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1 JOHDANTO 

Tässä raportissa on arvioitu Finnoon osayleiskaavaluonnoksen (kehittämiskuva 
4.2.2011) vaikutukset Suomenojan kosteikkoalueeseen ja Finnoon altaaseen. Suo-
menlahdentien linjausvaihtoehtojen (eteläinen ja pohjoinen vaihtoehto) vaikutusarvio 
kosteikkoalueeseen on esitetty omana kappaleenaan. 

Vaikutusarvion on laatinut FM biologi Lauri Erävuori. Lähtöaineistona on käytetty Fin-
noon lintualueelta laadittuja linnustoseurantatuloksia sekä lintualuetta koskevaa säily-
tettävän alueen rajaamista käsittelevää raporttia. Vaikutusten arviointi perustuu tie-
teellisiin julkaisuihin sekä erilaisiin selvityksiin, joissa on tarkasteltu liikenteen, raken-
tamisen ja melun vaikutuksia linnustoon. 

Kyseessä on arvio vaikutuksista. Epävarmuutta aiheuttaa se, että lajit reagoivat ul-
koisiin tekijöihin eri tavalla ja jopa lajin sisällä yksilöt reagoivat toisistaan poikkeavasti. 
Edelleen ympäristöt ovat aina omanlaisia eikä yhdessä paikassa saatua tulosta voida 
suoraan ”siirtää” toiseen kohteeseen.  

2 VAIKUTUSMEKANISMIT 
Liikenteen ja liikkumisen vaikutuksia eläinlajeihin on tutkittu kohtalaisen paljon. Tie-
väylä (ja liikenne) voi aiheuttaa seuraavia haitallisia vaikutuksia eläimistöön: 

1. estevaikutus (liikenneväylät) 
2. elinympäristön häviäminen tai laadun heikkeneminen 
3. elinympäristön pirstoutuminen ja/tai eristäytyminen 
4. reunavaikutuksen lisääntyminen 
5. törmäyskuolemat 
6. lisääntyvä stressi (melu, liike) 
7. liikkumisen aiheuttamat häiriöt  
8. muutokset vesitaloudessa 

Edellä esitetyistä vaikutusmekanismeista samankaltaisia vaikutuksia on kohdilla 2 ja 
5, jotka voivat heikentää selviytymistä (ravinnonhankinta, pesintä) sekä johtaa 
elinympäristön hylkäämiseen. 

Seuraavassa on kuvattu vaikutusmekanismeja sekä tutkimuksissa todettuja vaikutuk-
sia liikenteen, melun ja liikkumisen osalta. 

2.1 Tutkimukset liikenteen ja melun vaikutuksesta linnustoon  
Tässä on keskitytty avomaita ja kosteikkoja koskeviin tuloksiin. On huomattava, että 
valtaosa liikenteen ja asutuksen vaikutuksia koskevista tutkimuksista käsittelee met-
sälinnustoa. Avomaalinnustosta on kohtalaisesti tutkimustietoa, mutta puhtaasti kos-
teikkolinnustoa koskevia tutkimuksia on hyvin vähän. 

A Hollannissa on tutkittu liikennemelun vaikutuksia eri taksonomisten ryhmien pesi-
mätiheyteen. Tutkimuksen perusteella liikennemelu on vaikuttanut 55prosenttiin tak-
sonimisista ryhmistä niin, että pesimätiheys on alentunut. (Reijnen ja Foppen 2006). 
Kaikkiin lintulajeihin liikennemelulla ei kuitenkaan ole negatiivisia vaikutuksia. 

Pesimätiheyden alentumisen syyksi melualueilla on esitetty kahta selitystä: äänellisen 
kommunikoinnin häiriytyminen (varoitusäänet, kutsuäänet jne.) sekä meluisten ympä-
ristöjen välttely stressivaikutusten takia. Meluisassa ympäristössä stressi kasvaa, 
koska vaikeutunut kommunikointi johtaa lintujen siirtymiseen alueelta pois ja sitä 
kautta vähentää jälkeläistuottoa ja pesimätiheyttä maantieteellisesti laajasti tarkastel-
taessa. (Longcore ja Rich 2001). Liikenteen vaikutuksista nimenomaan melun on to-
dettu olevan keskeinen häiritsevä tekijä. 

Hollantilaiset tutkijat toteuttivat 1990-luvulla mittavan tutkimuksen koskien liikenneme-
lun vaikutuksia linnustoon [Reijnen ym. 1995). Tulokset osoittivat, että pesimätiheys 
oli alentunut tieväylien lähiympäristössä useilla lintulajeilla. Tutkimus osoitti, että tie-
tyllä melun kynnysarvolla pesimätiheys ei enää alentunut. Kyseinen kynnysarvo vaih-
telee lajeittain. Tutkimuksissa määritettiin ns. ”alentava tekijä” (decrease factor), joka 
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on alue, jossa melu ylittää kynnystason vähentäen pesimätiheyttä 30-100 %. Kos-
teikkolajien osalta kynnysarvoksi määriteltiin 43-60 dB(A) (Reijnen ym. 1995, Reijnen 
ja Foppen 1997). Waterman ym. (2004) määrittivät tutkimuksessaan rautatien aiheut-
taman melun kynnysarvoksi (jossa yksi prosentti linnuista poistui alueelta) kahlaajille 
45 dB(A). Lajikohtainen kynnysarvo vaihteli pääasiassa 42-49 dB:n välillä, mutta esi-
merkiksi mustapyrstökuirilla vaihteluväli oli 30-57 db(A).  

Van der Zanden ym. (1980) tutkimuksessa lintujen pesimätiheyden todettiin alentu-
neen 500-600 metrin etäisyydellä maaseututiestä ja 1600-1800 metrin etäisyydellä 
valtatiestä. Vyöhykkeen leveyteen vaikuttaa merkittävästi tien leveys ja ennen kaik-
kea liikennemäärä ja liikenteen etenemisnopeus. Vyöhykkeen leveys vaihtelee laji-
kohtaisesti ja toisaalta tehdyissä tutkimuksissa on varsin paljon eroavaisuuksia kes-
kimääräisen vyöhykkeen leveydessä. Forman ym. (2002) osoittivat tutkimuksessaan, 
että 3 000-8 000 ajoneuvon päivittäisen liikennemäärän ei voida osoittaa vaikuttavan 
avomaalinnuston läsnäoloon tai pesintään. Sen sijaan yli 8 000 ajoneuvon liikenne-
määrä vähentää tai estää pesinnän noin 400 metrin etäisyydellä tiestä. Liikennemää-
rän lisäksi oleellinen tekijä on ajonopeus; useimmat ulkomaalaisista tutkimuksista on 
tehty yli 80 km/h ajonopeuksisilla tieosuuksilla. 

Ruotsissa toteutetussa tutkimuksessa selvitettiin tieliikenteen vaikutuksia viljelymaan 
(avomaa) ja metsälinnuston esiintymiseen tien laskennallisella vaikutusalueella. Vilje-
lymaan linnustossa havaittiin yksilömäärän olevan vaikutusalueella (< 285 m) pie-
nemmän kuin vaikutusalueen ulkopuolella, tosin ei johdonmukaisesti koko tutkimus-
alueella. Metsäalueella ei havaittu vaikutuksia tutkittujen lajien esiintymisessä, jos-
kaan tutkimuksen perusteella ei voida osoittaa, ettei liikenneväylillä olisi vaikutuksia 
myös metsälinnustoon. (Helldin ja Seiler 2003)  

Yhteenvetona voidaan todeta, että liikenne(melu) vaikuttaa linnuston esiintymiseen, 
mutta selkeitä yleispäteviä etäisyysrajoja vaikutuksen ulottuvuudelle ei voida asettaa. 
Vaikutuksen voimakkuuteen vaikuttavat toisaalta liikennemäärä ja liikenteen melu, 
mutta myös ympäristön piirteet ja alueella esiintyvän linnuston koostumus. 

2.2 Lintujen törmäykset ajoneuvoihin 
Tietyt taksonomiset ryhmät ovat osoittautuneet riskialttiimmiksi törmäämään ajoneu-
voihin. Esimerkiksi osa pöllöistä kuuluu riskialttiisiin lajeihin niiden matalalla tapahtu-
van lennon sekä saalistustavan takia. Vesilintujen, maassa pesivien ja haaskalintujen 
arvellaan myös olevan herkkiä törmäämään ajoneuvoihin (Kociolek ja Clevenger 
2009) samoin kuin tieympäristöissä ravintoa hankkivien lajien. 

2.3 Tutkimukset liikkumisen ja ulkoilun vaikutuksista linnustoon 
Linnuston häiriöherkkyydestä on tehty tutkimuksia ulkomailla, muun muassa Yhdys-
valloissa ja Australiassa. Niin sanotun suojaetäisyyden määrittelyyn liittyy useita teki-
jöitä, joiden vuoksi suojaetäisyyksien määrittelyä on kritisoitu. Suojaetäisyyteen vai-
kuttaa häiriön voimakkuus (ryhmällä laajemmalle ulottuva vaikutus kuin yksittäin liik-
kuvalla), linnun fysiologinen tila (esim. heikkokuntoinen lintu ei välttämättä reagoi häi-
riöön 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 (Whit-
field ym. 2008). Edellä mainittujen tekijöiden ohella suojaetäisyys vaihtelee lajien vä-
lillä voimakkaasti. Tämän lisäksi jotkin lajit tottuvat alueella tavanomaiseen häiriöön, 
jolloin suojaetäisyys voi supistua. 

Lintujen häiriytymiseen vaikuttaa usea eri tekijä. Bennett ja Zuelke (1999) esittävät 
kirjallisuuskatsaukseen perustuvassa artikkelissaan koosteen eri aktiviteettien vaiku-
tuksista lintujen käyttäytymiseen (Taulukko 1). Aktiviteeteistä voimakkaimman vas-
teen aiheuttavat äkkinäiset liikkeet, voimakas melu sekä suora lähestyminen. Muutto-
linnut 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 vältte-
levät kaikkein kuormittuneimpia alueita. Kuormittuneisuudella tarkoitetaan enemmän-
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kin liikkumisen tai paikallaolokertojen taajuutta kuin yksilömäärää. Joidenkin lajien 
osalta on empiiristä tutkimustietoa pakoreaktioetäisyyksistä sekä lajin varoitusetäi-
syydestä (Taulukko 2). 

Taulukko 1. Liikkumismuodon vaikutuksia linnustoon sekä häiriöherkkyyteen vaikuttavia teki-
jöitä. Alkuperäinen lähde: Bennett ja Zuelke 1999. 

 
Tehdyt tutkimukset ulkoilun linnustolle aiheuttamasta häiriöstä osoittavat, että ulkoilul-
la voi olla 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.  

Rodgers ja Smith (1997) laskivat kahlaajille ja vesilinnuille suojaetäisyyksiä, jotka mi-
nimoisivat haitat ruokaileville ja lepäileville linnuille. He suosittelivat 100 m suoja-
vyöhykettä riittävänä etäisyytenä kävelijöihin. Etäisyyttä on mahdollista jopa pienen-
tää, jos välissä on fyysisiä esteitä, kuten tiheää kasvillisuutta ja kulkeminen suuntau-
tuu linnustokohdetta sivuavasti, ei kohti. Finney ym. (2003) havaitsivat tutkimukses-
saan, että selkeäksi ulkoilureitiksi rakennettu polku vähentää ihmisten poikkeamista 
kulku-uralta ja vähentää linnustoon kohdistuvaa häiriötä verrattuna ”rakentamatto-
maan” polkuun. Tutkimuslaji (kapustarinta) vältti polun ympäristöä noin 200 m etäi-
syydellä, kun ulkoilureitti oli huonosti rakennettu ja epämääräinen. Reitin kunnostami-
sen jälkeen laji vältti ainoastaan noin 50 metrin aluetta polun läheisyydessä, koska 
retkeilijöiden poikkeaminen reitiltä väheni. 
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Taulukko 2. Havaittuja pako- ja varoitussetäisyyksiä eräillä lintulajeilla. Etäisyydet ovat etäi-
syyksiä pesällä olleeseen lintuun. Lähteet: Whitfield et. al. 2008, Bentrup, G. 2008. 

Laji  pakoetäisyys, m  varoitusetäisyys, m 
liro  60 120 
telkkä  5 x 
mustakurkku-uikku  20 40 
ampuhaukka  20-200 ? 
punarinta  10 ? 
kapustarinta  200 ? 

Floridassa 1990-luvulla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin ranta- ja vesilinnuston häi-
riintymisherkkyyttä. Tutkimuksessa selvitettiin lintujen pakoon lähdön etäisyyttä käve-
levän ihmisen, auton sekä veneen osalta. Auton ja veneen lähtömelutaso oli noin 75 
dB. Pienimmät pakoetäisyydet olivat noin 13 metrin luokkaa suurimpien ollessa hie-
man yli 30 metriä. Erityisesti lokit olivat herkimpiä pakoreaktiossa. Pakoreaktio syntyi 
pisimmällä etäisyydellä veneen suhteen. Lyhyin etäisyys oli tavallisen auton suhteen, 
kun taas kävelijän ja ATV-tyypin auton osalta etäisyydet olivat edellä mainittujen vä-
lissä. Tutkijat päätyivät tulosten perusteella päätelmään, että sadan metrin suojaetäi-
syys on riittävä suurimmalle osalle vesilintuja, jolloin lintujen pesintä ei häiriydy. Tutki-
jat kuitenkin huomauttavat, että lyhyempikin suojaetäisyys voi olla riittävä, jos suoja-
vyöhykkeellä on peitteistä kasvillisuutta tai häiriötekijä sivuaa lintuja tangentiaalisesti. 
Toisaalta etäisyydet voivat olla myös pidempiä riippuen ympäristöstä sekä lintupopu-
laatioista. (Rodgers ja Smith 1997).  

Linnustoon kohdistuvan häiriön täsmällinen määrittely on vaikeaa, koska lajit reagoi-
vat häiriöihin hyvin eri tavalla ja yksittäisten lajien käyttäytymisestä on verraten vähän 
saatavilla havaintoihin perustuvaa aineistoa. Lisäksi lajin sisällä yksilöiden välisessä 
käyttäytymisessä on eroja. 

2.4 Elinympäristön muutokset 
Lintulajien ja yksilömäärien on todettu useissa tutkimuksissa vähenevän ympäristön 
muuttuessa rakennetuksi (esim. Blair 1996). Edelleen todennäköisyys tietyn lajin pe-
simiseen sopivassa elinympäristössä (esim. kosteikko, suoalue tms.) kasvaa lineaari-
sesti elinympäristön pinta-alan kasvaessa. Kosteikoilla pesivien lajien elinympäristön 
minimikoko ja elinympäristövaatimukset vaihtelevat (pensaikko/puusto-avoin ympäris-
tö, avovesi, matala kasvillisuus-korkea kasvillisuus, kuiva ympäristö-märkä ympäris-
tö). Osa lajeista vaatii reviirin, kun taas osa lajeista on yhdyskunnissa eläviä tai revii-
rin suhteen sallivat esimerkiksi lajitoverin kanssa päällekkäisen reviirin.  

Konkreettisin elinympäristömuutos on ympäristön häviäminen tai voimakas muuttu-
minen esimerkiksi rakentamisen seurauksena. Ympäristön tuhoutuessa se ei ole 
enää lajille kelvollinen, mutta myös elinympäristön heikentyminen vaikuttaa usein lajin 
käyttäytymiseen. Elinympäristön supistuminen voi johtaa jäljellä olevalla alueella ti-
hentyneeseen pesimäkantaan ja edelleen kilpailuun ravinnosta tai vaihtoehtoisesti 
yksilöt siirtyvät pois koko alueelta (mm. Stillman ym. 2007). Elinympäristön pirstou-
tumisen seurauksena ns. reunavaikutuksen alaisen elinympäristön osuus kasvaa ja 
ydinosien pinta-ala pienenee. Tämä voi johtaa samaan tulokseen kuin elinympäristön 
supistuminen. Ns. reunavyöhykelajit yleistyvät ydinalueen lajien vähentyessä. 

Häiriöt, jotka estävät ravinnonhankintaympäristön käytön, voivat vaikuttaa paikallisel-
la tasolla lintulajiin haitallisesti, mikäli lajille ei ole lähistöllä vastaavaa tai parempaa 
ympäristöä. Edelleen jatkuvan kaltaiset häiriöt voivat vaikuttaa lajin pesimätiheyteen 
siten, että häiriytyvissä ympäristöissä pesintä lakkaa, jolloin pesintään sopiva alue 
supistuu. Tämä voi jossain tapauksissa johtaa siihen, että pesimätiheys kasvaa 
muissa osissa aluetta, jonka seurauksena kilpailu ravinnosta kasvaa ja sitä kautta 
vaikuttaa populaatioon negatiivisesti (Hill ym. 1997). Kuvassa 1 on esitetty elinympä-
ristön pienenemisen ja alueen kantokyvyn suhdetta toisiinsa. Mikäli parhaimmat pe-
simäympäristöt häviävät tai ne joudutaan hylkäämään ensimmäiseksi, heikkenee 
alueen kantokyky teoreettisesti varsin voimakkaasti. 
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Kuva 1. Elinympäristön pienenemisen ja alueen kantokyvyn (yksilöä) välinen suhde perustu-
en peliteoriapohjaiseen lähestymistapaan. Yhtenäinen viiva kuvaa suhteen, kun huonoimmat 
ympäristöt hylätään ensimmäiseksi. Katkoviiva kuvaa suhteen, kun parhaat elinympäristöt 
hylätään ensimmäiseksi. (Hill ym. 1997, lainaus Sutherland ja Andersson 1993). 

3 FINNOONLAHTI 
Kaava-alueen luontoarvoiltaan merkittävin alue on Finnoonlahden alue. Finnoonlahti 
on pitkälle umpeenkasvanut merenlahti, josta osa on pengerretty jätevedenpuhdista-
mon saostusaltaaksi 1960-luvulla. Finnoonlahti on säilynyt hyvänä vesilintujen pesi-
mäpaikkana ja niiden kerääntymisalueena huolimatta rantojen ja altaan täytöistä. 
Täytöt vaikuttivat kahlaajalajistoon voimakkaimmin, sillä pesimäniityistä laajat osat 
jäivät täyttöjen alle. Niinpä alueen kahlaajalajisto on suhteellisen yksipuolinen nykyi-
sin. Allasalueen suotuisat olosuhteet ovat syynä varsin rikkaaseen linnustoon: allas 
on kalaton ja runsasravinteinen tarjoten runsaasti ravintoa ja allasalueella on pesin-
tään suotuisia kasvillisuussaarekkeita. 

Finnoonlahti on saanut Bird Lifen kansainvälisesti arvokkaan lintualueen (IBA) sta-
tuksen vuonna 2009 (IBA-alueen nimi Suomenoja). IBA-alue on laajuudeltaan 55 
hehtaaria käsittäen altaan, osan täyttömaa-alueesta ja kosteikkoalueen sekä lisäksi 
siirtolapuutarha-alueen (Kuva 2). Alue on mustakurkku-uikun ja liejukanan tärkein pe-
simäalue Suomessa. Mustakurkku-uikun Suomen populaatiosta alueella pesii noin 1 
% ja EU:n alueella esiintyvästä populaatiosta noin 0,3 %. Allas on pitkään tunnettu 
harvinaisen liejukanan pesimäpaikkana. 1990-luvulla myös toinen eteläinen harvinai-
suus, harmaasorsa kotiutui paikalle. Molemmat lajit ovat yleistyneet nopeasti viime 
vuosina. Harmaasorsan Suomen pesimäkannasta noin 10 % pesii alueella. Alueen 
naurulokkiyhdyskunta on Suomen suurimpia ja naurulokkiyhdyskunnalla on keskei-
nen merkitys muun linnuston esiintymiseen alueella. Alueella tavataan vuosittain 
myös rastaskerttusia. Edellä mainittujen lisäksi Tringa ry on esittänyt alueen tärkeim-
pinä suojelua vaativina lajeina pikkutikan, kottaraisen (ei pesintää alueella) ja ristisor-
san.  

Kesällä 2008 alueen pesimälajistoon kuului 25 kosteikkolajia. Suomenojan altaalla on 
vesilintujen poikastuotolle suuri merkitys: Altaalla pesivä vesilintukanta on tiheä. Li-
säksi altaalle kerääntyy runsaasti vesilintupoikueita lähiympäristöstä. Altaan avovesi-
alueet ovat loppukesällä lähes kokonaan harvinaisen uposkasvin, hentokarvalehden 
täyttämiä. Suurin osa Finnoonlahden linnuista pesii puhdistamon ylivuotoaltaalla. Al-
taan kasvillisuus koostuu ruovikoista ja osmankäämikasvustoista. 
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Kuva 2. IBA-alueen rajaus. Lähde: Bird Life Suomi (http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/iba/iba-
alueluettelo-maakunnittain.shtml) 

Alkuperäisestä lahdesta on jäljellä altaan itäpuolinen luhta- ja niittyalue, jonka etelä-
osa on hevoslaitumena. Hevoslaitumen alue on luokiteltu kohtalaisen merkittäväksi 
perinneympäristöksi. Kasvistollisesti kohde ei ole erityisen edustava, mutta se on bio-
tooppina linnustolle merkittävä. 

Finnåbäckenin suualueelle muodostuvalle sula-alueelle kerääntyy keväisin vesilintu-
ja. Syksyisin joen suualueella tavataan ruokailevia vesilintuja, mutta pienemmissä 
määrin kuin keväisin. Kesäaikana sorsanaaraat uittavat poikueita Finnåbäckeniä 
myöten. Suurin osa altaallakin kesää viettävistä telkkä- ja tukkasotkapoikueista saa-
puvat alueelle meren puolelta.  

 

  
Kuva 3a. Altaan ulkopuolisen kosteikkoalueen linnuston reviirien sijoittuminen vuonna 2008. 
Punainen piste =  huomionarvoisten lajien reviirit (1 pikkulepinkäinen, 2 pikkutikka, muut luh-
takanoja), keltainen piste = kahlaajat (taivaanvuohi, töyhtöhyyppä, rantasipi) ja altaan ulko-
puolella oleskelleet sorsalinnut. Vihreät pisteet = varpuslinnut, joista valtaosa ruokokerttusia 
ja pajusirkkuja. (Lähde: Lammi & Nironen 2010) 
Kuva 3b. Linnustollisesti tärkeän alueen rajaus. 1 = allas ja kosteikkoalue. 2 = suojavyöhyke. 
3 = luonnontilaisena säilytettävä jokisuu. A= laidunalue, B ja C metsäalueita. (Lähde: Lammi 
& Nironen 2010) 
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4 KAAVALUONNOKSEN VAIKUTUKSET KOSTEIKKOON 

4.1 Luonnoksen sisältö 
Seuraavassa on kuvattu kaavaluonnoksen keskeinen sisältö Finnoon kosteikkoalu-
een kannalta. Ote luonnoksesta on esitetty alla (Kuva 4) 

Kaavaluonnoksessa allas ja sitä ympäröivät niitty, ruovikko- ja pensaikkoalueet on jä-
tetty lähes kokonaan rakentamiseen osoitettujen alueiden ulkopuolelle. Poikkeuksena 
on Suomenlahdentien linjaus, jonka vaikutuksia on käsitelty erikseen kappaleessa 4. 
Altaan länsipuoleinen täyttömaa-alue on osoitettu virkistyskäyttöön ja alueelle on 
osoitettu varaus luontokeskustyyppiselle toiminnalle. Kyseinen aluevaraus vastaa 
suunnilleen Suomenojan lintualueen rajaus –selvityksessä määriteltyä suojavyöhy-
kettä. Täyttöalueen pohjoispuolelta pieni kaistale osittain pensoittunutta täyttömaa-
ympäristöä on osoitettu asuinkorttelialueeksi. 

Kosteikkoalueen itäpuolelle on osoitettu nykyistä maankäyttöä täydentäviä asuinkort-
teleita Matinkylän tallin alueelle sekä Tiistinkallion pohjoispuolelle.  

Merialueelle on osoitettu laajoja meritäyttöjä, joiden alueelle toteutetaan asuinraken-
tamista. Venesataman vesialueiksi osoitetuilla alueilla voi sijaita mm. laituripaikkoja. 
Merialueella sijaitseva pieni lokkiluoto jää meritäyttöjen alle. Ryssjeholmeniin on osoi-
tettu tieyhteys ja pirisaareen kevyen liikenteen siltayhteys. Finnåbäckenin suualue on 
osoitettu vesialueeksi, jolla on säilytettäviä luonnonarvoja. Suualueen reunustojen 
ruovikot on osoitettu virkistysalueiksi. Maakuntakaavan ekologinen yhteys mereltä 
pohjoista kohti on osoitettu kaavaluonnoksessa virkistysalueena. Yhteys on leveydel-
tään nykyisen levyinen. Hylkeenpyytäjäntien eteläpäästä on osoitettu joukkoliikenteen 
kehittämiskäytävä/yhteystarve Kalastajantielle.  
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Kuva 4. Alustava kaavaluonnos. Alemmassa kuvassa on esitetty Suomenlahdentien pohjoi-
nen vaihtoehto. Muutoin luonnoksissa ei ole eroja. 
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4.2 Vaikutukset ja suositukset 

Altaalla pesiviin ja lepäileviin lajeihin maankäyttövaihtoehdoilla ei arvioida olevan suo-
ria vaikutuksia rakentamisen sijoittuessa kyseisten alueiden ulkopuolelle. Kosteikko-
alueen itäreunaan osoitetut AK-alueet eivät ulotu kosteikkoalueelle. Kyseisten alue-
varauksien toteuttamisessa tulisi jättää rakentamisen ja kosteikkoalueen väliin aina-
kin kapea puustoinen tai pensaikkoinen suojavyöhyke häiriön ja reunavyöhykkeen 
luonteen muuttumisen välttämiseksi. Avoimessa ympäristössä suojavyöhykkeen le-
veyssuositus on noin 150 metriä. Mikäli välissä on peitteistä maastoa, voi suoja-
vyöhyke jäädä kapeammaksi, mutta kuitenkin vähintään 50 metrin levyiseksi. 

Hylkeenpyytäjäntien jatkeeksi esitetty joukkoliikenteen kehittämiskäytävä muuttaa 
Finnåbäckenin ympäristöä ainakin jossain määrin suualueen tuntumassa. vaikutusten 
merkittävyys riippuu yhteyden toteuttamistavasta sekä erityisesti yhteyden käytöstä. 
Joka tapauksessa allasalueen eteläpuolelle syntyvä ajoneuvoliikenne (bussi tai bus-
si/auto) vaikuttaa altaan eteläosaan haitallisesti sekä supistanee nykyistä laidunalu-
etta. Kadun välitön lähiympäristö ei ole linnustolle sopivaa elinympäristöä, joten tieyh-
teyden toteuttaminen supistaa elinympäristöä alueella. Tieyhteyden aiheuttama liik-
kuminen ja melu voi myös heikentää Finnåbäckenin merkitystä sorsien käyttämänä 
vesialueena. Kehittämiskäytävä heikentää Finnoon altaan ja Finnobäckenin suualu-
een luonto- ja linnustoarvoja eikä kehittämiskäytävää suositella jatkosuunnitteluun. 

Finnoon kosteikkoalue säilyttää yhtenäisen luonteen ja maakunnallinen tärkeä ekolo-
ginen yhteys säilyy nykyisellään mereltä kohti pohjoista. Rakennusmassat sijoittuvat 
pääasiassa kosteikkoalueen länsipuolelle, jolloin merkittävin lintujen siirtymisreitti al-
taalta merelle ja pohjoiseen säilyy avoimena. Rakennusmassojen ei arvioida heiken-
tävän alueen linnustollisia arvoja.  

Merialueen täytöt ja rakentaminen kaventavat avovesialueita siten, että avoin yhteys 
Ryssjeholmenin ja Finnoon satama-alueen väliltä sulkeutuu (tieyhteys, mahdolliset 
laiturirakenteet). Avoin vesiyhteys Finnåbäckenin suulle säilyy kuitenkin Pirisaaren 
itäpuolelta ja jokisuun merialue on osoitettu säilytettäväksi ympäristöksi esitetyn säily-
tettävän alueen mukaisesti (Lammi & Nironen 2010). Tarkemmassa maankäytön 
suunnittelussa tai satamasuunnittelussa tulee huolehtia siitä, että veneliikenne ei li-
säänny jokisuun alueella. Erityisesti W/LV alueiden suunnittelussa tulee huolehtia sii-
tä, että vapaan veden alue on mahdollisimman laaja jokisuun ympärillä ja veneily ra-
joitettua. Finnobäckenin suualue tulee säilyttää ainakin suojeltavan lintualueen ra-
jausselvityksessä esitetyn laajuisena ja häiriöttömänä alueena, jotta kohteen linnus-
tollinen merkitys ei heikkene. 

Meritäyttöjen merkittävin haitallinen vaikutus linnustoon on lokkiluodon häviäminen. 
Luodolla pesii noin 150 naurulokin yhdyskunta. Luodolla on myös joitakin muita pesi-
viä lajeja (meriharakka, haahka, kyhmyjoutsen). Kyseisten lajien pesimisedellytykset 
alueella häviävät ja niiden on etsittävä uusi pesimisympäristö. Vahva naurulokkiyh-
dyskunta säilyy Finnoon altaalla eikä sen populaationa arvioida heikkenevän, joskin 
luodon yhdyskunnan häviämisellä on paikallista merkitystä. Jatkosuunnittelussa tulee 
ottaa huomioon meritäyttöjen haitalliset vaikutukset sekä selvittää onko mahdolliset 
heikentävät vaikutukset kompensoitavissa. 

Kaavaluonnoksessa on esitetty ohjeellisia ulkoilureittejä. Ulkoilureittien toteuttaminen 
ja tarkempi määrittely tulisi kytkeä koko lintualueen hoito- ja käyttösuunnitelman laa-
timisen yhteyteen. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa (HKS) tulisi esittää alueen luon-
nonarvojen hoito ja ylläpito, virkistyskäytön ohjaus sekä ulkoilureittien tarkempi mää-
rittely.  
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5 SUOMENLAHDENTIEN VAIKUTUKSET KOSTEIKKOON 

Suomenojan kosteikon kohdalla on tarkasteltu kahta Suomenlahdentien vaihtoehtoa: 
eteläistä asemakaavan mukaista linjausta ja pohjoista vaihtoehtoista linjausta. Suo-
menlahdentien liikennemääräennuste kosteikon ylittävällä osuudella on noin 9 700 
ajoneuvoa vuorokaudessa tavoitevuonna 2030. Alustavasti nopeusrajoitukseksi on 
kaavailtu 60 kilometriä tunnissa. Tieyhteys toimii myös joukkoliikennekatuna. 

Edellä esitetyn mukaisesti väylästä aiheutuvat merkittävimmät vaikutukset syntyvät 
liikenteen melusta sekä kosteikkoalueen pirstoutumisesta ja tien aiheuttamista ympä-
ristömuutoksista tielinjauksella.  

Koko kosteikkoalueella nykyinen melutaso on päiväaikaan 45-50 dB. Allasalueella 
melutaso on 50-55 dB, voimalaitoksen välittömässä läheisyydessä vieläkin korkeam-
pi. 

Varsinaisen altaan alueeseen ei kohdistu suoria muutoksia, joten altaan ympäristö-
olosuhteet säilyvät nykyisellään lukuun ottamatta muutosta melutasossa. Tielinjaus-
ten suorat vaikutukset kohdistuvat ensisijaisesti luhta-alueeseen altaan pohjoispuolel-
la. Tien rakentamisen aikana nykyinen luhtaympäristö häviää pengerrettävissä koh-
dissa ja siltarakenteiden kohdalla se muuttuu ainakin tilapäisesti rakentamistoimenpi-
teiden seurauksena. Luhta-alueelle 2000-luvun lopulla rakennetun maakaasuputken 
kohdalla luhtaympäristö on palautunut ruovikkoympäristöksi 2-3 vuoden kuluessa, jo-
ten siltarakenteidenkin alla ympäristö voi palautua nykyisen kaltaiseksi. 

Tielinjausten oleellisimmat vaikutukset suoran ympäristömuutoksen lisäksi aiheutuvat 
luhta-alueen pirstoutumisesta. Luhta-alue on merkittävä pesimä- ja ruokailuympäris-
tö. Alueella pesivät mm. sorsalinnut sekä luhtakana. Näistä jälkimmäinen on reviirilin-
tu. Lisäksi ruovikkoalueilla esiintyy vuosittain tavattava rastaskerttunen sekä runsaas-
ti varpuslintuja, kuten pajusirkku ja ruokokerttunen. Alueen vähäiset kahlaajat pesivät 
niin ikään luhta-alueella. Pirstoutumisen seurauksena sopiva elinympäristö pienenee. 
Finnoon aluetta on syytä tarkastella yhtenäisenä alueena, joka muodostuu Finnå-
backenin suualueesta, allasalueesta sekä kosteikkoalueesta (=luhta-alue). Pirstou-
tumisen vaikutukset ovat merkittävämmät, jos yhtenäinen kokonaisuus pirstoutuu 
kahdeksi tai useammaksi pienikokoiseksi ympäristöksi (Kuva 5). Jos taas pirstoutu-
minen kahdeksi tai useammaksi ympäristöksi säilyttää yhden laajan kokonaisuuden, 
haitalliset vaikutukset voivat olla merkittävästi vähäisemmät.  

 
Kuva 5. Kuva havainnollistaa tielinjauksen aiheuttamaa Finnoon lintualueen pinta-alan muu-
tosta. Alueen piiri kuvaa ns. reunavyöhykkeen laajuutta. Eteläinen vaihtoehtolinjaus lisää ns. 
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reuna-alueita nykyiseen nähden noin 22 %, kun taas pohjoinen vaihtoehtolinjaus lisää reuna-
alueita noin 8 %. 

Tie on tarkoitus toteuttaa siten, että luhta-alue ylitetään pääasiassa siltarakenteena. 
Silta lieventää pirstoavaa vaikutusta, mutta ei poista sitä täysin. Sillan alusta ja osit-
tain lähiympäristö muuttuu siinä määrin, että linnusto ei välttämättä aluetta käytä. 

5.1 Eteläinen asemakaavan mukainen linjaus 
Vaikutukset pesimä- ja ruokailuympäristöön 
Eteläinen linjaus jakaa luhta-alueen kahtia sen keskeisestä kohdasta. Siltaratkaisu 
vähentää haitallisia vaikutuksia ympäristötyyppeihin, mutta siltakin aiheuttaa jossain 
määrin elinympäristömuutoksia sekä rakennettuna elementtiä saattaa alentaa mm. 
välittömässä sillan lähituntumassa pesintätodennäköisyyttä. Eteläinen linjaus sijoittuu 
avoimelle luhtaosalle, jonka pinta-ala pienenee selvästi. Myös altaan pohjoispuolella 
sijaitsevat metsiköt pienenevät, mikä vaikuttaa alueen linnuston monimuotoisuutta li-
säävien metsälajien esiintymiseen heikentävästi. 

Pengerrakenteet salpaavat veden liikkeitä sekä kuivattavat lähiympäristöä. Vaikutuk-
set ovat pohjoista vaihtoehtoa haitallisemmat, koska rakenteet sijoittuvat keskiosaan 
luhta-aluetta. Sillan toteuttaminen kokonaan pengerratkaisuna muuttaisi koko luhta-
alueen luonnetta voimakkaasti, minkä seurauksena todennäköisesti ainakin elinym-
päristön suhteen vaateliaat lajit, kuten luhtakana ja rastaskerttunen, eivät alueella 
välttämättä enää pesisi. 

Melun vaikutukset 
Melulaskentojen perusteella ennustetilanteessa merkitseväksi muodostuvat tieliiken-
teen osalta päiväajan melutasot ja voimalaitoksen melun osalta yöajan melutasot. 
Tien aiheuttama melulähde sijoittuu lähemmäksi Finnoon allasta kuin pohjoisessa 
vaihtoehdossa, joten tieliikenteen altaan alueelle aiheuttamat meluhaitat ovat pohjois-
ta vaihtoehtoista linjausta suuremmat. Jos +1,4 m korkuiset meluesteet toteutettaisiin 
sekä Suomenlahdentien pohjois- että eteläpuolelle, ulottuisi 55 dB ylittävä melualue 
enimmillään noin 10–15 metrin etäisyydelle Suomenlahdentiestä. 

  
Kuva 6. Eteläisen linjauksen vaikutus melutasoon päiväaikana (oikea kuva). 
Nykyinen melutaso on esitetty vasemmassa kuvassa. 
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Voimalaitoksen yöaikainen melu aiheuttaa yöajan ohjearvon ylittymisen Finnoon al-
taan alueella. Mahdolliset Suomenlahdentien meluntorjuntatoimenpiteet eivät vaikuta 
teollisuuslaitoksen aiheuttaman melun leviämiseen. 

Tien vaikutus ulottuu todennäköisesti ainakin altaan pohjoisosaan, ja kyseisen osa-
alueen pesimämäärät voivat pienentyä tien välittömässä läheisyydessä. Vaikutukset 
altaalla pesiviin vesilintuihin ja lokkeihin saattavat jäädä suhteellisen vähäisiksi, mutta 
varovaisuusperiaatteen mukaan haitallisia vaikutuksia ei voida sulkea pois. Merkittä-
vimmin vaikutukset kuitenkin kohdistuvat luhta-alueelle, jossa melutaso nousee ja 
elinympäristö suppenee. Tämän arvioidaan heikentävän linnuston elinmahdollisuuk-
sia luhta-alueella, jonka seurauksena kosteikkoalueen linnuston pesimäparien määrät 
saattavat pienetä. Erityisesti vaikutukset kohdistuvat linnustoon, joka pesii maalla 
(osa sorsalajeista, luhtakana, kahlaajat ja varpuslinnut). Kosteikkoalue on suhteelli-
sen pieni kokonaisuus, jossa ei löydy laajemmin vapaita melun kynnysarvon alittavia 
elinympäristöjä, joten lajeilla ei ole juurikaan mahdollisuuksia siirtyä etäämmäksi ties-
tä. 

Tutkimustulokset melun vaikutuksista linnustoon eivät ole yksiselitteisiä, mutta tutki-
musten perusteella voidaan kuitenkin vetää johtopäätös, että eteläisellä linjauksella 
on haitallisia vaikutuksia Suomenojan linnustoon ja alueen linnustoarvot saattavat 
heikentyä tien rakentamisen vaikutuksesta. Eteläisen tielinjauksen arvioidaan heiken-
tävän kosteikkoalueen soveltuvuutta linnustolle pesimäympäristönä sekä jossain 
määrin ruokailualueena. Vesialueella pesiviin ja vesialueella ruokaileviin ja levähtäviin 
lajeihin vaikutukset voivat olla suhteellisen vähäiset. 

5.2 Pohjoinen vaihtoehtoinen linjaus 
Vaikutukset pesimä- ja ruokailuympäristöön 
Pohjoinen linjaus sijoittuu pääasiassa osittain pensoittuvalle osalle luhtaa sekä ete-
läistä linjausta etäämmälle Finnoon altaasta. Myös pohjoinen linjaus jakaa luhta-
alueen kahtia, mutta eteläisen osan pinta-ala säilyy selvästi suurempana. Tielinjauk-
sen pohjoispuoleisen alueen linnustotiheyksien arvioidaan pienenevän nykyisestä 
melutason kasvusta sekä alueen pirstoutumisesta johtuen. Pääasiassa vaikutukset 
kohdistuvat varpuslintuihin, mutta myös luhtakanalle sopivaa ympäristöä saattaa hä-
vitä tai pesimäolosuhteet heiketä tien vaikutuksesta. Vaikutukset linnustolle sopivaan 
ruokailu- ja pesimäympäristöön ovat pinta-alallisesti pienemmät kuin eteläisessä 
vaihtoehdossa. Siltarakenteet saattavat kuivattaa lähiympäristöä riippuen rakentamis-
tavasta. 

Pengerrakenteet salpaavat vedenliikkeitä paikallisesti, mutta vaikutukset rajoittuvat 
eteläistä vaihtoehtoa pienemmälle alueelle sillan sijaitessa pohjoisempana ja etääm-
pänä luhta-alueen keskiosasta. 

Melun vaikutukset 
Jos +1,4 m korkuiset meluesteet toteutettaisiin sekä Suomenlahdentien pohjois- että 
eteläpuolelle, ulottuisi 55 dB ylittävä tiemelualue enimmillään noin 10–15 metrin etäi-
syydelle Suomenlahdentiestä. Vaikka Suomenlahdentien meluntorjunta toteutettaisiin 
tien molemmille puolille, ylittyy 55 dB edelleen Finnoon altaan eteläosassa.  

Voimalaitoksen yöaikainen melu aiheuttaa yöajan ohjearvon ylittymisen lähes koko 
altaan alueella. Mahdolliset Suomenlahdentien meluntorjuntatoimenpiteet eivät vaiku-
ta teollisuuslaitoksen meluun, joten yöajan ohjearvo ylittyy altaan alueella joka tapa-
uksessa. 
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Kuva 7. Pohjoisen linjauksen vaikutus melutasoon päiväaikana (oikea kuva). 
Nykyinen melutaso on esitetty vasemmassa kuvassa. 

Pohjoinen vaihtoehto todennäköisesti heikentää tien lähiympäristön soveltuvuutta lin-
tujen pesimäympäristöksi, kuten eteläinenkin vaihtoehto. Luhta-alueen säilyminen 
laajempana kokonaisuutena turvaa todennäköisesti keskeiset kosteikkoalueen linnus-
toarvot eikä alueen merkitys linnustolle heikkene merkittävissä määrin. Vaihtoehdos-
sa melutaso ei kasva koko kosteikkoalueella ja eteläistä vaihtoehtoa selvästi laajempi 
osa kosteikkoaluetta on melutasoltaan nykyistä vastaava. Vesialueella pesiviin, ruo-
kaileviin ja levähtäviin lintuihin vaihtoehdolla ei todennäköisesti ole haitallisia vaiku-
tuksia. Lähinnä haitat kohdistuvat pensasvaltaisen ruovikkoalueen varpuslintuihin. 
Luhta-alueen jakautuminen kahtia ei todennäköisesti juurikaan vaikuta ravinnon han-
kintaan alueella, koska keskeiset osat säilyvät yhtenäisenä alueena. 
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FINNOON OSAYLEISKAAVA Vaikutukset linnustoon LIITE 1

1(2)

Laji FINIBA IBA Pesimäalue Lajitiedot, Suomenoja Huomioita Eteläinen vaihtoehto Pohjoinen vaihtoehto
Mustakurkku-uikku (VU) x Allas 13 paria (16-18  paria) Suurimpia mustakurkku-

uikun pesimäkantoja. 
Suomen koko pesimäkanta 
noin 35 % Euroopan 
pesimäkannasta.

Ei suoraa vaikutusta, allas-
alueen pohjoisin osa altistuu 
nykyistä vomakkaammalle 
melulle, joka voi heikentää 
pohjoisimman osan 
soveltumista pesintään. 
Todennäköisesti ei heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena.

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Pikkulepinkäinen (DIR) Pensaikot 1 pari Tavattu 2000-luvulla ajoittain Tunnetut elinympäristöt eivät 
muutu. Melun vaikutuksia lajiin 
ei tunneta.

Tunnetut elinympäristöt eivät 
muutu. Melulla ei 
todennäköisesti ole 
vaikutuksia lajiin, koska 
tielinjaus on etäällä 
tunnetuista 
pesimäympäristöistä.

Luhtahuitti (NT) Ruovikko Ei havaintoja viime 
vuosina

Elää ruovikon suojassa. 
Elinympäristön suppeneminen 
ja melun kasvaminen 
heikentää todennäköisesti 
lajin elinmahdollisuuksia 
alueella.

Elää ruovikon suojassa. 
Elinympäristö suppenee 
hieman.  Kokonaisuutena 
haitallinen vaikutus on 
eteläistä vaihtoehtoa pienempi.

Liro (Allas, 
hevoslaidun) 

Muuttava, ei pesintää Muutonaikainen levähtäjä Tielinjauksen ei arvioida 
vaikuttavan altaalla levähtäviin 
lajeihin.

Tielinjauksen ei arvioida 
vaikuttavan altaalla levähtäviin 
lajeihin.

Suokukko (Hevoslaidun) Muuttava, ei pesintää Muutonaikainen levähtäjä Tielinjauksen vaikutukset eivät 
ulotu hevoslaitumen alueelle. 
Ei haitallisia vaikutuksia.

Tielinjauksen vaikutukset eivät 
ulotu hevoslaitumen alueelle. 
Ei haitallisia vaikutuksia.

Palokärki Metsäalueet ei pesi alueella Altaan pohjoispuolen 
metsäalueet pirstoutuvat, mikä 
voi vaikuttaa palokärjen 
esiintyvyyteen alueella. Ei 
populaatiovaikutuksia.

Altaan pohjoispuolen 
metsäalueet pirstoutuvat, mikä 
voi vaikuttaa palokärjen 
esiintyvyyteen alueella. Ei 
populaatiovaikutuksia.

Liejukana (VU) x Allas 32 paria Suomen suurin 
pesimäkanta.

Ei suoraa vaikutusta, allas-
alueen pohjoisin osa altistuu 
nykyistä vomakkaammalle 
melulle, joka voi heikentää 
pohjoisimman osan 
soveltumista pesintään. 
Todennäköisesti ei heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena.

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Naurulokki (NT) Allas 3700 paria Pesimäkanta kasvanut 
voimakkaasti 2000-luvulla. 
Lokkiyhdyskunta tärkeä 
suoja useille muille lajeille. 
Yksi Suomen suurimmista 
naurulokkihdyskunnista.

Ei suoraa vaikutusta.  
Allasalueen vähäinen muutos 
melutasossa ei 
todennäköisesti  heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena.

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Pikkutikka Metsät 1 pari (2010 
elinympäristö muuttunut 
eikä lajia havaittu)

Finnobäckenin varren 
metsikön pirstoutumisen ja 
tien seurauksena laji tuskin 
palaa alueelle. Aiemmin 
tunnettu elinympäristö 
muuttunut eikä ole esiintynyt 
alueella vuonna 2010.

Finnobäckenin varren 
metsikön pirstoutumisen ja 
tien seurauksena laji tuskin 
palaa alueelle. Aiemmin 
tunnettu elinympäristö 
muuttunut eikä ole esiintynyt 
alueella vuonna 2010.

Rastaskerttunen (VU) x Allas 1 pari (1-3 paria) Ei suoraa vaikutusta.  
Allasalueen vähäinen 
melutason muutos ei 
todennäköisesti  heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena.

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Harmaasorsa x x Allas /kosteikko 8  paria (14-25 paria), 
kesällä runsaasti 
poikueita ja sulkivia 
aikuisia lähialueelta

Tulokas 
pesimäkannassamme, 
alkanut yleistyä 1970-
luvulta.

Pesii pääasiassa avoveden 
välittömässä läheisyydessä, 
joten pesimäedellytykset 
voivat heiketä lähinnä altaan 
pohjoisreunalla. Lajin 
ruokailuedellytykset voivat 
heiketä jonkin verran luhta-
alueen suppenemisen takia.

Tielinjauksen etäisyydestä 
johtuen vaikutukset kokevat 
lähinnä luhta-alueen käyttöä 
ruokailuun. Ruokailualue 
suppenee jonkin verran, mutta 
tämän ei arvioida vaikuttavan 
lajin paikalliseen kantaan.

Lapasorsa Allas /kosteikko 6 paria Pesii kasvillisuuden seassa, 
hankkii ravinnon pääasissa 
vesistöistä.

Ei suoraa vaikutusta, allas-
alueen pohjoisin osa altistuu 
nykyistä vomakkaammalle 
melulle, joka voi heikentää 
pohjoisimman osan 
soveltumista pesintään. 
Todennäköisesti ei heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Punasotka (VU) Allas /kosteikko 12 paria Pesii kasvillisuuden seassa, 
hankkii ravinnon pääasissa 
vesistöistä.

Ei suoraa vaikutusta, allas-
alueen pohjoisin osa altistuu 
nykyistä vomakkaammalle 
melulle, joka voi heikentää 
pohjoisimman osan 
soveltumista pesintään. 
Todennäköisesti ei heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.
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Laji FINIBA IBA Pesimäalue Lajitiedot, Suomenoja Huomioita Eteläinen vaihtoehto Pohjoinen vaihtoehto
Tukkasotka (VU) Allas /kosteikko Pesii kasvillisuuden seassa, 

hankkii ravinnon pääasissa 
vesistöistä. Pesii mielellään 
lokki- tai tiirayhdyskuntien 
lähellä.

Ei suoraa vaikutusta, allas-
alueen pohjoisin osa altistuu 
nykyistä vomakkaammalle 
melulle, joka voi heikentää 
pohjoisimman osan 
soveltumista pesintään. 
Todennäköisesti ei heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena.

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Heinätavi (VU) Allas /kosteikko 1 pari Pesii kasvillisuuden seassa, 
hankkii ravinnon pääasissa 
vesistöistä.

Nykyisen kannan 
elinmahdollisuudet säilyvät 
huolimatta kosteikkoalueen 
pirstoutumisesta.

Ei vaikutuksia, koska 
kosteikkoalue säilyy laajana.

Luhtakana Kosteikko 7 paria Heikentää lajin 
pesimäedellytyksiä, koska 
luhta-alue pirstoutuu ja altistuu 
häiriöille (melu/muu häiriö). 
Todennäköisesti lajin 
parimäärä pienenee, koska laji 
on vaatelias ympäristön 
suhteen. Haitallinen vaikutus 
voi olla voimakas lajin suhteen.

Heikentää lajin 
pesimäedellytyksiä, koska 
luhta-alue pirstoutuu ja altistuu 
häiriöille (melu/muu häiriö). 
Tien pohjoispuoli voi muuttua 
lajille sopimattomaksi. 
Eteläpuolella säilyy sopivia 
pesimäympäristöjä.

Nokikana Allas 32 paria Ei suoraa vaikutusta, allas-
alueen pohjoisin osa altistuu 
nykyistä vomakkaammalle 
melulle, joka voi heikentää 
pohjoisimman osan 
soveltumista pesintään. 
Todennäköisesti ei heikennä 
pesimämenestystä 
kokonaisuutena.

Ei suoraa vaikutusta. 
Melualue ei lisäänny altaalla ja 
tielinjaus sijoittuu etäälle 
altaasta (yli 200 m). Ei 
heikennä lajin elinolosuhteita.

Sinisorsa Allas, kosteikko, 11 paria  Laji sopeutunut hyvin 
ihmiseen. Ei arvioida 
aiheutuvan haitallisia 
vaikutuksia paikallisestikaan.

 Laji sopeutunut hyvin 
ihmiseen. Ei arvioida 
aiheutuvan haitallisia 
vaikutuksia paikallisestikaan.

Kyhmyjoutsen Allas 1 pari Ei suoraa vaikutusta, 
kyhmyjoutsen suhteellisen 
tottunut kaupunkiympäristöön. 
Ei vaikutusta lajin 
esiintyvyyteen.

Ei suoraa vaikutusta, 
kyhmyjoutsen suhteellisen 
tottunut kaupunkiympäristöön. 
Ei vaikutusta lajin 
esiintyvyyteen.

Taivaanvuohi kosteikko 4 paria Heikentää lajin 
pesimäedellytyksiä, koska 
luhta-alue pirstoutuu ja altistuu 
häiriöille (melu/muu häiriö). 
Todennäköisesti lajin 
parimäärä pienenee, koska laji 
on vaatelias ympäristön 
suhteen. Haitallinen vaikutus 
voi olla voimakas lajin suhteen.

Voi heikentää lajin 
pesimäedellytyksiä, koska 
luhta-alue pirstoutuu ja altistuu 
häiriöille (melu/muu häiriö). 
Haitallinen vaikutus 
vähäisempi kuin eteläisessä 
vaihtoehdossa keskeisen 
luhta-alueen säilyessä 
yhtenäisenä.

Ruokokerttunen kosteikko 43 paria Parimäärä vähenee, koska 
luhtaympäristö pienenee. 
Paikallinen heikentävä 
vaikutus parimääriin. Ei 
laajempaa merkitystä lajin 
populaatioon.

Parimäärä vähenee, koska 
luhtaympäristö pienenee. 
Paikallinen heikentävä 
vaikutus parimääriin. Ei 
laajempaa merkitystä lajin 
populaatioon.

Töyhtöhyyppä kosteikko 1 pari Tavattu hevoslaitumen 
alueella. Tielinjauksen 
vaikutukset (melu/häiriö) eivät 
ulotu alueelle.

Tavattu hevoslaitumen 
alueella. Tielinjauksen 
vaikutukset (melu/häiriö) eivät 
ulotu alueelle.

HUOM! Uhanalaisuusluokitus poistui 2010 seuraavilta lajeilta: Varpunen (NT), pikkutikka (VU), pikkulepinkäinen (NT)
FINIBA ja IBA-sarakkeet: Sarakkeissa merkintä, kun laji on Finiba- tai IBA-alueen perustelaji.
DIR: Lintidirektiivin liitteen I laji
VU: Valtakunnallisesti vaarantunut laji
NT: Valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji
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