymisen 
sisältäviä käyntejä Nuuksiossa, koska asuinpaikan Histassa tai muualla ei arvioitu 
vaikuttavan näiden määrään.  

Selvityksessä arvioitiin valtakunnallisen kyselytutkimusaineiston perusteella (LVVI-
tutkimus 2001) tulevien histalaisten kaikkien ulkoilukertojen kokonaismäärä. 
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Kokonaismäärästä jätettiin pois ulkoilu loma-asunnon ympäristössä ja muuten 
lomamatkoilla. Tämän jälkeen arvioitiin, kuinka suuri osa kokonaismäärästä voisi 
kohdistua tarkastelualueelle.  

Arkiulkoilu tapahtuu pääasiassa asunnon välittömässä lähiympäristössä, suurin osa 
arkiulkoilukerroista alkaa kotiovelta, josta lähdetään ulkoilemaan jalan. Arkiulkoilu 
tapahtuu hyvin pitkälti rakennetuilla kevyen liikenteen väylillä ja teillä sekä olemassa 
olevilla poluilla. Tyypillinen arkiulkoilukerta kestää noin 1-2 tuntia ja kuljettu matka on 
tyypillisesti 3-6 km. Etäisyys asuinalueelta Natura-alueelle toimii siis rajoittavana 
tekijänä sen suhteen, kuinka suuri osa arkiulkoilusta kohdistuu tarkastelualueelle. Koska 
osayleiskaava-alue on alueellisesti melko laaja, tarkasteltiin kävijämääräselvityksessä 
arkiulkoilun suuntautumista tarkastelualueelle osa-alueittain. Osa-alueet on esitelty 
edellä taulukossa 2-1 ja kuvassa 2-2 (sivu 11). Eri osa-alueiden etäisyys Natura-alueen 
rajalle eri suunnissa vaihtelee 1,5 km ja 6 km välillä. Etäisyys on mitattu kunkin 
asuinalueen keskipisteestä linnuntietä, joten todellinen kuljettava etäisyys suuresta 
osasta osa-alueen asuntoja on selvästi suurempi.  

Osa-alueiden asukasmäärien ja välimatkojen perusteella arvioitiin kultakin osa-alueelta 
lähtevien ulkoilukertojen kokonaismäärästä se osuus, joka suuntautuu tarkastelualueelle. 
Etäisyyden lisäksi huomioitiin tarkastelualueiden vetovoimaisuus. Arkiulkoilun 
kannalta tietyn alueen vetovoimatekijänä on alueen palvelutaso, mm. reittien laatu ja 
kunto, talviaikaan valaistus sekä osin myös esim. taukopaikat. Tästä syystä arvioidaan, 
että histalaisten arkiulkoilusta suurin osa suuntautuu asunnon läheisyydessä oleville 
kevyen liikenteen väylille ja osayleiskaava-alueen sisäisille viheralueille, joiden 
palvelutaso on suunniteltu korkeaksi. 

Osaan arkiulkoilukerroista lähdetään myös autolla. Näistä suurimman osan arvioitiin 
suuntautuvan muualle kuin tarkastelualueelle, sillä ympäristössä on useita 
palvelutasoltaan huomattavasti vetovoimaisempia ulkoilualueita. Myös automatkan 
sisältävistä arkiulkoilukerroista pienen osuuden arvioitiin kuitenkin suuntautuvan 
tarkastelualueelle.  

Arkiulkoilun lisäksi arvioitiin histalaisten luontoliikuntakertojen kokonaismäärää sekä 
sen suuntautumista tarkastelualueelle. Tässä tarkastelussa huomioitiin tarkastelualueen 
vetovoima ko. harrasteiden kannalta, mutta ei etäisyyttä asuinalueilta, sillä 
luontoliikuntaa mennään harrastamaan sinne, missä riittävän vetovoimaisia alueita on. 
Osa luontoliikunnasta suuntautuu tarkastelualueelle, osa muualle Nuuksioon, jossa sen 
vaikutusten oletetaan hajaantuvan muun kävijäjoukon vaikutusten sekaan, sekä osa 
muille luontoalueille.  

Kävijämääräselvityksessä päädyttiin seuraavaan arvioon histalaisten ulkoilukäyntien 
määräksi tarkastelualueella (Taulukko 5-1). 
 
Taulukko 5-1. Histalaisten ulkoilukäynnit tarkastelualueella vuodessa yhteensä. 

Arkiulkoilu 262242 
Luontoliikunta 41260 
Yhteensä 303502 

 
Vaikka Natura-alueelle suuntautuva osuus koko arkiulkoilusta onkin etäisyyksien sekä 
kohdealueen niukan palvelutason vuoksi suhteellisen vähäinen, on arkiulkoilukertojen 
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vuotuinen kokonaismäärä huomattava, koska arkiulkoilun kokonaisvolyymi on hyvin 
suuri. Histalaisten aikuisten ja senioreiden (16-64 v ja 65- v) arvioidaan käyvän Natura-
alueella arkiulkoilunsa yhteydessä yhteensä noin 260 000 kertaa vuosittain. Tämä 
tarkoittaa noin 14 käyntikertaa asukasta kohden vuodessa. Arvio perustuu 
laskennalliseen määrittelyyn, jossa ei ole painotettu mitään tiettyä aluetta. 

Voimakkaimmin kuormittuvien alueiden tarkastelemiseksi arkiulkoilukäyntejä jaoteltiin 
edelleen sen mukaan, kuinka pitkälle Natura-alueen sisään niiden arvioitiin ulottuvan. 
Tätä varten määritettiin etäisyysvyöhykkeet <0,5 km, 0,5-1 km ja 1-2 km osayleiskaava-
alueen puoleisesta Natura-rajauksesta (Kuva 5-2). Kokonaiskäyntimäärästä kullekin 
etäisyysvyöhykkeelle ulottuva osuus arvioitiin jokaisen osa-alueen (lähtöpaikat) 
ulkoilijoille erikseen. Autolla saapuville käytettiin erikseen määritettyä jakaumaa. 
Tarkastelu tehtiin erikseen kesä- ja talviajalle (Taulukko 5-2).  

n

Kuva 5-2. Tarkastelualueen 
Natura-alue kartan ulkopuolell

 
 
 
 

Länsi
etäisyysvyöhykke
a. 
Pohjoine
 

et eteläreunasta katsottuna. Hakjärven 
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Taulukko 5-2. Kävijämäärien jakautuminen etäisyysvyöhykkeittäin sekä talvi- ja 
kesäaikaan. 

Käyntikertoja etäisyysvyöhykkeille yhteensä 
Mukana läntinen ja pohjoinen kohdealue 

Kesä Talvi Koko vuosi yhteensä 
< 0,5 km, länsi 52857 40945 93801 
< 0,5 km, pohjoinen 60047 38260 98307 
0,5-1 km, koko vyöhyke 48481 35602 84083 
1-2 km, koko vyöhyke 26924 20030 46954 
Itäinen kohdealue (Hakjärven 
suunta) 

43071 27060 70131 

Esitetyt kävijämääräarviot perustuvat laskennalliseen arvioon, jossa on käytetty 
etäisyyksiä linnuntietä mitattuna eikä ole painotettu eri alueita niiden 
vetovoimatekijöiden perusteella. Arvioon sisältyy epävarmuustekijöitä, sillä etenkin 
arkiulkoilukertojen suuntautumisen arvioinnissa on jouduttu tukeutumaan toissijaisiin 
lähteisiin ja oletuksiin. Arkiulkoilumäärä on erittäin merkittävä ja toteutuessaan se 
kasvattaisi kansallispuiston vuotuisen kävijämäärän lähes kolminkertaiseksi verrattuna 
nykyiseen kävijämäärään. Olettaen, että polkuverkosto säilyisi nykyisen kaltaisena, 
arvioidaan että histalaisten arkiulkoilukerrat Natura-alueella keskittyisivät pääasiassa 
Siikajärven alueelle, jossa on melko runsaasti polkuja. Ko. alueella käyntien määrä 
moninkertaistuisi. 

Käyntikertojen Natura-alueelle aiheuttamia vaikutuksia arvioidessa on syytä huomioida 
käyntikertojen erilainen luonne. Arkiliikuntakerrat ovat lenkkeilyä, joka kohdistuu 
tyypillisesti Natura-alueelle vain osalta matkaa. Tällöin lenkki ulottuu osittain Natura-
alueen sisäpuolelle, mutta pääosa ulkoilukäynnillä kuljetusta matkasta kohdistuu 
muualle (asunnon ja Natura-alueen välillä olevalle reitistölle). Nämä ovat 
pääsääntöisesti lyhyehköjä käyntejä, ja huomattavan suuri osa arkilenkkeilijöistä 
pysyttelee maastossa olevilla poluilla koko ajan tai lähes koko ajan. 
Luontoliikuntakerrat sen sijaan, hieman harrasteesta riippuen, ovat keston ja Natura-
alueella kuljetun matkan suhteen tyypillisesti arkiulkoilukertoja pidempiä ja 
suuntautuvat harrasteesta riippuen osin myös poluttomaan maastoon. 

Paikkatietoanalyysit 
Paikkatietoanalyyseillä selvitettiin todennäköisesti kuormittuvimmat alueet 
polkuverkostoselvityksen ja aikaisempien leiripaikkaselvitysten (Järvi-Espoon 
Eräpartiolaiset ry. 1993 ja Kiviharju 2001) perusteella. Kuormittuvimmiksi alueiksi 
määritettiin ne osat Natura-aluetta, joihin pääosan kävijöistä arvioitiin suuntautuvan. 
Kokonaiskävijämäärä perustuu kävijämääräselvitykseen, joka tehtiin tämän työn 
yhteydessä. Kuormittuneimmiksi alueiksi määritettiin ne osa-alueet, jotka sijaitsevat 
lähinnä kaava-aluetta ja joissa on selkeitä sisäänmenoreittejä Natura-alueelle. Lisäksi 
kuormitusta painotettiin merkityille sekä maastossa selvinä erottuville poluille ja 
leiripaikoille. Tietyt osat määritettiin yleisesti suuremman kuormituksen alueiksi sillä 
perusteella, että niille on lyhyt ja suora yhteys kaava-alueelta. 

Kuormitusarvion perusteella poimittiin luontotyyppikuviot, jotka sijaitsevat 
polkuverkostolla ja sen läheisyydessä. Pääasiassa kuormitus kohdistuu poluille, mutta 
varovaisuusperiaatetta noudattaen kuormittuvat vyöhykkeet rajattiin 50 m leveänä 
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alueena polkujen molemmin puolin. Lisäksi leirialueiden, virallisten ja epävirallisten, 
osalta käytettiin 100 m sädettä kuormittuvan alueen määrittelyssä. Saadun poiminnan 
perusteella laskettiin kunkin kuormittuvan luontotyypin pinta-ala. Saatu pinta-ala 
suhteutettiin koko luontotyypin pinta-alaan Natura-alueella huomioiden myös 
kuormittuvien alueiden luontotyyppien edustavuus.  

Polkuverkoston ulkopuolella tapahtuvan liikkumisen osalta tarkasteltiin luontotyyppien 
sijoittumista, laajuutta ja edustavuutta, joiden perusteella tunnistettiin herkimmät alueet. 
Jyrkkärinteiset kallioalueet poistettiin aineistosta, koska ne eivät sovellu liikkumiseen. 
Ts. kalliojyrkänteille ei arvioitu aiheutuvan merkittävää kuormitusta. 

Kuormittuvimmiksi alueiksi määriteltiin Siikajärven lähialueen sekä Hakjärven alueen 
polkuverkostot.  

Mahdolliset virhelähteet 
Kävijämääräarvio on tehty käytettävissä oleviin tietolähteisiin pohjautuvana, mutta 
tutkimusta, jossa olisi selvitetty tarkemmin ihmisten liikuntatottumuksia ja niiden 
suuntautumista ei juurikaan ollut käytettävissä. Liitteenä 1 on kävijämääräselvitys, jossa 
on tarkemmin käsitelty siihen liittyviä epävarmuuksia ja arviossa käytettyjä yleistyksiä. 

Kävijöiden määrän ohella merkittävä epävarmuustekijä on alueella liikkuvien 
käyttäytyminen; Mihin liikkuminen suuntautuu, mitä reittejä käytetään, minkä pituisia 
matkoja tehdään sekä liikkumisen suuntautuminen polkuverkostolle tai sen 
ulkopuolelle. Ihmisten liikuntakäyttäytymistä luonnonympäristössä on jonkin verran 
tutkittu ja yleistäen voidaan todeta, että pääasiassa retkeilijät käyttävät hyväkseen 
alueen polkuverkostoa eivätkä niinkään suuntaa poluttomiin ympäristöihin. 
Poikkeuksen muodostavat marjastajat ja sienestäjät sekä aktiiviset luonnossa liikkujat, 
jotka liikkuvat maastossa joko tietyn tyyppisiä ympäristöjä etsien tai paikasta toiseen 
siirryttäessä kulkemisen kannalta optimoitua reittiä. Tähän ryhmään luetaan mm. aluetta 
paljon käyttävät partiolaiset.  

Osayleiskaavan mahdollistaman maankäytön toteutuminen kestää kauan ja 
osayleiskaava-alueen asukasmäärä lisääntyy vähitellen. Aikavälin ollessa pitkä, 
saattavat ihmisten liikunta- ja ulkoilutottumuksissa tapahtua merkittäviäkin muutoksia, 
joita ei voida ennustaa. Edelleen Nuuksion alueen vetovoimaisuudessa voi tapahtua 
muutoksia, joilla on vaikutuksia kävijämääriin sekä kävijöiden suuntautumiseen Natura-
alueella. 

Arvioitaessa eläimistön käyttäytymistä ulkoilun ja retkeilyn häiriöihin on oltava 
varovainen. Aihepiiriä on jonkin verran kansainvälisesti tutkittu, mutta lajien välisessä 
käyttäytymisessä sekä lajin sisäisessä käyttäytymisessä eri tilanteissa on runsaasti 
vaihtelua. Näin ollen selkeää määritelmää siitä, minkä laatuinen tai määräinen ulkoilu 
aiheuttaa tietynlaisia haittoja eläinlajistolle ei voida yksiselitteisesti määritellä. 

Nuuksion Natura-alueesta on ollut käytettävissä varsin kattavasti luontotietoja. 
Kuitenkin osasta aluetta ei ole inventoitu Natura-luontotyyppejä eikä linnuston osalta 
ole tehty koko aluetta kattavia, usean vuoden seurantoja. Edelleen muun eläimistön 
osalta selvitystietoa on vielä vähemmän. Tämän arvioinnin kannalta käytettävissä on 
kuitenkin kattavasti luontotietoja niiltä osilta Natura-aluetta, johon merkittävimmät 
vaikutukset kohdistuu. Arvioitaessa vaikutuksia koko Natura-alueeseen, on jouduttu 
tekemään jonkin verran yleistyksiä edellä mainittujen aineistopuutteiden takia. 
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Aineistopuutteista huolimatta merkittävyyden arviointi on käsityksemme mukaan voitu 
tehdä riittävän luotettavasti saatavilla olleeseen aineistoon perustuen. 

6 NUUKSION JÄRVIYLÄNGÖN YLEISTIEDOT 

6.1 Kallio- ja maaperä 
Nuuksion järviylänköalue koostuu pääosiltaan kallioalueista. Alueelle ovat tyypillisiä 
laajat avokalliotasanteet sekä lukuisat kallioperää rikkovat murroslaaksot, joissa 
sijaitsee soistumia ja järviä. Vallitseva kivilaji on graniitti. Itä- ja pohjoisosassa esiintyy 
myös granodioriittia sekä Bodomin rapakivigraniittia. Alueella on useita geologisia 
kohteita kuten hiidenkirnuja, luolia sekä silokallioita.  

Maaperä on pääasiassa moreenia, murroslaaksoissa esiintyy yleisesti turvetta ja liejua. 
Savimaita on jokseenkin vähän, merkittävimpänä Myllypuron murroslaakso. 
Hiekkamaita esiintyy yksittäisinä pieninä laikkuina. 

Järviylänkö sijaitsee pääosin 50-100 metrin korkeudella merenpinnasta. Kallioalueita 
jakavat murroslaaksot ovat suuntautuneet luode-kaakko- sekä koillis-
lounaissuuntaisiksi. 

6.2 Vesistöt 
Järviylängöllä on pieniä järviä ja lampia lähes 100. Pääosa järvistä on kirkasvetisiä, kun 
taas lammille on tyypillistä humuspitoinen vesi johtuen suorantaisuudesta. Kaikkiaan 
vesistöjen laatu on hyvä, ja aiemmin happamoitumisesta kärsineiden järvienkin veden 
laatu on parantunut. Järvet ja lammet sijoittuvat pääosin 60-80 metrin korkeudelle 
merenpinnasta. Järviylängön vedet virtaavat Suomenlahteen kolmelta vesistöalueelta. 
Merkittävä osa Natura 2000 –alueen Histan läheisten alueiden vesistä virtaa Nuuksion 
Pitkäjärven kautta Suomenlahteen (Kuva 6-1). 
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Kuva 6-1. Pintavesien pääasialliset virtaussuunnat. 

6.3 Kasvillisuus 
Nuuksion alue ei ole kasvilajistoltaan erityisen poikkeuksellinen, sillä sieltä puuttuvat 
monet vaateliaiden kasvilajien suosimat ominaisuudet kuten kalkkivaikutus, 
ravinteikkaan kosteikot sekä rehevät multamaat. Myös kulttuuriympäristöjä on niukasti. 
Toisaalta Nuuksiosta tavataan Uudenmaan mittakaavassa harvinaisia lajeja, kuten 
vaivaiskoivua ja pikkutervakkoa. Lisäksi monet varttuneita kuusimetsiä suosivat lajit 
viihtyvät alueella. Nuuksiosta tavattuja uhanalaisia tai harvinaisia kasvilajeja ovat mm. 
hirvenkello, ahokirkiruoho, suo- ja lehtoneidonvaippa, soikkokaksikko sekä 
huhtakurjenpolvi. (Leivo 2003). 
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Lehtisammallajeja on löydetty 161 lajia. Nuuksion sammallajiston erityispiirteitä ovat 
kalliojyrkänteiden, purojen sekä lehtojen lajit. Kalliojyrkänteet soveltuvat monille 
pohjoisille lajeille, jotka ovat Etelä-Suomessa muuten harvinaisempia. 
Valtakunnallisesti uhanalaisia lehtisammallajeja on löytynyt kolme: Erittäin 
uhanalainen (EN) jouhisammal, vaarantunut (VU) haapariippusammal ja 
silmälläpidettävä (NT) turrisammal. Lisäksi alueellisesti uhanalaisiksi katsottavia lajeja 
on viisi: pahtaomenasammal, säiläsammal, rosopurosammal, isotuppisammal sekä 
etelänhavusammal. Uhanalaiset lajit sijoittuvat lähinnä Nuuksionpään ja 
Haukkalammen ympäristöön. Kansallispuiston alueelta on löydetty kaikkiaan 92 
kääpälajia, joista kahdeksan on valtakunnallisesti uhanalaisia.  

6.4 Eläimistö 
Nuuksion järviylänköalueella on monipuolinen metsä- ja ns. erämaalinnusto. Nuuksion 
alueella pesii noin 120 lintulajia. Näistä vaarantuneiksi (VU) on luokiteltu neljä lajia 
(pikkutikka, peltosirkku, tiltaltti ja käenpiika). Lisäksi silmälläpidettäviä (NT) 
lintulajeja on 15 (mm. kehrääjä, käki, pikkusieppo, kangaskiuru, kalasääksi, 
mehiläishaukka, pohjantikka ja harmaapäätikka). 

Nuuksion alueelta on tehty pienimuotoinen nisäkässelvitys (Below 1994), jossa 
loukkupyynnillä selvitettiin pienten nisäkkäiden, lähinnä jyrsijöiden, esiintymistä 
alueella. Selvityksessä havaittiin seitsemän piennisäkäslajia, joista metsäpäästäinen oli 
yleisin. Lepakoista on tehty havaintoja mm. pohjanlepakosta ja vesisiipasta. 

Nisäkkäitä Nuuksion alueelta on tavattu nelisenkymmentä lajia. Suurin osa näistä 
lajeista on muuallakin yleistä peruslajistoa. Harvinaisempia eläimiä edustavat ilves, 
karhu, saukko ja liito-orava. Liito-oravalle Nuuksio on tärkeä alue koko Suomen 
mittakaavassa ja järviylänköalueella on arvioitu asuvan noin 400 liito-oravaa.  

Luonnonvaraisia ja alkuperäisiä kalalajeja Nuuksion vesistä löytyy kaikkiaan 18. 
Lisäksi alueen vesiin on istutettu mm. ankeriaita, harjuksia, karppeja, lohia ja muikkuja. 
Ahven ja hauki ovat Nuuksion vesien yleisimmät kalat.  

6.5 Retkeily ja ulkoilu 

Nuuksion alueella on sijaintinsa takia tärkeä tehtävä pääkaupunkiseudun 
virkistysalueena. Nuuksion kansallispuisto on tärkeä boreaalisten havumetsien suojelu- 
ja nähtävyyskohde. Nuuksion järviylänkö on jo vuosikymmeniä ollut tärkeä retkeily- ja 
ulkoilukohde. Kansallispuiston lisäksi järviylängöllä on useita ympäristökuntien 
ulkoilualueita. Aluetta käytetään etenkin päiväulkoiluun, marjastukseen ja sienestykseen 
sekä teltta- ja viikonloppuretkeilyyn. 

Nuuksiossa käydään useampia kertoja vuodessa ja päiväkävijät viipyvät keskimäärin 
neljä tuntia, yöpyjät tyypillisesti yhden yön. Leiriytymiselle ja tulenteolle on osoitettu 
omat paikkansa ja muualla nämä toiminnot ovat kiellettyjä. Kansallispuiston alueella on 
sallittu marjastus ja ruokasienten kerääminen.  

Nuuksion kansallispuiston alueella Metsähallitus on selvittänyt kävijämääriä 
kävijämäärälaskureiden avulla. Vuonna 2007 kansallispuiston kävijämäärä laskureiden 
tietoon perustuen oli noin 170 000 kävijää. Kansallispuiston käyttö keskittyy touko-
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syyskuun väliselle ajalle (kävijämäärä vuonna 2007 oli n. 110 000 kävijää). Myös 
huhtikuussa kävijämäärät ovat selvästi vuoden alkua ja loppua suuremmat. Talvikautena 
(marras-helmikuu) kävijämäärät ovat suhteellisen vähäisiä. Laskureihin perustuva 
kävijämääräarvio on todennäköisesti aliarvioiva ja vastaa karkeasti arvioiden noin 60 % 
kokonaiskävijämäärästä. 

Tarkasteltaessa laajemmin Nuuksion ulkoilualueita (Luukki, Karjakaivo, Pirttimäki, 
Salmi), on ulkoilijoiden määrä huomattavasti suurempi. Helsingin kaupungin 
ulkoilualueille on arvioitu suuntautuneen noin 500 000 ulkoilukertaa 2000 –luvun alussa 
(Lyytikäinen 2002). Todennäköisesti kävijämäärät ovat kasvaneet kansallispuiston 
tapaan myös ulkoilualueilla mm. Oittaan ulkoilukeskuksen sekä pääkaupunkiseudun 
väestömäärän kasvun myötä. 

Nuuksion kansallispuiston reittiverkosto on pyritty luomaan sellaiseksi, että se 
muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ympäröivien ulkoilualueiden reittien kanssa. 
Puiston läpi kulkee Reitti 2000, jota pitkin pääsee mm. Pirttimäestä Haukkalammelle ja 
edelleen pohjoiseen Salmen ulkoilualueelle. Lisäksi Haukkalammelta on yhdysreitti 
Kattilaan ja edelleen pohjoiseen, jossa polku yhdistyy Reitti 2000:aan. Haukkalammelta 
lähtee merkitty polku myös etelään Siikarantaan. Yhdysreittien lisäksi puistossa on 
useita rengaspolkuja. Suurin osa rakennetusta polkuverkostosta sijaitsee Haukkalammen 
lähiympäristössä. Haukkalammelta lähtevät kaikki kansallispuiston nykyiset 
(luontokeskukselle tulee varmaan jotain) rengasreitit, joita on yhteensä neljä kappaletta. 
Merkittyjen retkeilyreittien ja – polkujen lisäksi Nuuksiossa on lukuisia 
viitoittamattomia polkuja. 

Solvallan alueella kansallispuiston (ja Natura-alueen) ulkopuolella on valaistuja 
kuntopolkuja ja latuja sekä yhteydet mm. Pirttimäkeen. Pirttimäen ulkoilualueella on 
rakennettuja ulkoilureittejä mm. Hynkänlammen ja Sorlampien ympäristössä. 
Sorlammen alueella on lisäksi luontopolku. 

6.6 Nuuksion Natura 2000 –alue (FI 0100040) 
Nuuksio sijaitsee pääkaupunkiseudun tuntumassa Kirkkonummen, Espoon ja Vihdin 
alueilla, 15-40 kilometrin päässä urbaaneista alueista. Natura-alueen rajaus koostuu 
yhtenäisestä yli viiden tuhannen hehtaarin ydinalueesta sekä erillisistä Luukin, 
Pirttimäen ja Hakjärven osa-alueista. 

Alueen geologiaa luonnehtii lukuisten murroslaaksojen, kalliojyrkänteiden ja 
silokallioiden halkoma arkeeinen peruskallio. Korkeus vaihtelee välillä 27-114 metriä 
mpy. Laaksojen pohjalla on runsaasti pieniä soita ja järviä. Alue on kolmen 
Suomenlahteen laskevan pienvesistön vedenjakaja-aluetta ja vesitaloudellisesti lähes 
itsenäinen. Pieniä ja pienehköjä järviä on runsaasti: alueeseen kuuluu noin 80 järveä ja 
lampea joko kokonaan tai osittain. Ne ovat osaksi suorantaisia, humuspitoisia 
oligodystrofisia lampia, osaksi kalliorantaisia, karuja ja kirkkaita oligotrofisia järviä. 
Järviä yhdistävät toisiinsa pienehköt purot, joiden virtaama on vähäinen. Niistä 
merkittävin on alueen keskeisessä murroslaaksossa virtaava Myllypuro. 

Nuuksion luontoa hallitsevat erilaiset havumetsät: kuivat kalliomänniköt ja tuoreet 
kuusimetsät. Kallioperän rikkonaisuuden takia kasvillisuus on pienipiirteistä ja 
mosaiikkimaista. Murroslaaksojen pohjilla on metsäisiä soita, joiden valtapuusto on 
kuusta tai mäntyä ja sekapuina koivua ja tervaleppää. Purojen varsilla on tulvakorpia. 
Rehevimmät ja monimuotoisimmat metsät ovat murroslaaksojen rinteillä ja pohjalla, 



Hista-Nupuri-Siikajärvi osayleiskaava  07080604EC 
Natura-arviointi 
  33 
 

 
Copyright © Pöyry Environment Oy 

joissa sekapuuna runsaasti haapaa sekä paikoin lehmusta ja vaahteraa. 
Kalliokasvillisuus vaihtelee kuivista ja paahteisista jäkäläkallioista varjoisiin ja 
kosteisiin sammaljyrkänteisiin. Purolaaksoissa on paikoin kulttuuriperäisiä niittyjä, ja 
entisiä, niityiksi muuttuvia peltoja, joissa on perinnekasvillisuutta. 

Natura-alueella ei ole pysyvää asutusta. Alueen murroslaaksoissa on muutamia 
autioituneita, vähitellen umpeenkasvavia pientiloja. Alueen sisällä on saarekkeina 
joitakin toimivia pientiloja ja kesähuvila-alueita. Lähes kaikki metsät ja suot ovat olleet 
metsätalouskäytössä 1990-luvulle asti. Maisemia hallitsevat kallioiden jyrkkä topografia 
näköalapaikkoineen, laajat mutta pienipiirteiset ja vaikeakulkuiset metsät sekä 
lukemattomat pienet järvet. 

Komeiden maisemien ja ja pääkaupunkiseudun läheisyyden takia Nuuksio on ollut 
suosittu retkeilykohde jo pitkään. 1940-luvulta lähtien siellä on ollut kuntien ylläpitämiä 
ulkoilualueita ulkoilumajoineen. Marjastus ja sienestys ovat alueella suosittuja.  

Nuuksio on eteläisimmässä Suomessa suurin, tärkein ja yhtenäisin läntisen 
taigaluonnon, erityisesti metsien, suojelualue. Suuri osa alueen metsistä on ollut 
talouskäytössä jo pitkään, mutta alueella on myös luonnontilaisia metsiä ja rauhoituksen 
jälkeen metsien luonnollinen kehitys voi edetä ja alueen merkitys metsäluonnon 
suojelualueena tulee edelleen kasvamaan. Alueella on aloitettu metsien luonnontilan 
ennallistamisen polttamalla vanhaa talousmetsää pieneltä alalta. Suurena yhtenäisenä 
metsäalueena Nuuksiolla on tärkeä merkitys myös eteläboreaalisille metsälinnuille, 
erityisesti metsolle, pyylle, tikoille ja pöllöille.  

Natura-alueella on tavattu noin 70 (tieto vuodelta 2004) Suomessa uhanalaista tai 
silmälläpidettävää eläin- ja kasvilajia ja yli kaksikymmentä EU:n luontodirektiivin (liite 
II) ja lintudirektiivin (liite I) lajia. Nuuksion kansallispuiston alueella esiintyy tai on 
esiintynyt uhanalaisia tai silmälläpidettäviä lajeja 110 (Metsähallitus 2006), joten 
Natura 2000 –alueellakin lajimäärä lienee enemmän kuin vuoden 2004 tieto. Lajisto on 
luonnollisestikin painottunut metsälajistoon. Suuren kokonaislajilukumäärän lisäksi 
yksittäisten lajien yksilö- ja parimäärät ovat usein huomattavia. Esim. kanalintujen ja 
liito-oravan kannat ovat uusmaalaisittain suuria.  

Luontodirektiivin luontotyypit Natura-alueella 
Suomessa esiintyy 69 EU:n luontodirektiivin liitteessä I mainittua luontotyyppiä 
(Airaksinen & Karttunen 1998). Näistä 14 on priorisoituja eli ensisijaisesti suojeltavia. 
Priorisoidut luontotyypit ovat vaarassa hävitä EU:n alueelta, ellei niiden suojeluun 
kiinnitetä erityistä huomiota. 

Nuuksion Natura-alueella esiintyy kaikkiaan 18 luontodirektiivin luontotyyppiä, joista 
kuusi luontotyyppiä on ensisijaisesti suojeltavia (Metsähallitus 2006). Pääasiassa 
luontotyyppien edustavuus on hyvä tai merkittävä. Erinomainen edustavuus on joillakin 
luontotyyppi kuvioilla. Alueen aiemmasta maankäytöstä (metsätalouteen liittyvät 
hakkuut, metsänkasvatus sekä ojitukset ja lampien vedenpinnan laskut) johtuen osa 
luontotyyppien kuvioista ei ole edustavuudeltaan merkittävä. Pääasiassa tällaisia on osa 
luonnonmetsien kuvioista, jotka eivät vielä vastaa vanhojen metsätaloustoimenpiteiden 
takia luontotyypin ominaispiirteitä. Osaa esimerkiksi silikaattikallioista ei ole luokiteltu 
Natura-luontotyypiksi johtuen kyseisten kohteiden selvästä kuluneisuudesta, jolloin ne 
eivät täytä ko. luontotyyppiä. 
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Luontotyyppien esiintyminen Natura-alueen kansallispuisto-osista on selvitetty verraten 
tarkasti Metsähallituksen toimesta. Joiltakin osilta luontotyyppitiedot puuttuvat (mm. 
Hakjärvi pääosin sekä Siikajärven länsipuolelta kaistale). Natura-alueen itäosassa 
(Pitkäjärven itäpuoli) on laajemmin selvittämättömiä alueita. Luontotyypit on rajattu 
kuvioiksi sekä siirretty ominaisuustietoineen paikkatieto-aineistoksi. Hakjärven osa-
alueen luontotyyppirajaukset perustuvat Barkmanin (2005) tekemään luontoselvitykseen 
sekä Enviro Oy:n laatimaan Natura-arvioon (Lammi & Nironen 2005). 

Luontotyyppien inventointitiedoista koottiin kunkin luontotyypin pinta-ala koko Natura-
alueella (Taulukko 6-1). Kyseiset pinta-alat ovat ainakin osittain pienempiä kuin niiden 
todelliset pinta-alat koko Natura-alueella johtuen siitä, että Natura-alueesta ei ole täysin 
kattavaa inventointitietoa. Toisin sanoen taulukossa esitetyt pinta-alat kuvaavat 
luontotyyppien minimipinta-aloja. 

Taulukko 6-1. Natura-alueella esiintyvien luontotyyppien 
pinta-alat inventointiaineistoon perustuen. Lähde: 
Metsähallitus. 

Luontotyyppi
pinta-ala,

ha
Hakamaat ja kaskilaitumet 7.7
Humuspitoiset järvet ja lammet 73.4
Karut kirkasvetiset järvet 54.6
Keidassuot 26.7
Kosteat suurruohoniityt 0.7
Lehdot 57.8
Luonnonmetsät 752.1
Lähteet ja lähdesuot 0.0
Metsäluhdat 2.6
Niukka-keskiravinteiset järvet 14.5
Pikkujoet ja purot 2.1
Puustoiset suot 314.2
Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt 0.3
Silikaattikalliot 28.9
Vaihettumissuot ja rantasuot 26.0
Raviini- ja rinnelehdot 0.6  
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Kuva 6-2. Luontotyyppien esiintyminen tarkastelualueella. Häkjärven osa-alueesta on 
erillinen kuva. Luontotyyppiaineistot: Metsähallitus.  
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Kuva 6-3. Luontotyyppien edustavuus. Lähde: Metsähallitus. 
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Kuva 6-4. Hakjärven osa-alueen luontotyypit. Hakjärven luontotyypit ovat 
edustavuudeltaan hyviä. Lähteet: Barkman 2005 sekä Lammi & Nironen 2005. 

Seuraavassa on esitelty Nuuksion Natura-alueella tavattavat luontodirektiivin 
luontotyypit. Ensisijaisesti suojeltavat luontotyypit on merkitty asteriskilla (*). 

Karut kirkasvetiset lammet (3110) eli nuottaruohojärvet. Alueen järvistä suurin osa 
kuuluu ko. luontotyyppiin. 

Niukka-keskiravinteiset järvet (3130). Kyseistä luontotyyppiä edustavia järviä on 
suhteellisen vähän ja ne sijoittuvat Nuuksion Pitkäjärven itäpuoleisille alueille. Tällaisia 
järviä ovat mm. Ruuhijärvi ja Urja. 

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160). Ruskeita ja useimmiten suorantaisia lampia. 
Suurin osa Nuuksion Natura 2000 –alueen lammista kuuluu kyseiseen tyyppiin. Monet 
lammet ja järvet ovat kärsineet eniten ympäröivien soiden ojituksista sekä ojitukseen 
mahdollisesti liittyneestä vedenpinnan laskusta. 

Pikkujoet ja purot (3260). Useimmat luonnonpurot ovat aikanaan perattuja. 
Tärkeimpiä luontotyypin edustajia on Myllypuro. Muut luontotyyppiä edustavat alueet 
sijaitsevat Nuuksion Pitkäjärven länsipuolella, mm. Kolmperän (järvi) läheisyydessä. 
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Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt * (6270). Kasvillisuus on muotoutunut pitkään 
jatkuneen laidunnuksen ja/tai niittämisen tuloksena. Luontotyyppi sijaitsee pääasiassa 
silikaattialustalla. Nuuksiossa on tiedossa yksi kohde Kattilan eteläpuolella. 

Kosteat suurruohoniityt (6430). Luontotyyppiä esiintyy erityisesti Myllypuron 
laakson alavimmilla alueilla. 

Alavat niitetyt niityt (6510). Tyypillä tarkoitetaan tuoreita pienruohoniittyjä. 
Luontotyyppiä esiintyy pienialaisesti Kattilassa ja Rajalassa. 

Vuoristojen niitetyt niityt (6520). Tyypillä tarkoitetaan tuoreita suurruohoniittyjä ja 
metsäkurjenpolviniittyjä. Luontotyyppiä esiintyy lähinnä Myllypuron laakson 
rinneosilla sekä kattilassa. 

Keidassuot* (7110). Soidinsuo on Natura-alueen ainoa keidassuokohde. Keidassuo voi 
käsittää perinteisessä suomalaisessa suotyypittelyssä useita suotyyppejä. 

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140). Lukuisten lampien kelluvat nevareunukset 
kuuluvat tyyppiin. Tyyppi on kärsinyt ojituksesta ja vedenpinnan laskusta. 

Silikaattikalliot (8220). Luontotyyppi on yleinen Nuuksiossa ja Natura-alueella. Pääosa 
silikaattikallioista on luonnontilaisia, mutta vilkkaimmilla paikoilla tyyppi on kärsinyt 
ulkoilun aiheuttamasta kulumisesta. 

Luonnonmetsät (9010). Luontotyyppi käsittää luonnontilaiset tai niiden kaltaiset kuusi-
, mänty- sekä havu-lehtisekametsät. Lisäksi luontotyyppiin luetaan kuuluvaksi tuoreet 
metsäpaloalat ja metsäpalon jälkeen luontaisesti kehittyneet nuoret puustot. Kyseisiä 
luontotyyppejä on ”muodostettu” lähinnä hoitotoimina. 

Lehdot (9050). Lehtoja esiintyy erityisesti Myllypuron laaksossa. Lisäksi Kattilajärven 
ja Takkulan alueella on useita lehtokohteita (Metsähallituksen paikkatietoaineisto, 
Erävuori; maastohavainnot 1992-2004). Lehdot vaihtelevat tyypiltään kuusivaltaisista 
lehtipuuvaltaisiin.  

Metsäluhdat* (9080). Metsäluhtia Nuuksiossa on vähän, mutta ne ovat pääasiassa 
luonnontilaisia. Laajin kohde lienee Tamminiitty. 

Tulvametsät* (91E0). Tulvametsät ovat harvinaisia alueella mm. siksi, että osaa 
järvistä on säännöstelty. Myllypuron varressa esiintyy tulvametsiä Nuuksionpäässä ja 
Rajalassa. 

Raviini- ja rinnelehdot* (9180) ovat louhikkoisia kallionaluslehtoja, joissa esiintyy 
jalopuita ja -pensaita, kuten lehmus, vaahtera sekä pähkinäpensas. Luontotyyppiä 
esiintyy mm. Romvuorella sekä pienialaisina esiintyminä useilla jyrkänteiden alustoilla. 

Puustoiset suot* ((91D0). Luontotyyppi on alueella yleinen, kuten pääosin muutoinkin 
maassamme. Luontotyyppi käsittää suot ja soistumat, jotka ovat puustoisia. Ts. 
luontotyyppiin sisältyy lukuisa määrä suomalaisia suotyyppejä. Aapasuot ja Keidassuot 
erotetaan omiksi luontotyypeiksi. Luontotyyppiä esiintyy ensisijaisesti painanteiden 
rämeinä ja korpina. Kohteista monet ovat ojitettuja, mutta alueella on myös 
ojittamattomia kohteita. 



Hista-Nupuri-Siikajärvi osayleiskaava  07080604EC 
Natura-arviointi 
  39 
 

 
Copyright © Pöyry Environment Oy 

Letot (7230) ovat ravinteisia, usein lähdevaikutteisia soita. Letot ovat valtakunnallisesti 
uhanalaisia, koska valtaosa letoista on aikanaan ojitettu pelloiksi. Kallioperästä johtuen 
letot ovat harvinaisia Nuuksion alueella. Mullkärretin alueella Sorlammen ja Bodomin 
järven välissä esiintyy lettopintaa lähteikön yhteydessä. 

Luontodirektiivin ja lintudirektiivin lajit  
Luontodirektiivin liitteen II lajeista Nuuksion Natura-alueella tavataan liito-orava, 
saukko, ilves, susi, karhu, kirjoverkkoperhonen, hentonäkinruoho. Näistä satunnaisesti 
alueella esiintyviä ovat susi ja karhu. Karhusta on tehty havaintoja vuosittain. Ilves on 
viime vuosina vakiintunut Natura-alueen asukkaaksi. Edellä mainitut pedot liikkuvat 
laajalla alueella eikä niille ole määritettävissä tiettyä esiintymispaikkaa. Saukko pesii 
talviaikanakin sulana pysyvien vesistöjen äärellä, mutta se voi liikkua tarvittaessa 
pitkiäkin matkoja maalla. 

Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella esiintyvät mehiläishaukka, metso, palokärki, 
peltosirkku, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, ruisrääkkä, teeri, 
varpuspöllö, viirupöllö, harmaapäätikka, helmipöllö, huuhkaja, kaakkuri, kalatiira, 
kangaskiuru, kehrääjä, kuikka, kurki, laulujoutsen ja liro. Lisäksi alueella esiintyy 
uhanalaiseksi luokiteltu petolintulaji. Muuttolinnuista tavataan idänuunilintu, koskikara 
ja nuolihaukka. 

 

Kuva 6-5. Linnuston keskittymät Natura 2000 –alueella. Käytetty aineisto on keskittynyt 
tarkastelualueeseen eikä aineistossa ole mukana tarkastelualueen ulkopuolisia 
havaintoja. Kartta kuvaa suuntaa-antavasti keskeisiä linnustoalueita. Lähde: 
Lintutieteellinen yhdistys Tringa. 



07080604EC   Hista-Nupuri-Siikajärvi osayleiskaava 
  Natura-arviointi 
40 
 

Muut lajit 
Nuuksion alueella esiintyy useita kymmeniä muita Natura-lomakkeella ilmoitettuja 
lajeja. Lintujen ohella alueella on merkittävä hyönteis-, sammal- ja sienilajisto. Alueella 
esiintyy useita uhanalaisia ja silmälläpidettäviä lajeja. Yleisesti ottaen hyönteislajeille 
tai sienilajeille ei hankkeesta arvioida aiheutuvan haittaa, koska esiintymisalueille ei 
kohdistu ympäristöä voimakkaasti muuttavia toimenpiteitä. Joillekin sammallajeille voi 
aiheutua haittaa, mikäli kulkeminen keskittyy niiden esiintymille. 

Suojelutilanne 

Pääosa Nuuksion Natura-alueesta sisältyy Nuuksion kansallispuistoon. Osa Natura-
alueesta on suojeltu yksityismaiden luonnonsuojelualueina. Natura-alueesta noin 80 % 
sisältyy kansallispuistoon tai muihin luonnonsuojelualueisiin (Kuva 6-6). 

Laajempia suojelualueisiin kuulumattomia osia on Orajärvi-Urja-Kattilajärvi –alueella 
sekä Iso-Antias-Lummukas-Suolikas –alueella (Kuva 6-6). Alueiden suojelu on 
tarkoitus toteuttaa osana kansallispuistoa tai muina luonnonsuojelualueina. 

 

Kuva 6-6. Nuuksion Natura-alueen suojelutilanne 1.10.2008 (Lähde: Ympäristöhallinnon 
Oiva-palvelu, täydennetty Hakjärven suojelupäätöksellä). 
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7 HANKKEEN VAIKUTUSMEKANISMIT 
Osayleiskaava-alue sijaitsee Nuuksion Natura-alueen ulkopuolella eikä sillä siten ole 
suoria, välittömiä vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin. Välillisinä, 
mahdollisina vaikutuksina on tunnistettu seuraavat vaikutukset: 

 Kaava-alueen asukkaiden Natura-alueeseen kohdistuva virkistyskäyttö ja siitä 
seuraava kuluminen sekä eläimistöön kohdistuvien häiriöiden lisääntyminen; 

 Natura-alueen ulkopuolisen ekologiseen verkostoon kohdistuvat vaikutukset; 

 Rakentamisen aikainen melu. 

7.1 Virkistyskäyttö 
Virkistyskäytön haitalliset vaikutukset voivat kohdistua kasvillisuuteen, eläimistöön, 
maaperään ja vesistöihin. Näkyvin ja merkittävin vaikutus syntyy maaston 
tallautumisesta, joka tiivistää maaperää, kuluttaa kasvillisuutta ja voi pahimmillaan 
saada aikaan kasvittomien alojen syntymisen ja sitä kautta voimistaa eroosiota. 
Virkistyskäytön kuluttava vaikutus kohdistuu kuitenkin harvoin koko retkeily- tms. 
alueeseen, vaan virkistyskäyttö on yleensä kanavoitunut poluille, reiteille ja 
taukopaikoille, joilla retkeilijät viettävät suurimman osan ajastaan. Luonnon 
virkistyskäytölle on luonteenomaista, että se keskittyy voimakkaasti tietyille paikoille ja 
reiteille ulkoilualueen sisällä  

Eläimistöön kohdistuvista vaikutuksista merkittävin on häiriytyminen. Lajista riippuen 
häiriytymiskynnys voi olla matala tai korkea. Tyypillisiä häiriöitä syntyy retkeilijöiden 
liikkumisesta eli äänestä ja liikkumisesta liian lähellä esim. pesää. Ulkoilijoiden koirat 
voivat aiheuttaa merkittävääkin häiriötä erityisesti maassa pesiville ja ruokaileville 
linnuille. 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että virkistyskäytön aiheuttamien vaikutusten ja 
alueen käytön määrän välillä ei ole lineaarista yhteyttä, vaan suurimmat muutokset 
luonnonympäristössä tapahtuvat jo alhaisella käyttömäärällä ja ensimmäisten vuosien 
aikana (Cole 2004). Tämän jälkeen virkistyskäyttö aiheuttaa vain hieman 
lisävaikutuksia ympäristöön (Cole 2004).  

Maaston kulutuskestävyys 
Kulutuskestävyydellä voidaan mitata elottoman ja elollisen luonnon kykyä sietää 
erityyppistä rasitusta. Luonnon kulutuskestävyydestä puhuttaessa kasvillisuuden 
sietokykyä pidetään määräävimpänä tekijänä. Keskeisiä tekijöitä kasvillisuuden 
kulutuskestävyydessä ovat tallauksensietokyky sekä toipumiskyky. Yleistäen voidaan 
sanoa, että heinät ja ruusukemaiset kasvit kestävät hyvin tallausta, kun taas leveälehtiset 
kasvit sekä varvut ja pensaat ovat herkkiä. Erityisen herkkiä ovat jäkälät. Mustikka- ja 
puolukkatyypin kankaat ovat kulutusta vastaan kestävämpiä kuin kuivahkot ja sitä 
karummat kankaat ja toisaalta hyvin rehevät kasvillisuustyypit. Lehdot ovat herkkiä, 
mutta niiden kasvillisuuden nopea uudistuminen parantaa kulutuskestävyyttä. Suot ja 
soistumat ovat hyvin kulutusherkkiä, koska kävelijä (tai muu liikkuja) rikkoo löyhän 
pintakerroksen ja nostaa turvetta esiin. Suoalueilla polut levenevät myös herkästi 
kulumisen seurauksena, kun kulkijat hakevat parempikulkuista pintaa. 
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Topografia vaikuttaa kulutuskestävyyteen siten, että kaltevuuden kasvaessa 
kulutuskestävyys pienenee ja eroosioherkkyys kasvaa. On havaittu, että kaltevuuden tai 
kosteuden kasvaessa polut usein levenevät ja haaroittuvat. Erityisen herkkiä kulumiselle 
ovat hienosta sedimentistä koostuvat alueet, kuten dyynit. 

 
Käyttömuoto 

Esim. hiihto, pyöräily… 

Käytön määrä 
Käyttäjämäärä, kertamäärä

Vuodenaika 

Ympäristöolosuhteet 
Kasvillisuus, maaperä… 

Käytön 
maantieteellinen 

sijoittuminen 

Vaikutuksen voimakkuus Vaikutusalue 

 

KOKONAISVAIKUTUS 
 

Kuva 7-1. Retkeilyn aiheuttaman kulumisen kokonaisvaikutuksen syntyminen. 

Polut 
Nuuksion alueella on mittava polkuverkosto. Länsiosa tarkastelualueesta on ns. käytön 
keskittymäaluetta ja alueella onkin kattavin merkittyjen polkujen verkosto. Merkityt 
polut on osin rakennettuja kestävyyden parantamiseksi sekä liikkumisen ohjaamiseksi. 
Merkittyjen polkujen lisäksi alueella on runsaasti merkkaamattomia polkuja. 
Pääsääntöisesti nämä polut ovat selvästi kapeampia ja useat poluista ovat varsin heikosti 
erottuvia. Tyypillisesti kallioalueilla, mutta myös tuoreilla kangasmailla varsinainen 
polku ”häviää” ja erotettavissa on useita heikkoja polkumaisia uria, jotka ovat 
kasvipeitteisiä. Kallioalueilla polut haaroittuvat helposti helppokulkuisuuden takia ja 
kallioalueiden kasvillisuus on useissa paikoissa polkua laajemmin kulunutta. 

Liikuntakäyttäytymistä sekä kasvillisuuden kulumista koskevissa tutkimuksissa on 
päädytty selkeästi tulokseen, että polut ohjaavat voimakkaimmin ihmisten liikkumista. 
Ihmiset pyrkivät seuraamaan polkua, mikäli sellainen on ja se johtaa suunnilleen 
haluttuun suuntaan.  

Selvästi erottuva, kasvillisuudeltaan kulunut polku, syntyy jo suhteellisen vähäisestä 
kulkemisesta. Kulumiseen vaikuttaa kulkijamäärän ohella kasvillisuustyyppi, maaperä 
ja jossain määrin myös topografia. Tutkimuksissa on esitetty, että selvä kasvillisuuden 
kuluminen aiheutuu jo noin 100 kulkukerran jälkeen. Kuluneisuutta voi olla nähtävissä 
jo noin 30 kulkukerran jälkeen ympäristötyypistä ja maaperästä riippuen. Kuluminen ei 
voimistu lineaarisesti kävijämäärän kasvaessa, vaan selvän polun muodostuttua 
lisääntyvä kulkijamäärä aiheuttaa suhteellisen vähän muutoksia (mm. Marion 1998). 
Leveitä polkuja tai polun epämääräistä leviämistä syntyy erityisesti kallioalueilla 
helppokulkuisuuden takia ja toisaalta turvepinnoilla liettymisen takia. Myös 
jyrkkärinteiset alueet ovat tyypillisiä ympäristöjä, joissa syntyy joko sivupolkuja tai 
pääpolku levenee etsittäessä tukevampaa jalansijaa.  

Polkukartoituksessa polut luokiteltiin kolmeen luokkaan: merkityt polut, merkittävät 
polut ja muut polut. Näistä merkityt polut ovat maastoon merkittyjä ulkoilureittejä, 
joiden kuluneisuus on voimakasta. Merkittäviksi poluiksi luokiteltiin sellaiset polut, 
joissa oli havaittavissa säännöllistä käyttöä ja polun pohja oli selvästi kulunut 
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kasvittomaksi tai lähes kasvittomaksi. Muut polut edustavat edellä mainittuja 
pienempiä, satunnaisesti käytettäviä polkuja. 

Tarkastelualueen länsiosassa on useita polkuja ja polkujen muodostamassa verkostossa 
on havaittavissa selkeitä suuntia (Kuva 7-2). Siikajärven alueella polut suuntautuvat itä-
länsisuuntaisesti Siikajärveltä Kaislammen suuntaan ja toisaalta Siikajärveltä johtavat 
pääpolut Haukkalammen suuntaan. Soittilan asuinalueen ja Kolmoislampien asutuksen 
läheisyydessä on runsaasti ”yhdyspolkuja”, jotka ovat asukkaiden luomia yhteyksiä 
pääpolkuverkostolle. Soidinsuon molemmin puolin on selvä polku. 

Kolmoislampien itäpuolella on runsaasti polkuja mahdollisesti läheisestä asuinalueesta 
johtuen. Haukkalammen suuntaan johtaa kuitenkin suhteellisen vähän selviä polkuja ja 
kulku on keskittynyt merkityille reiteille. Romvuoren alueella on useita heikkoja 
polkuja, joista osa on aikanaan ollut hiihtolatuina. Romvuoren eteläpuoleinen alue on 
melko hankalaa maastoa liikkua, joten polkujakin on suhteellisen vähän. Kyseisellä 
alueella ei myöskään ole esimerkiksi Siikarannan seudun tapaan selkeää lähtöpistettä, 
joten alueella liikkuminen rajoittunee pääasiassa paikallisten liikkumiseen.  

 

Kuva 7-2. Siikajärven polkureitistöt. 
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Hakjärven alueella on runsaasti polkureitistöjä. Alueella on mm. merkittyjä 
ulkoilureittejä, jotka suuntautuvat pohjoiseen sekä Sorlammen luontopolku, joka kiertää 
Hakjärven ja Sorlammen. Tämän lisäksi alueella on useita muita polkuja (Kuva 7-3). 

 

Kuva 7-3. Hakjärven alueen polkureitistöt. 

Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa on tutkittu luontomatkailun vaikutuksia 
kasvillisuuteen ja maaston kulumiseen (Sulkava & Norokorpi 2007). Kasvillisuuden 
kulumisen ja herkkyyden suhteen tutkimuksen tuloksia ei voida suoraan verrata 
Nuuksioon erilaisesta ympäristöstä johtuen. Selvityksen johtopäätöksissä kuitenkin 
todetaan, että ylimääräisiä polkuja ei ole syntynyt puiston reiteille paljoakaan, paitsi 
mönkijöiden käytöstä. Kyseinen tulos tukee muita vastaavia tuloksia (mm. Cole 1994), 
joissa on selvästi osoitettu ihmisten ensisijaisesti hyödyntävän olemassa olevia polkuja.  

Leiripaikat 
Nuuksion kansallispuiston alueelta on tehty kaksi tutkimusta, jossa on selvitetty 
leiripaikkojen kulumista. Ensimmäisen selvitys on tehty vuonna 1993 (Järvi-Espoon 
Eräpartiolaiset ry.) ennen kansallispuiston perustamista ja toinen vuonna 2001 
(Kiviharju). Selvityksissä on tarkasteltu useita kulumismuuttujia, joiden perusteella 
leiripaikkojen kuluneisuus on luokiteltu. Tyypillisesti leiripaikat ovat sijoittuneet järvien 
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ja lampien rannoille tai hieman etäämmälle vesistöstä kallioalueille. Leiripaikkoja on 
eniten suurten järvien (Ruuhijärvi, Orajärvi, Urja ja Suolikas), rannoilla. Natura-alueen 
läntisessä osassa leiripaikat ovat keskittyneet Kolmoislampien, Holma-Saarijärven, 
Mustalammen ja Haukkalammen alueille. Kyseisillä alueilla on kuusi virallista leiri- tai 
taukopaikkaa, mutta näiden lisäksi luvattomia leiripaikkoja on toistakymmentä.  

Leiripaikat jakautuvat sijainniltaan kahdelle eri alueelle: Haukkalammen 
lähiympäristöön ja Nuuksion Pitkäjärven itäpuoleiselle osalle. Voimakkaimmin 
kuluneet leiripaikat sijaitsevat Haukkalammen ympäristössä. Tähän on todennäköisesti 
syynä alueen suosio retkeilykohteena. Suosio perustuu hyvään palvelurakenteeseen, 
joka käsittää mm. merkittyjä polkuja sekä opastustuvan. Itäisissä osissa Natura-aluetta 
palvelurakenne on vähäinen ja merkittyjä polkuja on vähän, minkä takia alueelle ei 
kohdistu niin suurta käyttöpainetta tai käyttöpaine jakautuu tasaisemmin koko alueelle. 
Kansallispuiston perustaminen on Kiviharjun tutkimuksen mukaan ohjannut kulumista 
järviylängön itäosasta länsiosaan, mistä on osoituksena mm. Haukkalammen ympäristön 
leiripaikkojen lisääntyminen verrattuna vuoteen 1993. Kuluneisuus oli lisääntynyt 
tutkimusten välisenä aikana kaikkiaan 52 leiripaikalla. Noin 20 kohteessa kulumisjäljet 
olivat korjaantuneet jonkin verran.  

Leiripaikoille johti keskimäärin kaksi heikkoa polkua (luvattomat leiripaikat). 
Polkuverkosto oli runsain suosituimpien leiripaikkojen ympäristössä Haukkalammen ja 
Iso-Holman alueilla. Osa poluista oli varsin kuluneita ja paikoin liettyneitä. 
Leiripaikoilla oli yleensä yksi heikko sisäinen polku, joka tyypillisesti johti rantaan joko 
vedenotto- tai uimapaikalle. Usein varsinaiset leiriytymisosat (telttailualueet, 
keittokatosten lähiympäristö) ovat voimakkaasti kuluneet.  

Leiri- tai taukopaikan ympäristöllä on merkitystä kulumisherkkyyteen. Puustoltaan 
avoimemmat ja valoisammat ympäristöt, jossa kenttäkerroksessa vallitsevat heinät, 
kestävät kulutusta selvästi paremmin kuin varpu- tai ruohovaltaiset, sulkeutuneemmat 
paikat (Cole & Monz 2004). Leiriytymispaikkojen keskiosat ovat tyypillisesti 
kuluneimpia, kun taas laidemmaksi siirryttäessä vaikutukset pienenevät tasaisesti.  

Häiriöt eläimistölle 

Retkeilystä ja ulkoilusta aiheutuu paikallista melua, josta voi aiheutua häiriötä erityisesti 
häiriöherkimmille eläinlajeille. Melusta riippumatta moni eläinlaji kokee ihmisen (tai 
muun eläinlajin) uhkaavaksi ja pyrkii väistämään tai piiloutumaan uhan lähestyessä. 
Toisaalta osa eläinlajeista tottuu ihmisiin eikä ole enää yhtä häiriöherkkiä.  

Linnuston häiriöherkkyydestä on tehty jonkin verran tutkimuksia ulkomailla. Niin 
sanotun suojaetäisyyden määrittelyyn liittyy useita tekijöitä, joiden vuoksi 
suojaetäisyyksien määrittelyä on kritisoitu. Suojaetäisyyteen vaikuttaa häiriön 
voimakkuus (ryhmällä laajemmalle ulottuva vaikutus kuin yksittäin liikkuvalla), linnun 
fysiologinen tila (esim. heikkokuntoinen lintu ei välttämättä reagoi häiriöön lainkaan tai 
ainakaan kovin aikaisin), sopivien elinympäristöjen määrä, häiriön suuntautuminen 
(suora lähestyminen voi aiheuttaa voimakkaamman pakoreaktion kuin sivuttain 
suuntautuva häiriö) ja mm. eläinryhmän koko ja lisääntymisvaihe (Whitfield et al. 
2008). Edellä mainittujen tekijöiden ohella suojaetäisyys vaihtelee lajien välillä 
voimakkaasti. Tämän lisäksi jotkin lajit tottuvat alueella tavanomaiseen häiriöön, jolloin 
suojaetäisyys voi supistua. 
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Lintujen häiriytymiseen vaikuttaa usea eri tekijä. Bennett ja Zuelke (1999) esittävät 
kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa artikkelissaan koosteen eri aktiviteettien 
vaikutuksista lintujen käyttäytymiseen (Taulukko 7-1). Aktiviteeteistä voimakkaimman 
vasteen aiheuttavat äkkinäiset liikkeet, voimakas melu sekä suora lähestyminen. 
Muuttolinnut ovat yleistäen paikkalintuja herkempiä häiriöille, koska niiden 
ravinnonhankinta-aika on paikkalintuja rajoittuneempi. Ihmisen läsnäolo ja liikkuminen 
saa erityisesti keski- ja isokokoiset linnut siirtymään pääsääntöisesti etäämmälle. Usein 
lajit välttelevät kaikkein kuormittuneimpia alueita. Kuormittuneisuudella tarkoitetaan 
enemmänkin liikkumisen tai paikallaolokertojen taajuutta kuin yksilömäärää. 

Taulukko 7-1. Liikkumismuodon vaikutuksia linnustoon. Lähde: Bennett ja Zuelke 1999.  

Aktiviteetti Häiriö linnustolle 
Paikalla olo Linnusto vältti paikkoja, joissa oli ihmisiä ja kävijämäärät olivat korkeita. 
Etäisyys Häiriö kasvoi linnun ja ihmisen välisen etäisyyden pienentyessä 
Lähestymiskulma Suoraan lähestyvä ulkoilija aiheutti suuremman häiriön kuin ohiajava ajoneuvo. Suora 

lähestyminen voi myös aiheuttaa voimakkaamman häiriön kuin sivuava lähestyminen. 
Valokuvaajat Valokuvaajat aiheuttavat muita liikkujia todennäköisemmin häiriöitä, koska he pyrkivät 

aktiivisesti lähestymään lintua. 
Aktiviteetin tyyppi ja nopeus Hölkkääjät aiheuttivat häiriötä herkemmin kuin kalastajat, kiipeilijät ja kävelijät johtuen 

nopeudesta. Hitaammat liikkumismuodot lintu kokee vähemmän uhkaavaksi. 
Melu Ulkoilijoiden aiheuttama melu lisää lintujen häiriytymistä. Melu ei kuitenkaan suoraan 

korreloi ulkoiluryhmän kokoon. 
Lapset Lapsiryhmä lisää häiriötä luultavasti johtuen lapsien aiheuttamasta suuremmasta 

kovemmasta melusta sekä äkkinäisistä liikkeistä.  
Koirat Yleistäen koirien läheisyys saa linnut varuilleen. Kytkemätön koira aiheuttaa suoran uhan 

linnuille sekä aiheuttaa suurempaa häiriötä nopeiden ja arvaamattomien liikkeiden takia. 
Hevoset Ratsastajia linnut eivät näyttäisi kokevan uhkana, vaikka hevoset liikkuvat ajoittain 

nopeasti. Linnut väistivät ainoastaan tallaantumista.  

Taulukko 7-2. Lintulajien häiriöherkkyyteen vaikuttavia tekijöitä 

Tekijä Vaikutus 
Muuttolintu vs. paikkalintu Muuttolinnut vaikuttavat olevan paikkalintuja herkempiä häiriöille. Lajien välillä on kuitenkin 

suurta vaihtelua, eikä vastetta voida täysin yleistää. Muuttolinnut ovat erityisen herkkiä 
ravinnon hankintaan/ruokkimiseen käytetyn ajan vähentymiselle. 

Poikasten ruokinta Ruokinta-aika vähenee ja valppausaika lisääntyy ihmisten käyttämien polkujen lähellä. 
Poluilla liikkuminen ruokailu- ja levähtämisalueilla aiheuttaa lintujen siirtymisen 
etäämmälle. Yksilö palaa harvoin takaisin polun lähistölle. Häiriön taajuudella on 
vaikutusta lintujen käyttäytymiseen. 

Kasvillisuuden peittävyys Linnuilla on taipumus siirtyä kasvillisuuden suojaan ihmisten lähestyessä, jos mahdollista. 
Linnut palaavat ravinnonhankinta-alueelle häiriön poistuttua. 

Tottuminen Lajista riippuen jotkin lajit voivat tottua ainakin osaan ulkoilun aiheuttamista häiriöistä tai 
saattavat palata takaisin välittömästi häiriön poistuttua. Herkemmät lajit jättävät 
elinympäristönsä pidemmäksi aikaa ennen palaamista tai eivät palaa lainkaan. 

Elinympäristöjen määrä ja 
laatu  

Elinympäristöllä voi olla kaksijakoinen vaikutus; mikäli elinympäristö on merkittävä 
ravinnonlähde, ei laji välttämättä reagoi häiriöön voimakkaasti. Toisaalta laji voi siirtyä 
pysyvästi tai pitemmäksi aikaa etäämmällä sijaitsevalle vastaavalle ympäristölaikulle, 
mikäli sellaisia on tarjolla. Ts. sopivien elinympäristöjen riittävä määrä, läheisyys ja hyvä 
laatu lieventävät haittaa (olettaen, ettei kaikissa ympäristöissä aiheudu häiriötä) 
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Joidenkin lajien osalta on empiiristä tutkimustietoa pakoreaktioetäisyyksistä sekä lajin 
varoitusetäisyydestä (Taulukko 7-3). 

Taulukko 7-3. Havaittuja pako- ja varoitussetäisyyksiä eräillä lintulajeilla. Etäisyydet ovat 
etäisyyksiä pesällä olleeseen lintuun. Lähteet: Whitfield et. al. 2008, Bentrup, G. 2008. 

Laji pakoetäisyys, m varoitusetäisyys, m 
kaakkuri 195 468 
metso 22 44 
liro 60 120 
sarvipöllö 43 86 
telkkä 5 x 
mustakurkku-uikku 20 40 
ampuhaukka 20-200 ? 
punarinta 10 ? 
kapustarinta 200 ? 

Tehdyt tutkimukset ulkoilun linnustolle aiheuttamasta häiriöstä osoittavat, että 
ulkoilulla on ainakin tilapäisiä vaikutuksia lintujen käyttäytymiseen ja liikkumiseen 
elinpiirillään tai paikallisella esiintymisalueellaan. Muutos lintulajin käyttäytymisessä ei 
välttämättä ole negatiivinen, jos laji pystyy edelleen hankkimaan ravintoa aiempaa 
vastaavalla panoksella. Häiriöt, jotka estävät ravinnonhankintaympäristön käytön, 
voivat vaikuttaa paikallisella tasolla lintulajiin haitallisesti, mikäli lajille ei ole lähistöllä 
vastaavaa tai parempaa ympäristöä. Näin ollen keskeisenä tekijänä vaikutusten 
arvioinnissa on tunnistaa häiriöiden kohdentuminen erilaisiin ympäristöihin sekä 
tarkastella vastaavien ympäristöjen esiintymistä häiriytyvien alueiden ulkopuolella (Hill 
et al. 1997). Edelleen tätä ei voida yleistää koskemaan kaikkia lintulajeja, vaan 
ensisijaisesti avoimehkoissa ympäristöissä ravintoaan hankkiviin tai arkoihin lajeihin. 

Rodgers & Smith (1997) laskivat suojaetäisyyksiä kahlaajille ja vesilinnuille, jotka 
minimoisivat haitat ruokaileville ja lepäileville linnuille. He suosittelivat 100 m 
suojavyöhykettä riittävänä etäisyytenä kävelijöihin. Etäisyyttä on mahdollista jopa 
pienentää, jos välissä on fyysisiä esteitä, kuten tiheää kasvillisuutta ja kulkeminen 
sivuaa linnustokohdetta tangentiaalisesti. Finney et al (2003) havaitsivat 
tutkimuksessaan, että selkeäksi ulkoilureitiksi rakennettu polku vähentää ihmisten 
poikkeamista kulku-uralta ja vähentää linnustoon kohdistuvaa häiriötä verrattuna 
”rakentamattomaan” polkuun. Tutkimuslaji (kapustarinta) vältti polun ympäristöä noin 
200 m etäisyydellä ennen polun reitin kunnostamista. Kunnostamisen jälkeen laji vältti 
ainoastaan noin 50 metrin aluetta polun läheisyydessä, koska retkeilijöiden 
poikkeaminen reitiltä väheni. 

7.2 Ekologinen verkosto 
Nuuksion alue muodostaa laajan, yhtenäisen luonnonalueen pääkaupunkiseudun tiheään 
asutun alueen välittömässä läheisyydessä. Natura-alueen ulkopuolella on suhteellisen 
harvaan asuttuja alueita ja metsäalueita esiintyy yleisesti, joskin pirstoutuneina. 

Nuuksion eteläpuolella Turun moottoritie aiheuttaa merkittävän leviämisesteen. Muilla 
ilmansuunnilla ei ole yhtä merkittäviä leviämisesteitä ja yhteys esimerkiksi idän 
suuntaan Vantaan Vestran alueelle on suhteellisen yhtenäinen. Myös pohjoiseen Vihdin 
suuntaan ekologiset yhteydet ovat kohtalaisen hyvät (Kuva 7-4). 
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Kuva 7-4. Maankäyttö Nuuksiota ympäröivällä alueella.  

Natura-alueelta etelään suuntautuvat ekologiset yhteydet sijoittuvat toisaalta 
osayleiskaava-alueen länsipuolelle ja toisaalta osayleiskaava-alueen poikki. merkittävin 
yhteys kaava-alueen poikki sijoittuu Nuuksion Pitkäjärven länsirannalle ja siitä edelleen 
Kotasuon ja Nuuksion Pitkäjärven laskuojan kautta Nupurinjärvelle ja Gumbölen 
suuntaan. Osayleiskaava-alueen keskiosa muodostaa nykyisin laajahkon metsäalueen, 
joka täydentää ekologisia yhteyksiä. Etelään johtavat yhteydet eivät nykyisin ole 
toiminnallisesti hyviä johtuen moottoritien estevaikutuksesta. 

Maankäytön toteutuminen vähentää metsäalueita tarkastelualueen eteläpuolella, mutta 
säilyttää ekologiset yhteydet etelän suuntaan. Kaava-alueella kyseessä ovat ensisijaisesti 
ekologiset yhteyskäytävät, ns. laajempia askelkiviä maankäytössä on osoitettu lähinnä 
Kotasuon alueelle ja siitä edelleen pohjoiseen ja etelään. Yhteystarve Nuuksiosta 
etelään on tärkeä, mutta sen tekniseen toteutukseen ei kaavassa voida ottaa kantaa. 
Estevaikutus voimistuu mahdollisten Länsiradan rakentamisen ja/tai moottoritien 
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leventämisen seurauksena, mikäli liikennekäytävän poikki ei rakenneta alikulkuja tai 
liikennekäytävää ylittävää ns. viherkantta.  

Paikallisesti merkittävä yhteys Natura-alueelta etelän suuntaan ja edelleen Turunväylän 
poikki, sijoittuu Nuuksion Pitkäjärven länsirannan lähes rakentamattomalle alueelle, 
joka on kaava-alueen ulkopuolella. Yhteys mahdollistaa lajiston liikkumisen sekä 
etelään että Nuuksion Pitkäjärven eteläpään kautta itään. 

Ekologisen käytävän toimivuus 
Ekologinen käytävä on kaistale, jota myöten eliölajit voivat siirtyä erillään sijaitsevilta 
ydinalueilta toiselle ydinalueelle. Elinympäristöjen pirstoutumisen seurauksena 
ekologisten käytävien ja askelkivien merkitys on korostunut. Ekologisten käytävien 
päätavoitteena on monimuotoisuuden säilyttäminen. Ihmisen toiminnan seurauksena 
pirstoutuneet elinympäristöt johtavat populaatioiden määrän epävakaisuuteen ja moni 
laji voi tulla uhanalaiseksi populaatioiden vähetessä sekä erillisten populaatioiden 
välisen kanssakäymisen estyessä. Ekologiset käytävät voivat tarjota kolme tekijää 
vakauttamaan tai ylläpitämään erillisiä populaatioita: 1). uusien ympäristöjen 
asuttaminen (kolonisaatio); eliölajit voivat siirtyä elinympäristöistä toisille ja levittäytyä 
uusille alueille esimerkiksi ravintoresurssien vähetessä ydinalueella. 2). Muutto 
(migraatio); lajit, jotka siirtyvät vuodenaikojen mukaan eri ympäristöihin tai alueille, 
voivat hyödyntää ekologisia käytäviä, joissa ei ole ihmisen aiheuttamia esteitä. 3). 
Geenien vaihto; lajit voivat löytää ekologisten käytävien avulla uusia 
parittelukumppaneita, mikä ylläpitää geneettistä monimuotoisuutta. 

Ekologisia käytäviä hyödyntävät eliölajit voidaan jakaa kahdeksi ryhmäksi: 
kauttakulkijat ja asukkaat. Kauttakulkijat viipyvät käytävillä lyhyitä aikoja, eivätkä 
varsinaisesti asuta käytäviä. Tällaisia lajeja ovat tyypillisesti isot kasvissyöjät, 
keskikokoiset ja isot pedot ja muuttavat lajit sekä lajien nuoret, levittäytyvät yksilöt. Ns. 
asukkaat taas voivat elää käytävässä muutamasta päivästä useisiin vuosiin. Tällaisia 
lajiryhmiä ovat mm. kasvit, matelijat, sammakkoeläimet, linnut, hyönteiset ja pienet 
nisäkkäät. Osa lajeista voi viettää koko elämänsä ekologisessa käytävässä, mikäli 
käytävä tarjoaa sopivan elinympäristön ja riittävän ravinnonlähteen. 

Ekologiset käytävät voidaan luokitella mm. niiden leveyden mukaan kolmeen luokkaan 
(mm. Väre 2002 soveltaen): 

 Maakuntatason käytävä > 500 m leveä, yhdistää merkittäviä luonnon ydinalueita. 

 Alueellinen käytävä > 300 m leveä, yhdistää laajempia luonnonalueita (tai 
metsäalueita yleensä). 

 Paikallinen käytävä < 50 m leveä, yhdistää pienialaisia, säilyneitä/säilytettyjä 
luonnonympäristöjä toisiinsa, kuten kosteikkolaikkuja, lehtolaikkuja jne. 

Edelleen ekologisen käytävän leveyttä määritettäessä tulee huomioida käytävän pituus; 
mitä pidempi käytävä sitä leveämpi sen tulee olla, jotta se olisi toimiva. Edelleen 
keskeisenä tekijänä ovat käytävän elinympäristöt, joiden tulee tarjota sopiva ympäristö 
eliölajien liikkumiselle. Esimerkiksi vesireitit muodostavat luonnollisia käytäviä, mutta 
yhtä lailla metsäiset alueet toimivat käytävinä. Käytävän pituuden kasvaessa myös 
elinympäristöjen vaihtelevuuden tulee kasvaa. Käytävä voi sisältää myös paikallisia 
monimuotoisuuskohteita.  
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Eliöryhmillä on erilaiset vaatimukset käytävän leveyden (ja biotooppien) suhteen (kuva 
Kuva 7-5). Yleistäen voidaan todeta, että mitä suurempi laji, sen leveämpi käytävän 
tulisi olla. Isoimmat nisäkkäät vaativat vähintään 100 m leveän käytävän, mutta 
käytännössä biotoopit ja reunavaikutuksen huomioiden toimivat käytävät on syytä 
toteuttaa selvästi leveämpinä, kuten edellä on todettu. 

 

Kuva 7-5. Eri eliöryhmien suositeltuja ekologisen käytävän minimileveyksiä. Yksiköt ovat 
jalkoina. Lähde Bentrup 2008. 

Ns. reunavaikutus ulottuu vaihtelevan levyisenä eliöryhmästä, ja lajistakin, riippuen 
(kuva Kuva 7-6). Reunavaikutuksella tarkoitetaan vaikutusta, joka ilmenee esimerkiksi 
avoimen ja sulkeutuneen ympäristön rajassa: Avoin ympäristö heijastuu sulkeutuneen 
ympäristön lajistoon ja pienilmastoon tietylle etäisyydelle. Sisempänä sulkeutuneella 
alueella vallitsee esim. metsästä puhuttaessa varsinaisen metsän pienilmasto ja lajisto.  
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Kuva 7-6. Reunavaikutuksen laajuus pienilmastoon ja eräisiin eliöryhmiin. Lähde Bentrup 
2008. 
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8 VAIKUTUSARVIO 
Osayleiskaavaluonnoksessa osoitetulla maankäytöllä ei ole suoria vaikutuksia Nuuksion 
Natura 2000 –alueeseen, koska kaava-alue ei ulotu Natura-alueelle. Epäsuoria 
vaikutuksia syntyy Natura-alueen kävijämäärän kasvusta. Ulkoilijat aiheuttavat häiriötä 
eläimistölle sekä kasvillisuuden kulumista.  

8.1 Rakentamisen aikainen melu 
Rakentamisen aikainen melu voi häiritä lähiympäristön eläimistöä. Merkittävimmät 
melulähteet ovat pehmeikköalueilla tehtävä paalutus sekä kallioalueilla tehtävät 
rajäytykset. Muutoin rakentamisesta ei aiheudu niin merkittävää melua, että sillä olisi 
kauasvaikutteisia vaikutuksia. Rakentamisen häiriöt ovat ajallisesti rajoittuvia, joskin 
koko kaava-alueen rakentaminen voi kestää hyvinkin kauan. Pääosa rakentamisesta 
sijoittuu yli kahden kilometrin päähän Natura 2000 –alueesta eikä rakentamisesta 
syntyvästä melusta tällöin aiheudu haittaa Natura-alueelle. Lähempänä rakentaminen on 
lähinnä pientalorakentamista.  

Melu voi karkottaa tilapäisesti eläimistöä noin 250-500 metrin alueelta melulähteestä. 
Herkimmät lajit voivat häiriintyä vielä noin kilometrin etäisyydellä. Paikallisesti haitta 
on selvä, mutta palautuva. Rakentamisen melu ei ulotu Natura-alueelle voimakkaana 
meluna etäisyydestä johtuen. Rakentamisen aikaisesta melusta ei arvioida aiheutuvan 
merkittäviä haittoja Natura-alueen suojeluperusteisiin. 

8.2 Häiriintyvät kohteet 
Histalaisten liikkumisesta aiheutuvat häiriöt (melu, liikkuminen yleensä) keskittyvät 
Natura-alueen reunaosiin, joiden saavutettavuus kaava-alueelta on paras. Ihmisten 
liikuntakäyttäytymisestä tehtyjen selvitysten ja tutkimusten perusteella pääosa 
liikkumisesta keskittyy nykyiselle polku- ja tieverkostolle. Liikkumisen voidaan 
kuitenkin arvioida osittain suuntautuvan polkuverkoston ulkopuolellekin ja 
mahdollisesti alueelle syntyy myös uusia polkuja. 

Siikajärven alueelta on merkityt yhteyspolut Kolmoislammille ja edelleen 
Mustalammen ja Haukkalammen alueelle. Todennäköisesti kyseisien alueiden 
leiripaikkojen käyttö myös lisääntyy. Alla (Kuva 8-1) on esitetty etäisyysvyöhykkeet, 
joihin merkittävin kävijäpaine kohdistuu sekä alueella esiintyvät luontodirektiivin 
luontotyypit. Merkittävin kävijäpaine keskittyy arvion mukaan Siikajärven 
lähiympäristöön (Siikarannan alue, merkittyjen polkujen lähtöpisteet), jotka ovat 
helpohkosti saavutettavissa ja joiden ympäristössä on luontevia reittejä. Hakjärven 
alueella arkiulkoilu keskittynee Natura-alueella kulkeville merkityille reiteille alueen 
muiden osien jäädessä pienehkölle kuormitukselle maaston vaikeakulkuisuuden takia. 
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Kuva 8-1. Merkittävimmän kävijäpaineen alaiset alueet ja Natura-luontotyypit. 
Kävijäpaineen kohdistuminen on esitetty punaisella katkoviivalla rajattuina 
etäisyysvyöhykkeinä (ks. Taulukko 5-2. Kävijämäärien jakautuminen 
etäisyysvyöhykkeittäin sekä talvi- ja kesäaikaan.). Hakjärven osa-alue muodostaa 
kokonaisuudessaan oman vyöhykkeen (ei kartalla). 

8.3 Kuluminen 
Talviaikainen liikkuminen ei merkittävästi kuluta maastoa lumisena aikana suojaavan 
lumikerroksen vuoksi. Siemenenä tai maavartena talvehtiviin lajeihin ei kohdistu 
merkittävää vaikutusta talvisesta liikkumisesta, mutta varpukasvit ovat myös talviaikana 
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herkkiä kulumisen aiheuttamalle rasitukselle. Talviaikainen liikkuminen on pääasiassa 
kävelemällä tapahtuvaa liikkumista, koska tarkastelualueella ei ole hoidettuja latuja ja 
viime vuosien lumitilanne on ollut heikko. Natura-alueella talviaikaista liikkumista 
kohdistuu merkityille poluille ja muille pääpoluille. Ns. umpihankihiihtoa ei arvioida 
merkittävissä määrin harrastettavan Natura-alueella. Myös latuhiihto on käytännössä 
vähäistä latujen puutteen takia.  

Kesäaikana liikkuminen tapahtuu jalan tai pyöräillen. Tutkimusten perusteella kävely 
keskittyy olemassa olevalle polkuverkostolle, jolloin muiden alueiden kulumispaine 
pienenee huomattavasti. Tämä kuitenkin edellyttää, että alueilla on tarjolla hyvä 
polkuverkosto. Toisaalta ulkoilijat hakeutuvat alueille, joissa on palvelurakenteita, 
kuten merkittyjä polkuja ja taukopaikkoja. Pyöräily on sallittu ainoastaan teillä sekä 
Siikajärveltä Mustalammelle johtavalla merkityllä reitillä. 

Tutkimukset osoittavat, että maaston kuluminen keskittyy olemassa olevaan 
polkuverkostoon ja taukopaikoille. Ohjaamattomana liikkuminen lisää riskiä uusien 
polkujen muodostumiselle sekä voi aiheuttaa kasvaa häiriötä eläimistölle (liikkumisen 
suuntautuessa epämääräisesti laajalle alueelle). Nuuksiossa sekä taajama-alueilla 
tehtyjen havaintojen perusteella uusia polkuja syntyy eniten asuinalueiden välittömässä 
läheisyydessä sijaitseville puisto- ja luonnonympäristöihin, koska alueita käytetään 
esimerkiksi koirien ulkoiluttamiseen, leikkimiseen sekä oikopolkuina. Osayleiskaavalla 
tällaista välitöntä voimakkaampaa ja ”hallitsematonta” kulutusta voi aiheutua lähinnä 
Ahvilammen läheisyydessä, Heinäslammen pohjoispuolella, jossa asutus sijoittuu 
lähelle Natura-alueen rajaa. osittain vaikutukset voivat ulottua Natura-alueelle. 
Kuormittuvimmat alueet, joihin merkittävin kuluminen kohdistuu, on esitetty 
seuraavissa kuvissa. Osayleiskaavan vaikutuksesta kuormittuvimmat alueet on esitetty 
seuraavissa kartoissa (Kuva 8-2 ja Kuva 8-3). 

Nuuksion luontokeskuksen ympäristövaikutusselvityksessä (Keiron Oy 2008) on 
arvioitu kävijämääriä eri lähtötilanteissa. Mikäli Nuuksiokeskuksen tavoiteltu 
käyntikertojen määrä (200 000) täyttyy, suuntaa keskuksesta maastoon 130 000 
henkilöä. Lisäksi kansallispuistossa käy muita ihmisiä 150 000. Näin ollen Maastossa 
käy yhteensä 280 000 henkilöä, joista osa suuntaa Haukkalammelle tai muualle 
kansallispuistoon ja osa taas luontokeskukselta lähteville reiteille. Nuuksion Natura-
alueen kävijämäärät kasvavat todennäköisesti Histan osayleiskaavasta riippumatta 
merkittävästi. 
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Kuva 8-2. Kuormittuvimmat alueet (polut ja leiripaikat), Siikajärven lähialue. 
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Kuva 8-3. Hakjärven kuormittuvat alueet. Alueet on määritelty nykyisen polkuverkoston 
perusteella 100 m leveänä vyöhykkeenä. 
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Pinta-alallisesti merkittävin kuormitus kohdistuu eri luontotyypeille seuraavasti 
(Taulukko 8-1). 

Taulukko 8-1. Luontotyyppien kuormittuvien osien pinta-alat ja osuus kaikista 
inventoiduista luontotyyppikuvioista. 

Luontotyyppi

Kuormittuvat 
alueet,

ha

Osuus inventoitujen 
luontotyyppien alasta,

%
Humuspitoiset järvet ja lammet 15.53 21.2
Keidassuot 2.10 7.9
Luonnonmetsät 73.35 9.8
Metsäluhdat 0.38 14.5
Niukka-keskiravinteiset järvet 3.34 23.0
Puustoiset suot 9.82 3.1
Silikaattikalliot 4.77 16.5
Vaihettumissuot ja rantasuot 0.43 1.6
Pinta-ala, yhteensä 280.6
Inventoidut luontotyypit, koko Natura-alue 1362.4  

Mikäli laskennallinen kävijämäärä toteutuu, on oletettavaa, että nykyiset polut 
(ensisijaisesti merkityt) kuluvat nykyistä leveämmiksi erityisesti alueilla, jossa polku on 
syntynyt liikkumisesta sekä kosteapohjaisilla soistumilla. Pääasiassa kuluminen on 
kuitenkin paikallista eikä laaja-alaisia kulumisvaurioita arvioida syntyvän niin, että 
jonkin luontotyypin ominaispiirteet muuttuisivat laaja-alaisiksi. Riskialtteimpia 
luontotyyppejä hallitsemattomalle kulumiselle ovat silikaattikalliot, joilla voi syntyä 
merkittäviäkin vaikutuksia. Helppokulkuisuudesta johtuen silikaattikallioille 
kohdistunee joka tapauksessa kulumisvaikutuksia. Merkittävin kulumispaine kohdistuu 
luontotyyppiin luonnonmetsät, jota on laajalti tarkastelualueella. Ko. luontotyyppi on 
kuitenkin kohtalaisen kulutuskestävää eikä polkujen levenemisellä ole merkittävää 
luontotyypin ominaispiirteitä laajemmin muuttavaa vaikutusta vaikka uusiakin polkuja 
syntyisi jonkin verran. 

Muut herkät luontotyypit, kuten suot, lehdot ja luhdat, sijaitsevat alueilla, joihin ei ole 
luontevia yhteyksiä. Lisäksi kohteet ovat pääasiassa etäällä kaava-alueesta eikä niihin 
sen takia arvioida kohdistuvan merkittävää kävijäpainetta kaava-alueelta. Puustoisia 
soita tosin esiintyy myös lähempänä kaava-aluetta. Kyseiseen luontotyyppiin 
kohdistunee laajenevia vaikutuksia niillä osilla kuin luontotyypillä on polkuja. 
Pääsääntöisesti soille ei kohdistu merkittävää liikkumispainetta, jos läheisyydessä on 
parempipohjaista liikkumismaastoa eikä suoalueille johda selvää polkua. Soidinsuon 
keidassuoalue on laaja avosuo, joka ei ole ensisijaista liikkumisympäristöä 
vaikeakulkuisuutensa takia. Marjastajat ovat pääasiallinen keidassuoalueella liikkuva 
ryhmä.  

Vaikutukset luontotyypeittäin on esitetty kappaleessa 8.6. 

8.4 Häiriöt eläimistölle 
Kaava-alueen arvioidulla vaikutusalueella linnustollisesti häiriöherkät alueet sijaitsevat 
Ympyrkäinenlammen itäpuolella ja Kolmikulmalammen alueella. Hakjärven ympäristö 
on myös linnustollisesti monimuotoinen ja häiriöherkkä alue. Nisäkäslajiston osalta 
varsinaisia häiriöherkkiä alueita ei ole osoitettavissa vaikutusalueelta. Nisäkkäiden 
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osalta liikkumisesta aiheutuva häiriö voi aiheuttaa lajien siirtymisen etäämmälle 
vilkkaimmin käytetyistä alueista. Toisaalta useat lajit liikkuvat hämärän aikaan, jolloin 
retkeilijöiden määrä on suhteellisen vähäinen. 

Linnustoon kohdistuvan häiriön määrittely on vaikeaa, koska lajit reagoivat häiriöihin 
hyvin eri tavalla eikä lajien käyttäytymisestä ole juurikaan saatavilla havaintoihin 
perustuvaa aineistoa. Lisäksi lajin sisällä yksilöiden välisessä käyttäytymisessä on eroja. 
Luonnonsuojelullisesta näkökulmasta merkittävimmäksi tekijäksi voitaneen nostaa 
häiriön haitan suuruutta arvioitaessa se, onko tietylle lajille tarjolla korvaavia, yhtä 
laadukkaita ympäristöjä kuin ne, joihin kohdistuu sellaista häiriötä, että laji ei voi 
aluetta hyödyntää. Edelleen häiriytymisen merkittävyyden keskeisenä tekijänä on se, 
pystyykö laji tuottamaan jälkeläisiä häiriöstä huolimatta. 

Merkittävin hankkeen aiheuttama häiriö kohdistuu todennäköisesti Siikajärven alueelle 
sekä nykyisille merkityille reiteille ja leiriytymispaikoille mukaan lukien epäviralliset 
leiriytymispaikat, joita todennäköisesti käytetään ainakin taukopaikkoina. Merkityllä 
polkuverkostolla ja leiriytymispaikoilla retkeilijämäärät ovat jo nykyisin suuret ja sitä 
kautta myös lähiympäristöön kohdistuu liikkumisesta ja melusta häiriötä. Kävijämäärän 
kasvu muuttaa siis lähinnä häiriön tiheyttä eikä niinkään synnytä uusia häiriöalueita 
edellä mainituilla alueilla. Näin ollen vaikutukset linnustoon merkityillä reiteillä 
jäänevät suhteellisen vähäisiksi erityisesti sukeutuneissa ympäristöissä, joissa häiriö 
rajoittuu suhteellisen pienelle etäisyydelle. Lisääntyvästä kävijämäärästä merkittävä osa 
on ns. aktiivista arkiliikuntaa, jonka häiriövaikutukset ovat vähäisempiä kuin 
varsinaisen retkeilyn, johtuen aktiiviliikkujan suoraviivaisesta ja suhteellisen nopeasta 
etenemisestä. Retkeilijät voivat käyttäytyä voimakkaampia häiriöitä aiheuttaen, kuten 
poiketa poluilta, pysähdellä, kulkea isommissa ryhmissä ym. Arkiliikunnassa 
voimakkaimpia häiriöitä aiheuttanevat koirien ulkoiluttajat johtuen koirien nopeista, 
sattumanvaraisilta vaikuttavista liikkeistä sekä reagoinnista mm. muuhun eläimistöön. 
Vastaavasti lapsiryhmät voivat aiheuttaa vastaavan pakoreaktion eläimistölle. 

Arvioidun kävijämäärän merkittävimmät haitat linnustolle kohdistuvat Siikajärven 
läheisyyteen, erityisesti Siikarannan länsipuoliselle alueelle sekä Siikajärven pohjois- ja 
luoteisosien polkujen ja tiestön läheisyyteen. Tällä alueella arvioidaan liikkumista 
tapahtuvan myös polkujen ulkopuolella ainakin kohtalaisessa määrin, koska nykyinen 
polkuverkosto on pääosin merkitsemätöntä eikä välttämättä tarjoa arkiliikuntaan sopivia 
lenkkejä. 

Häiriötaajuus voidaan laskea teoreettisesti arvioidusta kävijämäärästä. Häiriöherkintä 
aikaa erityisesti linnuston osalta on pesimäaika eli loppukevät sekä alkukesä. 
Seuraavassa esitetyssä teoreettisessa häiriötaajuudessa laskentaperusteena on koko 
kesäaikainen kävijämäärä. Kävijämäärä on jaettu tasaisesti kaikille viikonpäiville 
maaliskuulta lokakuulle, josta on edelleen laskettu kävijämäärä tuntia kohti (12 h 
päivässä, yöajalle ei ole laskettu kävijöitä). 
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Taulukko 8-2. Kävijämäärä (hlöä) osa-alueittain kesäaikana. Teoreettinen häiriötaajuus. 
Hakjärven nykyinen kuormitus perustuu karkeaan arvioon. Siikajärven kuormitus 
perustuu Korpinkierroksen kävijälaskuritietoon (Lähde: Metsähallitus). 

Alue
maalis-lokakuussa päivässä tunnissa

Osayleiskaavan synnyttämä laskennallinen kuormitus osa-alueilla
Siikajärvi 113000 471 39
Hakjärvi 43000 179 15

Nykyinen kuormitus Siikajärven ja Hakjärven osa-alueilla
Siikajärvi 20000 83 7
Hakjärvi 5000 21 2

Nykyinen kuormitus + Osayleiskaavan laskennallinen kuormitus
Siikajärvi 133000 554 46
Hakjärvi 48000 200 17

Kävijöitä

 

Nykyiseen verrattuna laskennallinen kävijämäärä kolminkertaistuu ja häiriötaajuus 
(kuinka usein tunnissa tapahtuu liikkumista) kasvaa huomattavasti. Huomioiden 
kuitenkin Siikajärven alueen laajuuden, todennäköisyys häiriötaajuuden merkittävään 
lisääntymiseen tietyllä paikalla on varsin pieni pois lukien merkityt polut, joihin suurin 
kuormitus todennäköisesti kohdistuu. Pääosa arkiliikkujien vaikutuksista keskittyy 
hyville polkureiteille ja suhteellisen pienelle alueelle, koska kyseessä on ns. 
hyötyliikunta. Luontoliikkujien ja viikonloppuisin tapahtuvan arkiliikunnan 
vaikutusalue on laajempi. Luontoliikkujat käyttävät myös polkuja, mutta kyseinen 
ryhmä liikkuu myös merkitsemättömillä ja osin poluttomilla alueilla. Luontoliikkujat 
hajaantuvat alueella laajemmin. 

Todennäköisesti liikkuminen keskittyy arkipäivisin pääasiassa alkuiltaan ja iltaan, kun 
taas viikonloppuisin liikkuminen jakautuu tasaisemmin koko päiväajalle. Kun tunnissa 
liikkuvien määrä hajautetaan keskeisille poluille, jää häiriötaajuus keskimäärin alle 
viiteen henkilöä polkua kohti. Kyseisellä määrällä ei arvioida olevan merkittävää 
vaikutusta arki-iltaisin esimerkiksi lintujen ravinnonhankintaan tai poikasten 
ruokkimiseen. Hakjärven alueella liikkuminen keskittynee luontopolulle, jolloin 
häiriötaajuus kasvaa selvästi kyseisellä reitillä. Tällä voi olla jonkin verran haitallista 
häiriövaikutusta polun välittömässä lähituntumassa. Edelleen arkiliikunta painottuu 
iltaan, joten häiriön kokonaisvaikutus lievenee arkisin. Viikonloppuisin liikunnan 
arvioidaan keskittyvän merkityille reiteille tai hyväkuntoisille, selville poluille sekä 
vesistöjen ympäristöön. Poikkeuksen muodostavat luontoliikkujat, joiden 
suuntautumiseen vaikuttavat ensi sijaisesti luontoliikkumiselle asetetut tavoitteet 
(rauhallinen ympäristö, luontokuvaus tms.). Kyseisen ryhmän osalta ei voida ennustaa 
tarkemmin suuntautumista Natura-alueella. 

Linnuston kannalta kuormittuvimman alueen ympäristöt ovat pääasiassa ns. 
luonnonmetsiä tai luonnonmetsiksi kehittyviä, metsätalouden toimenpiteiden 
muokkaamia mäntyvoittoisia alueita, joiden linnustollinen arvo pohjautuu pääasiassa 
alueen muodostamaan kokonaisuuteen ja yhtenäisyyteen. Kasvava kävijämäärä 
aiheuttaa lisääntyvää paikallista häiriötä. Häiriön ei kuitenkaan arvioida merkittävästi 
vaikuttavan linnuston pesimämenestykseen tai elinympäristöjen laatuun huomioiden 
sen, että kuormittuvimmalla alueella ei ole sellaisia pienialaisia, poikkeuksellisia 
elinympäristöjä, joille ei läheisyydestä löytyisi tarvittaessa korvaavaa ympäristöä. 
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Kokonaisuudessaan eläimistölle aiheutuvasta häiriöstä ei arvioida aiheutuvan sellaisia 
merkittäviä vaikutuksia, jotka heikentäisivät lajien suotuisan suojelun tasoa Nuuksion 
Natura-alueella. 

Luontodirektiivin liitteen II lajikohtainen vaikutusarvio on esitetty kappaleessa 8.7, ja 
lintudirektiivin lajikohtainen vaikutusarvio kappaleessa 8.8. 

8.5 Ekologinen verkosto 
Kaavan toteuttamisella ei ole vaikutuksia Natura-alueen sisäisiin ekologisiin yhteyksiin, 
koska Natura-alueelle ei kohdistu suoria muutoksia 

Natura-alueelta etelään suuntautuvat nykyiset ekologiset yhteydet ovat toiminnallisesti 
heikkoja moottoritiekäytävän aiheuttaman estevaikutuksen takia. Luontevia ekologisia 
yhteyksiä Natura-alueelta etelään ovat Nuuksion Pitkäjärven länsirantaa myötäilevä 
metsäalue sekä Kirkkonummen puolella Veikkolan itäpuolella sijaitseva metsäinen 
vyöhyke. 

Osayleiskaavassa on osoitettu viheryhteydet, joita eliöstä voi käyttää ekologisina 
käytävinä. Nykyiseen tilanteeseen verrattaessa kaavan viheryhteydet ovat luonteeltaan 
käytävämäisiä, kun taas nykyisin Histan keskiosan metsäalue toimii laajana 
kokonaisuutena. Voidaankin todeta, että osayleiskaavan toteuttaminen säilyttää 
ekologiset yhteydet, mutta laadullisesti ne heikkenevät toimien ensisijaisesti 
”läpikulkuyhteyksinä” (Kuva 8-4). Osayleiskaava-alueen itäosassa suositellaan 
tarkasteltavaksi mahdollisuutta muodostaa ekologinen yhteys Kolmirannasta edelleen 
etelään moottoritien varteen sijoitetun työpaikka-alueen kohdalta. Idän ekologinen 
yhteys käsittää Kotasuon alueen, joka tarjoaa pelkkää käytävää laajemman 
luonnonympäristön. Kotasuon pohjoispuolella käytävään tulisi sisällyttää riittävän leveä 
metsävyöhyke, joka tarjoaa avoimia ympäristöjä välttäville lajeille paremman reitin. 
Kaikkien yhteyksien osalta keskeistä olisi ratkaista nykyisen liikenneväylän aiheuttama 
estevaikutus. 
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Kuva 8-4. Osayleiskaava-alueen keskeiset viheryhteydet suhteessa ympäröivään 
alueeseen. Oranssi nuoli = Leveä ekologinen käytävä, vaihteleva ympäristö, kaavalla ei 
vaikutuksia. Ruskea nuoli = Ekologinen yhteys estyy tai ei ole toimiva. Vaaleanpunainen 
nuoli = Toimiva ekologinen käytävä, käytävämäinen tai sisältää kaventumia.  

8.6 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin 
Karut kirkasvetiset lammet (3110). Ulkoilusta ja retkeilystä ei aiheudu erityisiä veden 
laatua muuttavia vaikutuksia, jotka voisivat heijastua vesiluontoon. Lammista otetaan 
lähinnä juomavettä sekä niitä käytetään uimiseen. Kyseisistä toiminnoista ei aiheudu 
luontotyypin edustavuutta heikentäviä vaikutuksia. Ranta-alueiden kasvillisuus saattaa 
paikoin kärsiä tallautumisesta leiripaikkojen yhteydessä. Vaikutukset eivät ole 
merkittäviä. 

Niukka-keskiravinteiset järvet (3130). Ulkoilusta ja retkeilystä ei aiheudu erityisiä 
veden laatua muuttavia vaikutuksia, jotka voisivat heijastua vesiluontoon. Lammista 
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otetaan lähinnä juomavettä sekä niitä käytetään uimiseen. Kyseisistä toiminnoista ei 
aiheudu luontotyypin edustavuutta heikentäviä vaikutuksia. Ranta-alueiden kasvillisuus 
saattaa paikoin kärsiä tallautumisesta leiripaikkojen yhteydessä. Vaikutukset eivät ole 
merkittäviä. 

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160). Ulkoilusta ja retkeilystä ei aiheudu erityisiä 
veden laatua muuttavia vaikutuksia, jotka voisivat heijastua vesiluontoon. Lammista 
otetaan lähinnä juomavettä sekä niitä käytetään uimiseen. Kyseisistä toiminnoista ei 
aiheudu luontotyypin edustavuutta heikentäviä vaikutuksia. Ranta-alueiden kasvillisuus 
saattaa paikoin kärsiä tallautumisesta leiripaikkojen yhteydessä. Vaikutukset eivät ole 
merkittäviä. 

Pikkujoet ja purot (3260). Lähin luontotyypin kohde on Myllypuro Nuuksion 
Pitkäjärven pohjoispuolella. Osayleiskaavan mahdollisesti aiheuttama kävijämäärän 
kasvun ei arvioida ulottuvan kyseiseen osaan Natura-aluetta. Purojen varsia myötäilee 
usein polku. Polun käyttö sinänsä ei vaikuta luontotyyppiin. 

Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt * (6270). Luontotyyppiä ei esiinny Siikajärvi-
Haukkalampi –välisellä alueella. Lähin kohde sijaitsee yli kilometrin etäisyydellä 
Haukkalammesta pohjoiseen. Hankkeesta ei arvioida kohdistuvan vaikutuksia kyseiseen 
luontotyyppiin sen etäisyydestä johtuen. 

Kosteat suurruohoniityt (6430). Keskeisellä kuormitusalueella ei esiinny kyseistä 
luontotyyppiä. Lähimmät suurruohoniityt sijaitsevat Myllypuron laaksossa Purolan 
pohjoispuolella. Alueella ei ole polkureitistöä eikä ympäristöön kohdistu erityisiä 
ulkoilupaineita. Etäisyydestä ja sijainnista johtuen hankkeella ei arvioida olevan 
vaikutuksia luontotyyppiin. 

Alavat niitetyt niityt (6510). Luontotyyppiä esiintyy Myllypuron laaksossa. Niityt ovat 
suhteellisen hyvin kulutusta kestäviä. Luontotyypille ei kohdistu erityistä 
ulkoilupainetta sen sijaitessa ulkoilureiteistä sivussa. Hankkeella ei arvioida olevan 
vaikutuksia luontotyyppiin. 

Vuoristojen niitetyt niityt (6520). Luontotyyppiä esiintyy Myllypuron laaksossa. 
Niityt ovat suhteellisen hyvin kulutusta kestäviä. Luontotyypille ei kohdistu erityistä 
ulkoilupainetta sen sijaitessa ulkoilureiteistä sivussa. Hankkeella ei arvioida olevan 
vaikutuksia luontotyyppiin. 

Keidassuot* (7110). Natura-alueen merkittävin ja mahdollisesti myös ainoa keidassuo 
sijaitsee Siikajärven luoteispuolella Soidinsuolla. Suo on tyypiltään puutonta tai lähes 
puutonta nevaa ja edustavuudeltaan hyvä. Suoaluetta ympäröivät kangasmaat, paikoin 
rinteet ovat jyrkkiä ja kallioisia. Suoalueen pohjois- ja eteläreunan tuntumassa kulkee 
havaittavissa oleva polku, ja lisäksi joitakin polkuja johtaa myös suoalueen reunaan 
pistoina. Soidinsuo on verraten märkä ja upottava eikä alueelle arvioida kohdistuvan 
merkittävää ulkoilupainetta. Marjastajien ja retkihiihtäjien osalta luontotyyppiin voi 
kohdistua jossain määrin kulutuspainetta.  

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140). Vaihettumis- ja rantasoita esiintyy pääasiassa 
lampien ja järvien rannoilla. Hakjärven alueella ko. luontotyyppiä ei esiinny. 
Luontotyypin monet kohteet ovat aikanaan ojitettuja eivätkä ne ennallistamattomina 
vastaa luontotyyppiä. Kyseisiä soita kuitenkin ennallistetaan, joten luontotyypin pinta-
alan odotetaan kasvavan ennallistumisen myötä. Luontotyyppiin kohdistuu 
kulutuspainetta ensisijaisesti leiriytymispaikkojen luona. Tyypillisesti rantaan johtaa 
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yhdestä muutamaan kulunutta uraa, jotka syntyvät haettaessa vettä. Suoalueet eivät ole 
ensisijaisia liikkumiskohteita vaikeakulkuisuuden takia. Lisääntyvä kävijämäärä saattaa 
lisätä luontotyypin kuluneisuutta leiripaikkojen läheisyydessä jonkin verran. 
Luontotyypin ominaispiirteet eivät merkittävästi muutu, koska kuluminen keskittyy 
yleensä vain muutamille urille. 

Silikaattikalliot (8220). Silikaattikallioiden kasvillisuus on herkkää kulumiselle, mikä 
on nähtävissä Nuuksiossa nykyisinkin. Kasvava ulkoilijamäärä lisää luontotyyppiin 
kohdistuvaa kulutusta ja paikoin luontotyypin edustavuus todennäköisesti heikkenee. 
Silikaattikalliot ovat varsin yleisiä Nuuksiossa, mutta varsinaisesti luontotyyppiin 
kuuluviksi on määritelty vain lajistollisesti edustavimmat silikaattikallioalueet. 
Todennäköisimmin kulutus lisääntyy niillä alueilla, joilla on polkuja. Todennäköisintä 
luontotyypin heikkeneminen on Natura-alueen eteläreunoilla, lähellä osayleiskaava-
aluetta. Todennäköisesti luontotyypin edustavuus heikkenee kasvillisuuden kulumisen 
takia kohteilla, joille sijoittuu polkuja. Pääosa luontotyypistä on nykyisinkin menettänyt 
luonnontilaisuuttaan kulumisen seurauksena. Mahdollinen kulumispaine kohdistuu 
arviolta alle 10 % kyseistä luontotyyppiä (käytetyt inventointitiedot eivät kata koko 
aluetta, joten laskennallinen osuus on yliarvio). Silikaattikallioiden edustavuuden 
säilyminen vaatii tarvittaessa ulkoilun ohjaamista. Ohjaamattomana edustavuus 
todennäköisesti heikkenee noin 5-8 % luontotyyppiä. 

Luonnonmetsät (9010). Luonnonmetsät ovat yleisiä Natura-alueella ja kyseiselle 
luontotyypille sijoittuu polkuja eri puolilla Natura-aluetta. Hakjärven alue on pääosin 
tätä luontotyyppiä ja edustavuudeltaan hyvä. Siikarannan lähialueella 
luontotyyppikohteet ovat edustavuudeltaan merkittäviä tai hyviä. Pinta-alallisesti tähän 
luontotyyppiin kohdistuu eniten kävijäpainetta osittain helppokulkuisuuden takia sekä 
siksi, että luontotyypille sijoittuu nykyisinkin useita polkureittejä. Luontotyyppi kestää 
kohtalaisen hyvin kulumista, joskin enemmän käytetyt polut erottuvat kasvittomina 
kulumisen seurauksena. Helppokulkuisuus vähentää kuitenkin polkujen levenemistä ja 
haaroittumista. 

Lisääntyvä liikkuminen voi leventää nykyisiä polkuja jonkin verran ja kuluttaa polun 
reunakasvillisuutta. Uusien polkujen syntyminen on myös mahdollista helppokulkuisilla 
alueilla. Polkujen leveneminen ja uusien polkujen syntyminen ei heikennä merkittävästi 
luontotyyppiä, koska suojeluarvot perustuvat pääosin puustorakenteeseen sekä toisaalta 
monimuotoisuuteen käsittäen puronvarsia, jyrkänteitä yms. Mahdolliset muutokset 
kohdistuvat paikallisesti kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuteen eikä muutosten 
arvioida kokonaisuutta tarkastellen muuttavan luontotyypin ominaispiirteitä laajasti.  

Lehdot (9050). Tarkastelualueen lehdot keskittyvät Nuuksion Pitkäjärven länsirannoille 
Hankalahden ja Romvuoren alueelle. Hakjärven jalopuulehto luetaan raviinilehtoihin, 
joka on oma luontotyyppinsä. Lehtokohteet sijaitsevat pääasiassa polkureitistöistä 
sivussa. Hankalahden alueella ei ole selviä polkuja lehtokohteilla ja lehdot ovat 
liikkumisen kannalta vaikeaa maastoa. Suosituksena on, että alueelle ei ohjata ulkoilua 
merkityin reitein, jolloin luontotyyppeihin ko. alueella ei kohdistu merkittävää painetta. 
Romvuoren kallioaluslehtoihin kohdistuu kulutuspainetta lähinnä kalliokiipeilijöiden 
toimesta. Muutoin liikkuminen keskittyy poluille ja alueen kautta liikutaan lähinnä 
läpikulkumatkalla. Kaavalla tuskin on merkittävää vaikutusta kiipeilijöiden määrän 
kasvuun. Tarvittaessa kiipeilyä tulee rajoittaa alueella. 
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Metsäluhdat* (9080). Luontotyyppiä esiintyy pääasiassa Myllypuron laaksossa Natura-
alueen pohjoisosassa. Lisäksi Hakjärvellä metsäluhtaa esiintyy Sorlammen ja Hakjärven 
välisen murroslaakson pohjoisosassa Sorlammen päässä. Myllypuron laakson kohteisiin 
ei hankkeen arvioida merkittävästi vaikuttavan etäisyydestä johtuen. Kyseisillä kohteilla 
ei myöskään ole polkuja, vaan polut sijoittuvat kivennäismaan reunaan. Metsäluhtiin ei 
niiden kosteudesta ja vaikeasti liikuttavasta maastosta johtuen kohdistu erityistä 
kävijäpainetta. 

Hakjärven metsäluhta-alueella ei ole selviä polkuja, vaan polut sijoittuvat luhdan 
reunojen kivennäismaille. Merkittävää kävijäpainetta ei arvioida aiheutuvan edellä 
maaston märkyydestä ja polkuverkoston sijoittumisesta johtuen, vaikka alueen 
kävijämäärät kasvaisivat. Hakjärvellä voi kuitenkin olla tarvetta liikkumisen 
ohjaamiseen, koska luontotyyppi on varsin herkkä kulumiselle. 

Tulvametsät* (91E0). Tulvametsät ovat usein vaikeita liikkua märkyydestä (pois lukien 
kesäaika) sekä mm. usein tiheästä puustosta ja suurruohoisuudesta johtuen. Lähimmät 
tulvametsät sijaitsevat Myllypuron laaksossa, jossa on runsaasti vanhoja niittyjä ym. 
puoliavoimia ympäristöjä. Polkuja alueella ei juuri ole. Etäisyydestä sekä liikkumiseen 
huonosti soveltuvasta maastosta johtuen hankkeella ei arvioida olevan vaikutuksia 
luontotyyppiin. 

Raviini- ja rinnelehdot* (9180). Luontotyyppiä tavataan mm. Romvuoren jyrkänteen 
alustassa sekä Hakjärven rannan läheisyydessä. Romvuori on vaikeasti saavutettavissa 
jyrkänteiden ja järven takia. Luontotyyppiä esiintyy myös muualla jyrkänteiden alla, 
mutta tarkkoja tietoja luontotyypin esiintymispaikoista ei ole. Luontotyyppiin voi 
kohdistua kulutusta lähinnä niillä kohteilla, joiden läpi kulkee polku. Romvuorella myös 
kalliokiipeily voi kuluttaa luontotyypin kasvillisuutta, jossain määrin. Usein 
kalliojyrkänteiden alustat louhikkoineen ovat vaikeakulkuisia eikä niihin sen vuoksi 
kohdistu merkittävää kulutuspainetta. Luontotyyppiin kohdistuu lähinnä 
läpikulkemisesta aiheutuvaa kulumista, joka keskittyy poluille. Ulkoilijoiden ei arvioida 
aiheuttavan luontotyypin ominaispiirteisiin merkittäviä muutoksia.  

Puustoiset suot* ((91D0). Luontotyyppi käsittää laajan kirjon suotyyppejä, joille 
yhteinen piirre on puustoisuus. Tyypillisesti Nuuksiossa luontotyyppiin kuuluvat 
painanteiden ja murroslaaksojen turvepohjaiset korvet ja rämeet. Suopinnan 
märkyydestä johtuen soihin ei kohdistu yleensä merkittävää liikkumista. 
Kuivempipintaisilla rämeille voi syntyä kulku-uria suon reunaan ja toisinaan myös 
suoalueen poikki. Yksittäisillä poluilla ei ole merkittävää vaikutusta luontotyypin 
ominaispiirteisiin kokonaisuudessaan eikä kasvavan liikkumisen arvioida heikentävän 
kokonaisuutena tarkastellen luontotyypin suotuisan suojelun tasoa Nuuksion Natura-
alueella. 

Letot (7230). Lettojaa esiintyy Pirttimäen läheisyydessä Mullkärretin alueella. Muista 
lettoesiintymistä ei ole tietoa. lettoja ei esiinny tarkastelualueella tai sen välittömässä 
läheisyydessä. Mullkärretin suoalue on hyvin märkää sekä tiheän kuusikon ja pajukon 
reunustamaa lähteistä lettoa. Vaikeakulkuisuuden takia alueelle ei arvioida kohdistuvan 
erityistä virkistyspainetta. Alueen läheisyydessä kulkee merkitty Pirttimäki-Solvalla –
polku, jota pääosa alueella liikkujista käyttää. Hankkeen ei arvioida vaikuttavan 
luontotyyppiin heikentävästi luontotyypin etäisyyden ja vaikeakulkuisuuden takia. 
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8.7 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 
Arviointivelvollisuus koskee Luontodirektiivin liitteen II lajeja. Poikkeuksellisesti 
arviointivelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös ne lajit, joille Suomella on 
jäsenyysneuvotteluissa sovittu poikkeukset luontodirektiivin velvoitteista (kalalajit, 
euroopanmajava, susi, karhu, ilves) (Korpelainen 2004).  

Tässä arviossa on kuitenkin esitetty mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset  myös sudelle, 
karhulle ja ilvekselle. 

Liito-orava. Laji on hämärissä ja yöllä aktiivinen, kevätaikaan myös ajoittain päivällä 
liikkeellä. Laji on jokseenkin tottunut ihmiseen. Ulkoilijoiden liikkumisella ei ole 
erityisiä vaikutuksia lajiin eikä oletetun kävijämäärän arvioida heikentävän lajin 
elinolosuhteita. 

Saukko. Saukolla on laaja elinpiiri, jonka alueella se pesii yleensä koloissa, jotka ovat 
kuuluneet muille eläimille kuten ketuille tai mäyrille. Elinalueensa saukko merkitsee 
ulostemerkeillä. Jotkin saukkolajit puolustavat omaa reviiriä, joillakin elinpiirit voivat 
olla osittain tai jopa kokonaan päällekkäin. Saukolle luonteva elintapa on jatkuva 
kiertely. Useimmiten saukot kulkevat erakkoina omaa vesistöreittiään edestakaisin. 
Koiras voi hallita jopa 40 km:n pituudelta rantaa ja vaellella saalisretkillään keskimäärin 
noin 10 km yössä. Saukko pysyttelee mieluiten vedessä tai sen läheisyydessä. Se voi 
kuitenkin kulkea suuriakin matkoja maalla, esimerkiksi nälän ajamana. 

Saukot ovat leikkisiä eläimiä ja saattavat esimerkiksi laskea mäkeä lumipenkalta joen 
jäälle öisin. Saukko on aktiivisempi yöaikaan kuin päivisin, mikä voi johtua ihmisten 
pelosta. Toisaalta tunnetaan myös lukuisia tapauksia, joissa seurallinen ja leikkisä 
saukko on hakeutunut ihmisasunnoille, varsinkin jäätyään syystä tai toisesta yksin. 
Elintavoista ja lähinnä yöaikaan keskittyvästä liikkumisesta johtuen lisääntyvä 
kävijämäärä ei merkittävästi heikennä lajin suojelutasoa Natura-alueella. Osayleiskaava-
alueen merkittävimmät vesiuomat sijoittuvat viheralueille eikä osayleiskaava näin ollen 
merkittävästi vähennä lajille sopivia elinympäristöjä myöskään Natura-alueen 
ulkopuolella tai rajoita lajin liikkumista. Kaava-alueen suhteellisen tiivis asutus voi 
kuitenkin aiheuttaa rauhattomuutta vesistöjen läheisyydessä, eivätkä vesistöt tarjoa 
tulevaisuudessa välttämättä saukolle pesimisympäristöjä. 

Ilves. Ilveksen reviiri vaihtelee kooltaan noin 100:n ja 1000:n neliökilometrin välillä. 
Uroksen reviiri on suurempi ja sen elinalueella voi elää useampiakin naaraita. Ilves 
liikkuu useimmiten hämärän aikaan ja öisin. Muiden kissaeläinten tavoin se näkee 
pimeässäkin hyvin. Yhden yön kuluessa ilves voi saalista etsiessään taittaa taivalta 
pisimmillään yli 20 kilometriä. Vaikka ilves viihtyykin parhaiten syrjäisillä 
metsäalueilla, on se muuttuneissa oloissa sopeutunut elämään myös ihmisasutuksen 
lähettyvillä. Ilves liikkuu erityisesti alueilla, joilla on runsaasti metsäjäniksiä, rusakoita 
ja kauriita. 

Koska laji liikkuu pääasiassa hämärissä ja yöaikaan, ei Natura-alueella retkeilevistä 
aiheudu merkittävää häiriötä lajin ravinnonhankinnalle ja liikkumiselle. Päiväsaikaan 
ilves voi häiriintyä, jos sen päivämakuupaikalle kohdistuu häiriötä. Voimakas 
kävijämäärän kasvu, joka suuntautuisi polkuverkoston ulkopuolelle, voisi haitata ilvestä 
päiväaikaisilla makuupaikoilla. Tämän seurauksena laji joutuisi siirtymään vähemmän 
kuormitettuihin osiin Nuuksion järviylänköä. Hankkeen ei edellä esitetystä huolimatta 
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arvioida heikentävän lajin suotuisan suojelun tasoa merkittävästi, koska lajin 
elinympäristöt eivät muutu Natura-alueella eikä kaava-aluetta voida pitää lajille 
erityisen tärkeänä mm. haja-asutuksen ja liikenneväylien takia.  

Susi (satunnaisesti esiintyvä). Susi liikkuu kaikkina vuorokauden aikoina, pääasiassa 
kuitenkin hämärissä ja yöllä. Se elää pareittain tai perhekunnittain laumoissa, joissa 
Suomessa on yleisimmin muutamia yksilöitä, keskimäärin seitsemän. Hanke ei aiheuta 
lajille sopivien elinympäristöjen tuhoutumista. Susi kelpuuttaa varsin monipuolisesti 
erilaiset ympäristöt, jopa asutuksen. Susi välttänee alueita, joihin kohdistuu merkittävin 
kävijäpaine (Haukkalammen lähialueet, Siikajärvi), jo nykyisin eikä kävijämäärän 
kasvu kohdistu etäämmälle merkittävissä määrin. Hankkeella ei arvioida olevan 
haitallisia vaikutuksia lajien suotuisaan suojelun tasoon. 

Karhu (satunnaisesti esiintyvä). Karhu liikkuu pääasiassa hämärissä ja öisin, mikä 
vähentää ihmisen aiheuttamaa häiriötä. Kasvava kävijämäärä lisää liikkumisen taajuutta 
ja todennäköisesti karhu välttää jo nykyisin suosituimpia ulkoilureittejä. Satunnaisesti 
esiintyvänä Natura-alueen eteläosan kävijämäärän lisääntymisen ei arvioida vaikuttavan 
haitallisesti lajin suotuisan suojelun tasoon.  

Kirjoverkkoperhonen. Kirjoverkkoperhonen aloittaa lentonsa ennen kesäkuun 
puoltaväliä ja lopettaa heinäkuun ensimmäisen viikon tienoilla. Kirjoverkkoperhonen on 
puoliavointen alueiden laji. Se elelee mielellään metsäaukioilla, pensaikkoisilla alueilla 
ja teiden reunoilla. Laji talvehtii kotelona. Kirjoverkkoperhosen toukat elävät yleensä 
maitikoilla (Melampyrum sp.). Aikuinen perhonen juo kukkien mettä. 

Liikkumisen aiheuttamasta häiriöstä ei aiheudu lajille haittaa. Toukan ravintokasvi on 
yleinen eikä liikkumisella ole merkittävää vaikutusta ravintokasvin määrään, vaikka 
uusiakin polkuja syntyisi. Maitikat ovat ns. pioneerilajeja, jotka ilmestyvät 
ensimmäisten lajien joukossa avoimiksi muuttuneisiin ympäristöihin. Nykyisten 
polkujen leviäminen tai uusien polkujen syntyminen ei heikennä lajin 
elinmahdollisuuksia eikä hankkeella ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia lajin 
suotuisaan suojeluntasoon. Merkittävämpi uhka lajille on sopivien avoimien 
ympäristöjen umpeenkasvu.  

Hentonäkinruoho. Hentonäkinruoho on hento, 10–20 cm korkeaksi kasvava 
uposlehtinen kasvi. Se kasvaa tyypillisesti yli 30 cm:n syvyydessä erittäin puhtaassa 
vedessä. Laji esiintyy ainoastaan Matalajärvessä eikä osayleiskaavasta aiheudu 
vaikutuksia kyseiselle alueelle. 
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8.8 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin 
Vaikutuksia linnustoon on käsitelty yleisellä tasolla kappaleessa 8.4. Seuraavassa on 
esitetty taulukkomuodossa lajikohtainen vaikutusarvio. 

 
Lintudirektiivin 
liitteen I laji 

Status 
alueella, 
paria 

Vaikutukset  

Helmipöllö 5-10 Päiväaikainen liikkumisen aiheuttama häiriö ei vaikuta lajiin merkittävästi lajin 
yöaktiivisuuden vuoksi. 

Pyy 50 – 100 Alueella yleinen laji, joka viihtyy kuusivaltaisilla metsäalueilla, joissa esiintyy 
myös lehtipuuta. Elintavoiltaan piilotteleva ja pakenee tilapäisesti häiriön 
tullessa välittömään läheisyyteen. Kävijämäärän kasvulla ei ole vaikutuksia 
lajin elinympäristöihin. 

Huuhkaja 1 – 3 Hylkää herkästi pesän haudonta-aikaan kevättalvella, joten läheisyydessä 
liikkuvista ihmisistä voi olla merkittävää haittaa. Lajilla ei ole tiedossa pesää 
tarkastelualueelta. Pesä tyypillisesti vaikeasti tavoitettavassa paikassa 
kalliojyrkänteillä mutta myös matalammilla kalliopahdoilla tai tuulenkaatojen 
alla esim. hakkuualueilla tai kalliomänniköissä. Jyrkänteillä liikkuminen on 
rajallista, joten haitan todennäköisyys on vähäinen, etenkin koska lajin ei 
tiedetä pesivän vaikutusalueella. Kevättalvella myös liikkuminen reittien 
ulkopuolella on vähäisempää. 

Kehrääjä 10-15 Pesii valoisissa, harvoissa kalliomänniköissä tai mäntykankailla. Pakenee 
pesältään tavallisesti vasta aivan viime tingassa. Liikkuminen pesimäalueilla 
etenkin haudonta-aikaan voi aiheuttaa häiriöitä. Karuilla kallioalueilla 
liikkuminen voi aiheuttaa häiriötä liikkumisen ollessa toistuvaa. Laji on 
harvalukuinen Nuuksiossa. Todennäköisesti ei merkittävää haittaa. 
Kuormittuvimmilta alueita laji saattaa siirtyä etäämmäksi. 

Ruisrääkkä satunnaisesti Laji esiintyy alueella satunnaisesti. Elinympäristöjä (pellot, niityt, hakamaat, 
ruovikot) ei sijaitse kuormittuvilla alueilla. Laji on piilotteleva eikä 
elinympäristöihin kohdistu erityisiä ulkoilupaineita. 

Laulujoutsen Tarkastelu-
alueen 
ulkopuolella 

Ei vaikutuksia. 

Palokärki 15-20 Kolopesijä, pesä yleensä melko korkealla puussa. Tikkalinnut kestävät 
pesintätapansa vuoksi melko hyvin ohimeneviä häiriöitä (liikkuminen), minkä 
vuoksi lajille ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa. 

Peltosirkku Tarkastelu-
alueen 
ulkopuolella 

Ei vaikutuksia. 

Pikkusieppo 3-10 Pesii luonnontilaisissa, vanhoissa metsissä. Kävijämäärän kasvu voi aiheuttaa 
satunnaista häiriötä, mutta yleisesti pienikokoisten varpuslintujen haudonta-
aika (jolloin suurin häiriö pesinnälle aiheutuu) on suhteellisen lyhyt ja 
pienikokoiset varpuslinnut kestävät ohimeneviä häiriöitä yleisesti ottaen 
suhteellisen hyvin. Sopivia elinympäristöjä polkuverkoston ulkopuolella on 
kohtalaisen laajalti. Kuormittuvin alue ei ole keskeistä lajin pesimäympäristöä   

Kuikka isot järvet Haudonnan alkuvaiheessa häiriön riski suurempi, pesä esim. hetteisellä 
rannalla. Liikkuminen pesän läheisyydessä voi aiheuttaa selviä häiriöitä. Ei 
esiinny merkittävästi kuormittuvilla alueilla. Ei merkittäviä vaikutuksia. 

Kaakkuri 3 Pesii pienillä, usein suorantaisilla lammilla. Haudonnan alkuvaiheessa häiriön 
riski suuri, pesä esim. hetteisellä rannalla. Liikkuminen pesän läheisyydessä 
voi aiheuttaa selviä häiriöitä. Kaakkurista on useita havaintoja pienehköiltä 
lammilta, jotka sijaitsevat merkittyjen reittien ja taukopaikkojen vieressä. 
Pesintäyritykset ovat aiemmin pääsääntöisesti epäonnistuneet lampien rannoilla 
ihmisten aiheuttaman häiriön takia. Lammille sijoitetut keinopesät ovat 
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Lintudirektiivin 
liitteen I laji 

Status 
alueella, 
paria 

Vaikutukset  

vähentäneet häiriötä. Liikkumisen taajuus kasvaa hankkeen seurauksena 
Siikajärven läheisillä pesimälammilla. Hankkeen aiheuttaman mahdollisen 
lisähäiriön vaikutuksia on vaikea erottaa muusta ulkoilijoiden aiheuttamasta 
häiriöstä. Kokonaisuudessa Natura-alueen kävijämäärien kasvu voi aiheuttaa 
kaakkurin siirtymisen lammille, joissa ulkoilijoiden liikkuminen on 
vähäisempää. 

Varpuspöllö 2-5 Yöaktiivinen kolopesijä, tavataan myös melko lähellä asutusta. Ohimenevästä 
liikkumisesta hyvin vähän tai ei ollenkaan haittaa. 

Kurki  Lajista on pesimäaikaisia havaintoja tarkastelualueelta (Soidinsuo). Toistuva 
reunaosien häiriö voi karkottaa lajin tilapäisesti. Ohjaamattomana ulkoilu voi 
heikentää lajin pesimismahdollisuuksia ja siten heikentää lajin suotuisan 
suojelun tasoa Nuuksion Natura-alueella. 

Pikkulepinkäinen 20 Laji pesii ja liikkuu puoliavoimissa pensaikkoympäristöissä. Ko. ympäristöjä ei 
ole merkittävien polkuverkostojen varressa tarkastelualueella. Laji ei ole 
erityisen arka liikkumiselle ja yleisesti pienikokoisten varpuslintujen haudonta-
aika (jolloin suurin häiriö pesinnälle aiheutuu) on suhteellisen lyhyt ja 
pienikokoiset varpuslinnut kestävät ohimeneviä häiriöitä yleisesti ottaen 
suhteellisen hyvin.. Kävijämäärän lisääntymisen ei arvioida heikentävän lajin 
elinympäristöolosuhteita eikä häiriön lisääntyvän. 

Kangaskiuru 1-3 Pesii valoisissa, harvoissa kalliomänniköissä, hiekkamailla, hiekanottomailla, 
mäntykankailla.. Yleisesti pienikokoisten varpuslintujen haudonta-aika (jolloin 
suurin häiriö pesinnälle aiheutuu) on suhteellisen lyhyt ja pienikokoiset 
varpuslinnut kestävät ohimeneviä häiriöitä yleisesti ottaen suhteellisen hyvin..  
Liikkumisen ei arvioida suuntautuvan kesän alkupuolella kuiville kangasmaille 
(toisin kuin esim. marjastusaikaan). Todennäköisesti ei merkittävää haittaa. 

Kalasääski 1 Laji ei pesi tarkastelualueella. Käyttää vesistöjä ravinnonhankintaa. Lisääntyvä 
kävijämäärä kohdistuu sellaisten lampien ja järvien läheisyyteen ,joilla on jo 
suurehko kävijämäärä. Ulkoilijat eivät rajoita ravinnonhankintaa. Ei 
vaikutuksia. 

Mehiläishaukka 1-3 pesät (tunnetut) lähellä ulkoilureittejä, teitä. osin lisääntyy ulkoilijoiden määrä 
> Liikkumisella voi olla häiritsevää vaikutusta pesinään alkuvaiheessa 
(haudonta), ja häiriön vakavuus riippuu pesän sijainnista kulkureittiin nähden. 
Todennäköisesti voi siirtyä häiriön muuttuessa liialliseksi pesimään jonnekin 
etäämmälle kulkureiteistä ja sopivia paikkoja alueelta löytyy, joten lajin 
suotuisan suojelun taso koko Natura-alueella ei todennäköisesti laske. 

Pohjantikka 1-2 Esiintyy kuusivaltaisissa, vanhoissa metsissä,. Tikkalinnut kestävät 
pesintätapansa vuoksi melko hyvin ohimeneviä häiriöitä (liikkuminen), minkä 
vuoksi lajille ei arvioida aiheutuvan vakavaa haittaa.. Kävijämäärän kasvun ei 
arvioida heikentävän lajin pesimämahdollisuuksia tai ravinnonhankintaa. 
Kävijämäärän kasvu ei vähennä sopivien elinympäristöjen 
käyttömahdollisuuksia. Kannan kehitys on ollut laskeva. Suurimpana syynä sen 
vähenemiseen lienee vanhojen ja luonnontilaisten metsien pirstoutuminen ja 
häviäminen. 

Harmaapäätikka 15 Esiintyy lehtisekametsissä, mutta myös mäntykankailla. Tikkalinnut kestävät 
pesintätapansa vuoksi melko hyvin ohimeneviä häiriöitä (liikkuminen), minkä 
vuoksi lajille ei arvioida aiheutuvan vakavaa haittaa  eikä kävijämäärän kasvun 
arvioida heikentävän lajin pesimämahdollisuuksia tai ravinnonhankintaa. 

Luhtahuitti Tarkastelual
ueen 
ulkopuolella 

Ei vaikutuksia 

Kalatiira Tarkastelu-
alueen 
ulkopuolella 

Ulkoilun lisääntyminen ei estä lajia hankkimasta alueelta ravintoa, koska 
vesialueisiin ei kohdistu ulkoilusta häiritsevää kuormitusta. Laji kestää 
suhteellisen hyvin asutusta (pesät tod.näk. saarissa, vapailla rannoilla). 

Viirupöllö 10-15 Päiväaikainen liikkumisen aiheuttama häiriö ei vaikuta lajiin merkittävästi lajin 
yöaktiivisuuden vuoksi. haudonta kevättalvella (jolloin herkin vaihe), kesällä 
puolustaa pesimäpaikkaansa ja etenkin maastopoikasia aggressiivisesti. 
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Lintudirektiivin 
liitteen I laji 

Status 
alueella, 
paria 

Vaikutukset  

Metso 30-40 Metso häiriintyy erityisesti soidinaikana. Ohjaamattomana ulkoilijoiden sekä 
koirien aiheuttama lisääntyvä häiriö voi heikentää lajin soidinmahdollisuuksia 
tarkastelualueen lounaisosassa. Pesintään ja ravinnonhankintaan ei muutoin 
arvioida aiheutuvan merkittävää häiriötä. 

Liro 1 Lajiin ei todennäköisesti kohdistu merkittäviä haittavaikutuksia – laji pesii 
monenlaisilla avoimilla/puoliavoimilla soilla ja kosteilla niityillä, joille ei ole 
arvioitu aiheutuvan suurta liikkumishaittaa pesimäaikaan (toisin kuin esim. 
marjastusaikaan syksymmällä). 

Teeri ? Liikkumisen aiheuttama oleellinen häiriö voisi kohdistua lähinnä soidinalueille 
(avoimet alueet, kuten suot, myös pellot tms), joilta liikkuminen voi karkottaa 
soivat koiraat. Pesintäaikana kesällä ei kärsi oleellisesti ohimenevästä häiriöstä 
ja lajilla on mahdollisuus löytää pesäpaikkoja myös kauempaa kulkureiteistä.  

Muuttolinnut   
Koskikara talvisin Käyttää avoimia koskipaikkoja talvella ruokailuun, ei häiriinny liikkumisesta 

herkästi. 
Nuolihaukka joitakin 

havaintoja 
Käyttää pesintään esim. vanhoja varisten pesiä. Liikkumisella voi olla 
häiritsevää vaikutusta pesinnän alkuvaiheessa (haudonta), ja häiriön vakavuus 
riippuu pesän sijainnista kulkureittiin nähden. Todennäköisesti voi häiriön 
muuttuessa liialliseksi siirtyä pesimään etäämmälle kulkureiteistä. Lajilla on 
muutamia pesiä aivan nykyisten ulkoilureittien varressa. Lajin suotuisan 
suojelun taso koko Natura-alueella ei todennäköisesti heikkene. 

Idänuunilintu joitakin 
havaintoja 

Yleisesti pienikokoisten varpuslintujen haudonta-aika (jolloin suurin häiriö 
pesinnälle aiheutuu) on suhteellisen lyhyt ja pienikokoiset varpuslinnut 
kestävät ohimeneviä häiriöitä yleisesti ottaen suhteellisen hyvin. Pesä sijaitsee 
matalalla maassa tai tiheässä aluskasvillisuudessa. Liikkuminen ei aiheuta 
merkittävää haittaa.  

 

9 YHTEISVAIKUTUKSET 
Nuuksion luontokeskuksen rakentaminen siirtää ainakin osittain kävijäpainetta 
Haukkalammen alueelta Solvallan ympäristöön. Luontokeskuksen suunnitelmiin 
sisältyy Solvallan lähiympäristöön suunniteltavat merkityt reitistöt, joille kävijäpainetta 
pyritään suuntaamaan. Osittain luontokeskuksen toteuttaminen voi suunnata erityisesti 
viikonloppuretkeilyä myös Histan osayleiskaava-alueelta Solvallan suuntaan, jolloin 
Haukkalammen suunnan kävijämäärä voi pienentyä. Toisaalta erämaisempaa, mutta 
peruspalvelut tarjoavaa aluetta hakevat suuntaavat osittain jatkossakin Haukkalammen 
alueelle. Pääosin luontokeskuksen kävijäpaine kohdistuu eri osiin Natura-aluetta kuin 
Histan osayleiskaavan kävijäpaine. Luontokeskuksen kävijäpainetta pyritään ohjaamaan 
myös osin Natura-alueen ulkopuolelle. Luontokeskuksen vaikutusarviossa keskuksen ei 
arvioida aiheuttavan merkittävää haittaa Natura-alueen suojeluperusteille 
suunniteltaessa palveluverkosto luonnonarvot huomioiden. 

Länsiradalla ei ole suoria vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin tai mahdollisesti 
syntyvä meluvaikutus voidaan meluntorjunnalla estää. Radan vaikutuksia ratakäytävän 
varren tulevaan maankäyttöön ei voida ennustaa. Rata lisää merkittävästi nykyisen 
liikennekäytävän estevaikutusta, mikäli rataa (ja muuta liikennekäytävää) alittavaa ja/tai 
ylittävää viheryhteyttä ei rakenneta. 

Kirkkonummella on meneillään Kylmälän osayleiskaavan laatiminen ja Veikkolan 
osayleiskaavan laatiminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2011. Kylmälän osayleiskaavalla 
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ei arvioida olevan merkittävää vaikutusta Natura-alueeseen kaavan sijoittuessa Turun 
moottoritien eteläpuolelle. Merkittäviä uusia asuinalueita Natura-alueen läheisyyteen ei 
kaavassa tiettävästi ole tarkoitus osoittaa. Veikkolan osayleiskaavan tavoitteena on 
kehittää Veikkolan keskusta-aluetta. Alueelle tullaan osoittamaan mm. uutta 
asuinrakentamista sekä tarkastelemaan yhteyksiä Nuuksion alueelle. Tarkempia 
suunnitelmia ei toistaiseksi ole. Veikkolan alueen asukasmäärän kasvu voi aiheuttaa 
Histan alueen tavalla kävijämäärän kasvupaineita Natura-alueelle. Pääosin mahdollinen 
kasvupaine kohdistuu eri osaan Natura-aluetta kuin Histan osayleiskaavan aiheuttama 
kasvu. Veikkolan kaavan yhteisvaikutuksia ei voida arvioida hankkeen alkuvaiheesta 
johtuen. 

Huomioiden luontokeskuksen rakentamisesta seuraavan kävijämääräkasvun, 
osayleiskaavan kävijämääräkasvun, mahdollisen Veikkolan alueen kävijämääräkasvun 
sekä yleisen Nuuksion alueen kävijämääräkasvun, voidaan vetää johtopäätös, että 
Nuuksion alueeseen kohdistuu tulevaisuudessa nykyistä selvästi suurempi kuormitus. 
Kuormitus tosin jakautuu useille eri alueille eikä varsinaista merkittävää samalle 
alueelle kohdistuvaa kuormitusta välttämättä synny. Kuitenkin kasvava kävijämäärä 
laajalle hajaantuessaan lisää kulumista sekä aiheuttaa häiriöitä. Näin ollen Nuuksion 
alueella tulee varautua retkeilyn ohjaamiseen ja kanavoimiseen reiteille, joilla haitat 
jäävät pienimmiksi. 

10 YHTEENVETO VAIKUTUKSISTA 

10.1 Luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset 
Luontotyyppeihin kohdistuvat kulumisen aiheuttamat vaikutukset arvioidaan 
kokonaisuudessaan pääasiassa lieviksi ja paikallisiksi eikä luontotyyppien suojelutaso 
merkittävästi heikkene. Kuitenkin silikaattikallioiden ja metsäluhtien (Hakjärvi) 
edustavuuden heikkeneminen on mahdollista.  

Merkittävin osa kulumisesta kohdistuu luontotyyppiin luonnonmetsät. Kyseinen 
luontotyyppi kestää kuitenkin kohtalaisesti kulumista eikä polkujen muodostuminen 
vaikuta luontotyypin ominaispiirteisiin oleellisesti. 

Edellä esitetyn perusteella osayleiskaavan arvioidaan voivan aiheuttaa luontotyyppejä 
heikentäviä paikallisia vaikutuksia kohdistuen luontotyyppeihin silikaattikalliot ja 
metsäluhdat tarkastelualueella. Keidassuot ja puustoiset suot eivät ole ensi sijaisia 
alueita, joilla halutaan liikkua. Kuitenkin näihinkin luontotyyppeihin kohdistuu 
ohjaamattomana paikallisia heikentäviä vaikutuksia mm. turvekerroksen 
porkkaantumisesta. Keidassoita ei juurikaan esiinny tarkastelualueen ulkopuolella, joten 
kyseiseen luontotyyppiin kohdistuvat vaikutukset voidaan arvioida merkittäviksi, mikäli 
suoalueelle suuntautuisi merkittävämmin liikkumista. Lähtökohtaisesti kyseiselle 
alueelle ei arvioida merkittävää kävijäpainetta kohdistuvan vaikeakulkuisuuden takia. 

10.2 Lajeihin kohdistuvat vaikutukset 

Eläinlajeihin kohdistuu häiriöitä liikkumisesta. Kävijämäärän kasvu lisää häiriötaajuutta 
(häiriön toistumista tietyllä alueella). Pääosin toistuvuus lisääntyy merkityillä poluilla 
sekä leiripaikoilla, joissa häiriötaajuus on nykyisinkin kohtalainen tai suuri. Häiriön 
lisääntyminen polkuverkostolla voi karkottaa herkkiä lajeja etäämmälle poluista ja 
leiripaikoista, joskin nykyisin kuormittuneilla alueilla vaikutukset eivät todennäköisesti 
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merkittävästi kasva nykyiseen verrattuna. Merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat 
karujen kallioalueiden linnustoon sekä maassa pesivään ja ruokailevaan linnustoon. 
Ohjaamattomana liikkumisesta voi olla merkittäviä haittoja edellä mainitulle linnustolle. 
Kuormittuvimmilla alueilla kyseinen linnusto saattaa häiriintyä, keskeyttää pesinnän tai 
siirtyä pysyvästi vähemmän kuormittuviin osiin joko Natura-aluetta tai Nuuksion 
järviylänköä.  

Kävijämäärän kolminkertaistumisella olisi kuormittuvimpaan osaan Natura-aluetta 
(Siikajärven alue ja Hakjärven alue) kohdentuvia haitallisia vaikutuksia linnustoon ja 
suurpetoihin. Vaikutukset kohdentuvat pääasiassa polkuverkostojen läheisyyteen, mutta 
kanavoimattomana liikkumisesta voi aiheutua haittaa laajemminkin. Arimpien lajien, 
kuten metso, kaakkuri ja kurki suojelutaso voi heikentyä. 

Ekologiset yhteydet kaava-alueen poikki säilyvät, joskin käytävämäisinä. Tämä ei estä 
lajien liikkumista eteläsuuntaan. Osayleiskaava-alueelle tulisi kuitenkin laatia 
ekologisen verkoston suunnitelma, jonka yhteydessä tarkastellaan myös kaava-alueen 
ulkopuoliset osat Natura-alueelle asti sekä etelässä moottoritien eteläpuoleiselle 
laajemmalle viheralueelle asti. Suunnitelma tulisi laatia yhtenäisenä koko alueelle 
asemakaavoituksen tueksi. 

11 VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 
Arvioidun kävijämäärän toteutuessa Natura-alueen polkuverkosto laajenee 
todennäköisesti jonkin verran ja nykyiset polut voivat leventyä sekä taukopaikkojen 
ympäristöt kulua laajemmalle alueelle. Kävijämääräarvio on laskennallinen. 
Merkittävimpiä keinoja ohjata ulkoilua on kattavan ja monipuolisen palvelun tarjoavan 
ulkoilu- ja liikuntaverkoston rakentaminen. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 11-1) 
on esitetty keskeiset haittojen lieventämiskeinot, joita on taulukon jälkeen käsitelty 
tarkemmin. 
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Taulukko 11-1. Keskeiset lieventämiskeinot ja niiden ensisijaisuus.  

Ensisijaisuus Lieventämiskeino Muuta huomioitavaa 

1. Osayleiskaava-alueen kattava ja 
monipuolinen viherverkosto 

Viherverkoston tulee tarjota myös metsäisiä 
luonnonympäristöjä sekä käytävämäisten 
osien välillä laajempia alueita. Viherverkoston 
osien tulee toimia ulkoilun ohella ekologisina 
käytävinä. 

1. Puskurivyöhykkeiden 
säilyttäminen 

Puskurivyöhykkeet nykyisen ja suunnitellun 
rakentamisen välissä tulisi säilyttää 
pääasiassa rakentamisen ulkopuolella. 
Puskurialueita voidaan käyttää maa- ja 
metsätalouteen sekä virkistykseen. 

2. Opastus ja tiedottaminen Opastukset ulkoilureittien lähtöpisteissä ja 
taukopaikoilla sekä yleinen tiedottaminen 
Natura-alueen luonnonarvoista ja niiden 
säilyttämisestä. 

2. Ulkoilun ohjaaminen Natura-
alueen ulkopuolisille ulkoilualueille 
ja ulkoilureitistöille 

Muiden ulkoilualueiden palvelurakenteen 
parantaminen sekä ohjaaminen kyseisille 
alueille. 

3. Puskurialueiden käyttäminen 
ulkoilun ohjaamiseen 

Tarvittaessa puskurialueille voidaan osoittaa 
ulkoilureittejä, jotka mahdollistavat pidempien 
ulkoilusuoritusten tekemisen 
luonnonympäristössä kuormittamatta Natura-
aluetta 

3. Palvelurakenteiden lisääminen 
Natura-alueella 

Siikarannan alueelle suositellaan 
rakennettavaksi merkitty polku. Muutoin 
palvelurakenteita ei esitetä lähtökohtaisesti 
lisättäväksi osayleiskaavan toteutuessa. 

11.1 Osayleiskaava-alueen sisäinen viherverkosto 
Tärkein keino ohjata kaava-alueelle muuttavien ihmisten ulkoilua ja liikuntaharrastuksia 
on tarjota monipuolinen ja kattava kaava-alueen sisäinen ulkoiluverkosto sekä 
harrastuspaikkatarjonta. Osayleiskaavassa varataan alueita mm. virkistykseen, mutta 
esimerkiksi erilaisten urheilutilojen ym. osalta ratkaisuja ei tehdä osayleiskaavatasolla. 
Kaavoitus voi ohjata ja varata maankäytöllisen mahdollisuuden erilaisille liikunnallisille 
palveluille, mutta ko. palveluiden toteutumista ei kaavoituksella päätetä.  

Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi kaava-alueen tulisi tarjota 
päivittäiseen liikuntaan sopiva verkosto, joka käsittää myös laajempia luonnon alueita. 
Asemakaavoituksessa tulee varata riittävät virkistysalueet AP-alueiden sisällä. Ulkoilun 
ohjaamiseksi tulisi toteuttaa merkityt ulkoilureitit, jotka ensisijaisesti sijoittuvat kaava-
alueelle tai sen lähiympäristöön. Kaava-alueen ulkoilureittien ja –alueiden tulee olla 
palvelutarjonnaltaan korkeatasoisia ja laadukkaita.  

Korkeatasoisen ulkoilupalvelutarjonnan varmistaminen alkaa reitistön suunnittelusta ja 
linjauksista, jonka jälkeen hyvätasoinen toteutus ja varustelu sekä jatkuva kunnossapito 
varmistavat vetovoiman. Osayleiskaava-alueelle tulee suunnitella ja toteuttaa 
monipuolinen reitistö, jossa on erilaisia reittivaihtoehtoja ja monen pituisia 
rengasreittejä. Asuinalueilta tulee olla hyvät kävely-yhteydet luonnonläheisemmille 



Hista-Nupuri-Siikajärvi osayleiskaava  07080604EC 
Natura-arviointi 
  73 
 

 
Copyright © Pöyry Environment Oy 

virkistysalueille. Vaikkakin itse reitit on syytä rakentaa ja pohjustaa huolellisesti sekä 
pinnoittaa asianmukaisin pinnoittein, on reittien varrelle syytä jättää runsaasti 
luonnonläheistä ympäristöä. Reittien tulisi kulkea vaihtelevasti myös metsäisessä 
maastossa, jossa reittiä ympäröi varttunut puusto. Metsäalueiden lisäksi toki myös 
avoimet ja kulttuurimaisemat sekä näkymät osayleiskaava-alueen vesistöille lisäävät 
alueen ulkoilureitistön vetovoimaisuutta. Osayleiskaavaluonnoksessa pääulkoilureitit on 
osoitettu asuinalueiden välisiin ”vihersormiin”, mikä mahdollistaa luonnonläheisten 
reittiosuuksien toteuttamisen asuinalueiden läheisyyteen. 

Kaava-alueen itäosan ekologinen yhteys Kotasuon kautta Nupurinjärvelle tulee 
suunnitella siten, että sen toiminnallisuus on mahdollisimman hyvä. Yhteyden tulisi 
käsittää metsäisiä osia koko pituudeltaan.  

Yhteyksien toimivuuden kannalta olisi keskeistä toteuttaa Turunväylän alittava 
kulkukäytäväratkaisu. Nykyisin liikenneväylä rajoittaa lajien liikkumista.  

Kaava-alueen länsiosassa tulisi pyrkiä ratkaisuun, joka mahdollistaa Heinäslammelta 
tulevan yhteyden jatkumisen etelään Kolmirannasta. 

Osayleiskaava-alueelle suositellaan laadittavaksi kokonaisvaltainen ekologisen 
verkoston suunnitelma, joka kattaa osayleiskaava-alueen lisäksi Natura-alueen ja kaava-
alueen väliset alueet. Suunnitelma tulisi laatia ennen asemakaavoitusta, jolloin se ohjaa 
alueen yhtenäistä jatkosuunnittelua. 

Osayleiskaava-alueen sisäisten reittien lisäksi on syytä varmistaa luontevat ja 
kiinnostavat yhteydet myös kaava-alueen ulkopuolisille ulkoilureiteille. Eräänä 
luontevana ja nykytilanteessa alueelta puuttuvana reittinä suositellaan, että Sahajärven 
ympäri rakennettaisiin ulkoilureitti hyödyntäen osin olemassa olevaa reittiverkostoa. 

11.2 Palvelurakenteiden lisääminen Natura-alueella 
Osayleiskaava-alueen reitistösuunnittelulla voidaan ohjata myös Natura-alueelle 
suuntautuvaa liikkumista. Kulku osayleiskaava-alueelta Natura-alueelle tulee reittien 
avulla ohjata kohtiin, joista lähtee merkittyjä polkuja.  

Natura-alueelle saapuvien ulkoilijoiden liikkumista voidaan huomattavassa määrin 
ohjata Natura-alueen sisäisellä reitistösuunnittelulla ja reittien merkitsemisellä, sillä 
valtaosa ulkoilijoista pysyttelee selkeällä (merkityllä)polulla mikäli sellainen on 
olemassa. Keskeisiä polkuja on todennäköisesti tarve parantaa vastaavanlaisiksi kuin 
Haukkalammen alueella. 

Toisaalta paraneva palvelutaso lisää alueen vetovoimaisuutta ja sitä kautta vetää alueelle 
lisää ulkoilua. Tästä syystä herkimmille alueille ei ole syytä osoittaa yhteyksiä, vaan 
reitistösuunnittelussa on syytä painottaa kulutusta parhaiten kestäviä alueita. Parhaiten 
liikkumista ohjaavat pohjustetut, merkityt polut. Vaikeakulkuisilla paikoilla voi muuten 
rakentamattomallekin reitille olla tarpeen toteuttaa kulkua helpottavia rakenteita (esim 
pitkospuut tai porrasaskelmia), joilla voidaan vähentää parempaa jalansijaa etsivien 
liikkujien aiheuttamaa polkujen levenemistä. Kosteimmat luontotyypit tulisi pitkostaa 
huolellisesti ja herkimmät luontotyypit sulkea tarvittaessa käytöltä. Silikaattikalliot -
luontotyyppiä edustaville alueille ei tulisi ohjata polkuja. 
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Koska osayleiskaava-alue rakentuu vaiheittain, ei katsota tarpeelliseksi varautua 
mahdolliseen kävijämääräkasvuun rakentamalla merkittävästi lisää palvelurakenteita 
Natura-alueelle. Ensisijainen toteutettava ulkoilureitti on Nuuksion kansallispuiston 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa osoitettu Siikarannan länsipuoleinen lenkki, joka 
perustuu pitkälti alueen nykyiseen polku- ja tieverkostoon. Kyseiselle alueelle 
arvioidaan kohdistuvan merkittävä osa kävijäpaineesta eikä alueella on tällä hetkellä 
merkittyä reittiä. Merkityllä reitillä voidaan ohjata liikkumista tehokkaasti ja vähentää 
reitin ulkopuolisiin alueisiin kohdistuvaa kulutusta. 

Tehokkaimmin leiriytymisestä syntyviä vaikutuksia voidaan ehkäistä 
leiriytymispaikkojen keskittämisellä (Cole & Monz 2004), jolloin vaikutukset 
keskittyvät lukumääräisesti pienemmälle paikkamäärälle kuin tilanteessa, jossa on 
osoitettu useita, kapasiteetiltään pieniä, leiriytymispaikkoja. Tämän takia ei 
lähtökohtaisesti suositella uusien leiriytymispaikkojen rakentamista, jolloin kulutus 
keskittyy nykyisille paikoille. Ainoastaan Siikarannan länsipuoleiselle lenkille voi olla 
tarpeen toteuttaa esimerkiksi yksi taukopaikka.  

Mikäli jollakin alueella havaitaan runsasta kuormitusta, voi olla tarpeen toteuttaa sinne 
uusia pohjustettuja polkuja liikkumisen ohjaamiseksi tai estää/rajoittaa liikkumista.  

Linnuston osalta on tarpeen seurata liikkumisen lisääntymistä ja kohdentumista ja 
kanavoida liikkumista pois linnustollisesti häiriöherkiltä alueilta tarvittaessa. Tällainen 
alue on esimerkiksi Sointilan lounaispuoleinen alue, jossa nykyisin liikutaan vähän ja 
ympäristö soveltuu hyvin mm. metsäkanalinnuille sekä karujen kallioalueiden linnuille. 

Äärimmäisenä keinona voidaan kansallispuiston herkimmille alueille asettaa 
liikkumisrajoituksia. Tätä ei kuitenkaan pidetä suositeltavana, ellei kyseessä ole selvästi 
vaarantunut ja poikkeuksellisen arvokas kohde. Liikkumisen estäminen jo syntyneiden 
kulku-urien alueella ei kuitenkaan ole helposti toteutettavissa Tällöin tulisi voida tarjota 
vaihtoehtoinen reitti sekä opastuksin ohjata liikkuminen muille suunnille. Tämän arvion 
tulosten perusteella ei katsota liikkumisrajoituksia tarpeelliseksi. Osayleiskaava-alueen 
asukkaiden liikkumista tulee kuitenkin kartoittaa sekä seurata herkkien kohteiden 
kulumista, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ajoissa. 

11.3 Puskurivyöhykkeet ja Nuuksion Pitkäjärven länsirannan ekologinen käytävä 

Nykyisellä maankäytöllä osayleiskaava-alueen ja Natura-alueen väliin jää joka 
suunnalla pääosin asumatonta tai harvaan asuttua aluetta, joka toimii 
puskurivyöhykkeenä osayleiskaava-alueen asukkaiden (ja muiden liikkujien) luoman 
liikkumispaineen ja Natura-alueen välissä. Osayleiskaava-alueen pohjoispuolella on 
voimassa Espoon Pohjoisosien yleiskaavan I osa joka on saanut lainvoiman 1997. 
Yleiskaavassa alue on osoitettu pääasiassa virkistysalueeksi kaavamerkinnällä V. 
Siikajärven pohjoispuolella on loma-asuntojen aluetta RA ja Nuuksion Pitkäjärven 
länsirannalla maa- ja metsätalousaluetta M. Sahajärven pohjoispuolella on kylämäiseen 
asumiseen osoitettua AT-aluetta. Lännen suunnalla osayleiskaava-alueen ja Natura-
alueen välinen alue on osin Siikajärven vesistöaluetta. Muilta osin se sijaitsee 
Kirkkonummen kunnan puolella. 

Nuuksion Pitkäjärven länsirantaa mukaileva pääosin rakentamaton kaistale muodostaa 
tällä hetkellä alueella tärkeän pohjois-eteläsuuntaisen ekologisen yhdyskäytävän. Tämän 
käytävän ekologinen toimivuus tulee tulevaisuudessakin varmistaa, eikä sitä tule 
vaarantaa liialla rakentamisella. Alueen maankäyttöä tulisi ohjata siten, ettei 
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osayleiskaava-alueen ja Natura-alueen rajan väliin sijoittuisi runsaasti uutta asutusta, 
joka estäisi puskurivyöhykkeen toiminnan luonnonympäristöperusteisena puskurina 
ja/tai heikentäisi ekologisen yhdyskäytävän toimivuutta. Puskurialueiden mahdollinen 
lisääntyvä asutus ei myöskään saisi aiheuttaa liikkumispaineen lisääntymistä Natura-
alueella.  

Kaikki asemakaavoittamattomat alueet on Espoossa määritetty suunnittelutarvealueiksi, 
eli niille rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisun saamista. Espoo on 
myöntänyt alueelle suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeuslupia asuntorakentamiseen 
muutamia kappaleita vuosittain, esim. 2000-2008 yhteensä 56 myönnettiin ja lisäksi 9 
hakemusta on hylätty. Alueen asutus on siis verkkaisesti mutta tasaisesti lisääntynyt 
myös viime vuosina.  

Myös puskurivyöhykkeitä voidaan ja tuleekin käyttää osana alueen 
virkistysaluetarjontaa ja toteuttaa niille tarvittaessa reitistöä.  

11.4 Ympäristön ulkoilumahdollisuudet 
Ulkoilun suuntautumiseen vaikuttaa huomattavasti myös ympäristössä oleva ulkoilun 
palvelutarjonta. Varmistamalla esim. Oittaan ja Luukin alueiden hyvä palvelutaso sekä 
hyvä tunnettuus ja imago tulevaisuudessakin, ohjataan osa histalaisten liikkumisesta 
näille nimenomaisesti ulkoiluun tarkoitetuille alueille. Vastuu  ulkoilualueista ja niiden 
imagosta on ensisijaisesti niiden omistajilla ja toimijoilla (Helsingin ja Espoon 
kaupungit, Suomen Latu). 

11.5 Informaatio-ohjaus 
Huomattava merkitys toteutuvan vaikutuksen suuruuteen on myös ihmisille jaettavalla 
informaatiolla. Tietoisuuden avulla voidaan vaikuttaa moniin asioihin. Helposti 
saavutettava tieto ympäristön ulkoilu- ja liikuntapalveluista edistää niiden käyttöä.  

Lisäksi histalaisten saatavilla tulisi olla tietoa Nuuksion luonnonarvoista sekä luontoa 
kunnioittavasta tavasta liikkua ja toimia Natura-alueella. Kansallispuiston 
sisäänmenopisteissä sekä mahdollisesti pääpolkujen varsilla kriittisimmissä kohdissa 
voidaan käyttää esim. opastauluja, joissa kiinnitetään kulkijoiden huomiota siihen, että 
nyt liikutaan arvokkaalla ja suojellulla alueella ja esim. suositellaan pysyttelemistä 
poluilla.  

Suunnitteilla oleva Nuuksion Luontokeskus on yksi luonteva paikka tiedon jakamiseen 
koskien sekä ympäristön ulkoilualueita että kansallispuistossa liikkumista.  

11.6 Lieventämiskeinojen tehokkuus 

Kaava-alueen sisäisellä viherverkostosuunnittelulla ja palvelutarjonnalla voidaan 
todennäköisesti vähentää merkittävästi Natura-alueelle kohdistuvaa kävijäpainetta 
erityisesti ns. arkiliikunnan osalta, jonka kuormitus on merkittävä. Ohjaamalla 
liikkumista muille ulkoilualueille voidaan edelleen vähentää Natura-alueeseen 
kohdistuvaa painetta. Näillä keinoilla vaikutuksia Natura-alueen suojeluperusteisiin 
voidaan lieventää merkittävästi olettaen, että palvelutarjonta vastaa kysyntää. 



07080604EC   Hista-Nupuri-Siikajärvi osayleiskaava 
  Natura-arviointi 
76 
 

Uuden merkitys reitin perustaminen Natura-alueelle Siikarannan läheisyyteen ohjaa 
todennäköisesti hyvin ulkoilijoita kyseiselle reitille nykyisten merkittyjen reittien 
lisäksi. Ulkoilun ohjaamisella voidaan vähentää reittien ulkopuolelle aiheutuvaa 
kuormitusta ja haittoja. 

Kävijämäärät kasvavat todennäköisesti joka tapauksessa Natura-alueella sekä 
osayleiskaavan että Nuuksiokeskuksen toteutumisen myötä. Lisäksi ulkoilijoiden määrä 
on muutoinkin kasvanut vuosittain. Ulkoilijoiden aiheuttamia haittoja ei voida täysin 
poistaa, mutta ohjauksella haittoja voidaan lieventää ja ohjata liikkumista herkimmiltä 
alueilta muualle. Kuormittuvimmilla alueilla esimerkiksi linnustossa voi tapahtua 
paikallisia muutoksia häiriön takia ja pääasiassa kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuus 
kuluu. Laajoja, rauhallisia ympäristöjä vaativa lajisto, kuten tietyt metsäkanalinnut ja 
petoeläimet siirtyvät lieventämiskeinoista huolimatta todennäköisesti rauhallisempiin 
osiin kuormittuneimmilta alueilta. 

Tehokkaalla seurannalla ja sen perusteella toteutettavalla ohjauksella voidaan syntyvät 
haitat minimoida, niin ettei merkittäviä heikentäviä vaikutuksia synny laaja-alaisesti 
eikä nain ollen Natura-alueen muodostama kokonaisuus merkittävästi heikkene. 

12 SEURANTAOHJELMA 
Osayleiskaavan asukkaiden ulkoilun suuntautumiseen ja kohdentumiseen liittyy 
epävarmuuksia. Asukkaiden ulkoilukäyttäytyminen on kuitenkin merkittävä Natura-
alueelle vaikutuksia aiheuttava tekijä tarkasteltaessa osayleiskaavan vaikutuksia. Koska 
osayleiskaava-alueen rakentaminen ajoittuu pitkälle ajanjaksolle ja vaiheittain etenevän 
asemakaavoituksen ja alueen rakentumisen myötä vasta selviää tarkemmin mm. 
toteutuva asukasmäärä sekä osayleiskaava-alueen tarjoamat ulkoilu- ja liikuntapalvelut, 
ei luontotyyppien kulumisen seuranta ole ainoana seurantamuotona toimiva. 

Merkittävin kävijäpaine kohdistuu Siikarannan ympäristöön, nykyisille merkityille 
reiteille Haukkalammen suuntaan sekä Hakjärven polustolle. Kyseisten alueiden 
poluston sekä kulumiselle herkkien ympäristöjen nykytilakartoitus tulisi tehdä ennen 
osayleiskaava-alueen rakentamista. Kyseisen kartoituksen tuloksia voidaan käyttää 
vertailuaineistona jatkoseurantojen tuloksia tulkittaessa. Kuluneisuusseuranta tulisi 
toistaa kaava-alueen rakentumisen mukaan. Tarkempi seurantaväli on määriteltävissä 
vasta alueen rakentamisaikataulun selvitessä. 

Nuuksion alueen ulkoilumäärien odotetaan edelleen kasvavan riippumatta 
osayleiskaavasta. Jotta osayleiskaavan mahdollisia vaikutuksia voitaisiin seurata, on 
tarpeen toteuttaa alueelle sijoittuville asukkaille kyselytutkimus, jolla selvitetään 
ihmisten liikuntakäyttäytymistä sekä liikkumisen suuntautumista Natura-alueella. 
Kyselytutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös Natura-alueen palvelujen 
suunnittelussa. Kyselytutkimus on suositeltavaa toistaa esim. 2-3 vuoden kuluttua tai 
siinä vaiheessa, kun kaava-alueen asukasmäärä on kasvanut selvästi edellisestä 
tutkimuksesta. 

Seurannassa ei voida erottaa yksiselitteisesti kaava-alueella asuvien ja muualta Natura-
alueelle tulevien vaikutuksia. Tämän takia pitäisi myös selvittää yleisesti Natura-alueen 
kävijämääriä esimerkiksi kävijälaskureiden avulla. 
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