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1. JOHDANTO 

Pirkanmaan ELY-keskus on laatimassa maantielain mukaista yleissuunnitelmaa valtatien 12 paran-

tamisesta Tampereen Alasjärven ja Kangasalan Huutijärven välillä (Kuva 1). Suunnitteluprosessiin 

kuuluva ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettely päättyi yhteysviranomaisen 22.9.2016 

antamaan lausuntoon YVA-selostuksesta. YVA-menettelyn yhteydessä laadittiin alustava Natura-

arviointi hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutuksista Kirkkojärven Natura 2000 ‐alueeseen. 

Tässä Natura-arviointiraportissa esitetään yleissuunnitelmaksi valitun tienparantamisratkaisun vai-

kutukset Kirkkojärven Natura‐alueeseen.  Arvioinnin tavoitteena on selvittää, heikentääkö valtatien 

12 parantamisesta laaditun yleissuunnitelman mukainen tiehanke merkittävästi Kirkkojärven Natu-

ra 2000 ‐alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 

‐verkostoon. Raportti tulee yleissuunnitelmaselostuksen liitteeksi.  

Parannettava tielinja sijoittuu Kirkkojärven Natura-alueen välittömäään läheisyyteen valtatien 12 

nykyiselle sijainnille (Kuva 2).   

 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 
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Kuva 2. Kirkkojärven Natura 2000 -alueen sijainti. 

 

2. NATURA 2000 ‐ALUEIDEN SUOJELUN PERUSTEET JA 

ARVIOINNIN TARVE 

2.1 SPA- ja SCI/SAC-alueet ja niiden suojelun perusteet 

 

Natura 2000 -verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (92/43/ETY) ja lintudiretiivin 

(2009/147/EY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jä-

senvaltioiden Natura 2000 -verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltiot tekevät 

ehdotuksen luontodirektiivin mukaisiksi SCI-alueiksi, joista EU:n komissio tekee päätöksen. Pää-

töksen jälkeen jäsenmaa määrittelee alueet SAC-alueiksi. Manner-Suomen SAC-alueet on muodos-

tettu 17.4.2015 voimaan tulleella ympäristöministeriön asetuksella (354/2015).  Lintudirektiivin 

mukaiset SPA-alueet jäsenvaltiot valitsevat itse ja ilmoittavat komissiolle. Luontodirektiivin mukai-

sia SAC-alueita on Suomessa 1721 ja lintudirektiivin mukaisia SPA-alueita 468. SAC- ja SPA-alueet 

ovat osin päällekkäisiä. 

 

Jäsenvaltioiden tehtävänä on huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suun-

nitelmien valmistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden 

suojelemiseksi alue on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura 2000 -verkostoon, ei mer-

kittävästi heikennetä. Suojeluarvoja merkittävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella 

että sen rajojen ulkopuolella. 

 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla alueella on toteutettava suojelutavoitteita vastaava suojelu. 

Suomessa suojelua toteutetaan alueesta riippuen muun muassa luonnonsuojelulain, erämaalain, 

maa-aineslain, koskiensuojelulain ja metsälain mukaan. Toteutuskeino vaikuttaa muun muassa 

siihen, millaiset toimet kullakin Natura-alueella ovat mahdollisia. Luonnonsuojelulailla on toteutet-

tu niiden Natura-alueiden suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä. 

Näillä alueilla suurin osa ympäristöä muokkaavista toimenpiteistä on kielletty.  
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2.2 Arviointivelvoite 

 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitel-

maa, jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suoje-

lemiseksi alue on liitetty Natura 2000 -verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitelmien 

Natura-vaikutusten arvioinnista todettu: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkei-

den ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston 

Natura 2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnon-

arvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella 

tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki 65.1 §). 

Em. perusteella Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset a) 

kohdistuvat Natura-alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin, b) ovat luonteeltaan hei-

kentäviä, c) laadultaan merkittäviä, sekä d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Arvioinnin perustee-

na tarkastellaan ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-

suojelualueverkostoon. Näitä ovat aluekohtaisesti joko: 

 

• luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet) ja 

• luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), tai 

• lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet) ja 

• lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut muuttolintulajit (SPA-alueet) 

 

Arvioinnin lähtökohtana ovat luontodirektiivin mukaisilla erityisten suojelutoimien alueilla (SAC-

alueet) siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset suojeluarvot (luontotyypit ja lajit), lintudi-

rektiivin mukaisilla erityisillä suojelualueilla (SPA-alueet) lintudirektiivin mukaiset lajit ja muutto-

lintulajit sekä SAC/SPA-alueilla molemmat. Luontodirektiivin 6 artiklan tulkintaohjeen (Euroopan 

komissio 2000) Natura-luonnonarvoihin kohdistuvaa häiriötä tai heikentymistä on arvioitava ottaen 

huomioon luontodirektiivin tavoitteet. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaiku-

tusten lisäksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen. Arvioinnin tekemisestä 

huolehtii hankkeen tai suunnitelman toteuttaja. 

 

Kirkkojärven alue (FI0316005) on sisällytetty Natura 2000 ‐verkostoon lintu- ja luontodirektiivin 

perusteella. Arvioitaviksi tulevat siten hankkeen tai suunnitelman vaikutukset luontodirektiivin mu-

kaisiin luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II lajeihin, lintudirektiivin I liitteen lajeihin ja lin-

tudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintulajeihin. 

 

Natura 2000 ‐alueiden suojeluperusteet on ilmoitettu kohdekohtaisesti tietolomakkeilla. Koska Na-

tura-alueilla tapahtuu luonnostaan muutoksia ja koska maanomistajien ja viranomaisten kannalta 

on hyödyllistä, että suojeluperustetiedot ovat ajan tasalla, luonnonsuojelulakiin on sisällytetty 

1.2.2015 säännös tietolomakkeiden tietojen muuttamisesta. Tietojen muuttamisesta päättää val-

tioneuvosto. Päätös koskee sellaisia muutoksia, joilla voi olla vaikutusta asianosaisten oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin. Päätöksestä on valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tietolomakkeiden 

päivitysehdotus on ollut kuultavana syyskuussa 2016. Valtioneuvoston päätöksen ajankohdasta ei 

tällä hetkellä (joulukuu 2017) ole tietoa.  Ehdotusvaiheessa olevat tietolomakkeet on otettu tässä 

arvioinnissa huomioon ja vaikutukset on arvioitu sekä voimassa olevien että ehdotettujen suojelu-

perusteiden mukaisesti. 
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3. TIEN NYKYTILA JA PARANTAMISEN PERUSTEET 

Yleissuunnitteluprosessissa tarkastellaan valtatien 12 noin 15 kilometrin pituista jaksoa Tampereen 

Alasjärveltä Kangasalan Huutijärvelle (liite 1). Nykyisin valtatie on yksiajoratainen ja kaksikaistai-

nen moottoriliikennetie, joka on tarkoitus parantaa nykyiselle paikalleen. Suunnittelualueella on 

yhteensä seitsemän eritasoliittymää, joista Kangasalan trumpettityyppinen, 1970-luvun alussa ra-

kennettu eritasoliittymä sijoittuu Kirkkojärven kohdalle. Eritasoliittymän silmukkaramppi on pen-

gerretty Kirkkojärven puolelle. Nopeusrajoitus koko suunnittelujaksolla on nykyisin 70–100 km 

tunnissa. Kirkkojärven alueella nopeusrajoitus on muuttuva 100/80 km tunnissa. Tien leveys (ajo-

rata ja päällystetty piennar) Kirkkojärven kohdalla on 10,5 metriä. Kangasalan eritasoliittymän sil-

lassa on varauduttu toisen ajoradan rakentamiseen nykyisen ajoradan eteläpuolelle. Tie sivuaa 

Kirkkojärven alue -nimistä Natura-aluetta Kirkkojärven ja Kuohunjärven välisellä siltapenkereellä 

(Kuva 3). Valtatien liikennemäärä Kuohunlahden kohdalla on nykyisin noin 14000 ajoneuvoa vuo-

rokaudessa. 

 

 
Kuva 3 Kirkkojärven ja Kuohunlahden yhdistävä siltarumpu. Näkymä etelästä pohjoiseen. 

Valtatiehanketta koskeva maantielain mukainen yleissuunnitelma tähtää valtatien palvelutason ja 

liikenneturvallisuuden parantamiseen. Nykyisellään tiejakso ei täytä päätieverkolle asetettuja vaa-

timuksia.  Koko suunnittelujaksolla on merkittäviä puutteita liikenteen sujuvuudessa ja liikennetur-

vallisuudessa. Tampereen kaupunkiseudun väestömäärän kasvaessa tulevaisuudessa valtatien 12 

liikennemäärien on ennustettu kasvavan. Valtatie 12 on myös keskeisenä Etelä-Suomen poikittais-

yhteytenä tärkeä teollisuuden kuljetuksille. 

 

Suunniteltava valtatien parantamishanke pyrkii poistamaan tiejakson nykyisiä ongelmia. Samalla 

varaudutaan liikennemäärän tulevaan kasvuun ja yhdyskuntarakenteen tiivistymisen vaikutuksiin. 

Suunniteltavalla valtatiejakson parantamisella halutaan varmistaa myös tieverkon liikenteellisesti 

tarkoituksenmukainen ja optimaalinen käyttö. Valtatiejakson sujuvalla liikennöitävyydellä voidaan 

esimerkiksi leikata liikennemäärien ja sitä kautta liikenneturvallisuus- ja ympäristöhaittojen kasvua 

rinnakkaisteillä. 

 

Liikenneturvallisuuspuutteita voidaan poistaa erottamalla ajosuunnat omille ajoradoilleen ja varus-

tamalla tie keskikaiteella. Ruuhkautumista voidaan vähentää lisäämällä ajokaistoja ja sujuvoitta-

malla eritasoliittymien liikennettä. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita on mahdollista parantaa val-

tatien poikittaisyhteyksiä kohentamalla. Joukkoliikenne hyötyy paremmista pysäkkijärjestelyistä 

sekä ali- tai ylikuluista. Nykyisiä asutukseen ja muihin herkkiin kohteisiin kohdistuvia meluhaittoja 

voidaan vähentää meluestein. Valtatiellä on nykyisin ekologisten yhteyksien kannalta estevaiku-

tusta, jota voidaan suunnitelmaratkaisuilla lieventää. Poikittaisyhteyksien kehittäminen parantaa 

myös virkistyskäytön mahdollisuuksia valtatien vaikutuspiirissä. 
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3.1 Aikaisemmat suunnitelmat 

 

Nykyinen valtatie 12 on valmistunut Kangasalan keskustan kohdalla 1970-luvun alkupuoliskolla. 

Vuoden 1971 tiesuunnitelmassa on varaus toiselle ajoradalle Kirkkojärven kohdalla.  Eritasoliitty-

mään on rakennettu myöhemmin kiihdytyskaistat.  Valtatielle 12 Suoraman ja Huutijärven välille 

on vuonna 1997 valmistunut alustava yleissuunnitelma, jossa Kirkkojärven kohdalla tie on suunni-

teltu rakennettavaksi moottoritieksi 6,5 metrin levyisellä välikaistalla varustettuna.  Vuoden 1997 

yleissuunnitelmassa valtatien eteläpuolinen nykyinen silmukkaramppi on korvattu rombisilla ram-

peilla. Ratkaisussa nykyinen silmukkarampin takia pengerretty alue jää suurimmalta osalta tien ul-

kopuolelle. Vastaavasti itään johtava uusi rombinen ramppi pitäisi pengertää osittain Kirkkojär-

veen.  

 

Vuoden 1997 yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen on kehitetty uusia, perinteistä moottoritietä 

kevyempiä suunnitteluratkaisuja, joita voidaan soveltaa myös valtatiellä 12 Alasjärven ja Huutijär-

ven välillä. Vuoden 1997 yleissuunnitelman ratkaisut edellyttäisivät tien leventämistä lähes 20 

metriä, mistä aiheutuisi melko suuret pengerrystarpeet. Vuonna 2004 valmistuneessa valtatien 12 

Tampere–Tuulos-yhteysvälin kehittämissuunnitelmassa on Kangasalan keskustan kohdalle ehdo-

tettu kapeaa nelikaistaista keskikaiteella varustettua tietä.  

 

 

4. YVA-VAIHEESSA TARKASTELLUT VAIHTOEHDOT 

KIRKKOJÄRVEN ALUEELLA  

Kirkkojärven Natura-alueen kohdalla ja sen välittömässä läheisyydessä tien parantamistoimenpi-

teille on vähän tilaa. Hankkeen YVA-vaiheessa vertailtiin useita vaihtoehtoja tien parantamiseen. 

 

YVA-vaiheen vaihtoehdossa 0+ valtatie olisi säilytetty nykyisellään kaksikaistaisena ja myös erita-

soliittymä olisi säilynyt nykymuodossaan. Valtatien kokonaisleveys vaihtoehdossa 0+ on pientarei-

neen noin 10,5 metriä. Nopeusrajoituksena ovat muuttuvat rajoitukset välillä 70 km/h ja 100 

km/h. Kirkkojärven ja Kuohunlahden kohdalle on mahdollista rakentaa meluhaittaa vähentävät 

melukaiteet ajoradan reunaan molemmin puolin valtatietä. Vaihtoehto 0+ kuvasi tien nykytilaa. 

Muissa vaihtoehdoissa valtatie oli suunniteltu kapeaksi nelikaistaiseksi valtatieksi, jolla ajosuunnat 

on erotettu toisistaan keskikaiteella (Kuva 4). 

 
Kuva 4. Keskikaiteellisen nelikaistatien tyypillinen poikkileikkaus. 
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Kangasalan eritasoliittymälle tarkasteltiin kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 1 nykyinen eritasoliit-

tymä olisi muutettu suorilla rampeilla varustetuksi (rombiseksi) eritasoliittymäksi, jonka ramppien 

päissä on pisaraliittymät. Vaihtoehdolle 1 oli valtatien leventämissuunnan mukaisesti kolme ala-

vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 2 eritasoliittymä säilyy ennallaan. Molemmissa perusvaihtoehdoissa 

valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h.  

 

Yleissuunnitelmaratkaisuksi valittiin YVA-menettelyn vaihtoehto kaksi (Kuva 5, Kuva 6, Liite 2). 

Vaihtoedossa valtatie on suunniteltu kapeaksi nelikaistaiseksi valtatieksi, jolla ajosuunnat on ero-

tettu toisistaan keskikaiteella. Eritasoliittymä säilyy ennallaan, lukuun ottamatta pientä muutosta 

Tampereen suunnalta tulevan rampin linjaukseen. 

 

 
Kuva 5. Valitun vaihtoehdon yleissuunnitelmakartta Kirkkojärven alueella. 

 

 
Kuva 6. Kangasalan eritasoliittymän vaihtoehto 2. 
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5. YLEISSUUNNITELMAN MUKAISEN VAIHTOEHDON 

TOTEUTTAMISEN SUUNNITELLUT TOIMENPITEET 

Seuraavassa kuvataan tien ja sillan rakennuksen työvaiheet ja esitetään ehdotettu ai-kataulu työn 

etenemiselle, jotta työvaiheista syntyviä vaikutuksia voidaan arvioida suhteessa Kirkkojärven lin-

nustoon vuodenkierron aikana. Tässä esitetty rakentamisjärjestys on suunniteltu ja sen toteutta-

miskelpoisuus arvioitu tie- ja siltasuunnittelun asiantuntijoiden kanssa siten, että etenkin suurinta 

haittaa aiheuttavat työvaiheet voidaan toteuttaa lintujen pesimäajan ulkopuolella aiheuttamatta si-

ten kohtuutonta haittaa pesinnälle. 

 

5.1 Yleiskuvaus 

Nykyinen tie muutetaan Kirkkojärven kohdalla kapeaksi nelikaistaiseksi valtatieksi. Natura 2000 -

alueen kohdalla nykyistä siltaa ei pureta. Tien leventäminen toteutetaan vanhaa siltaa leventämäl-

lä ja rumpuja jatkamalla. Kirkkojärven pengersilta tulee levenemään noin 9 metriä Kirkkojärven 

puolelle. Tien ja siltarummun leventämiseen liittyvä vesitöpenkereen levitys tullaan rakentamaan 

siten, että Natura-alueen luontotyyppejä tulee häviämään mahdollisimman vähän. Yleissuunnitel-

man suunnitelmakartta on esitetty liitteessä 2. 

Tien molemmin puolin ajoradan reunaan sijoitetaan melukaiteet, joilla ehkäistään melun leviämistä 

Natura-alueelle ja muualle ympäristöön. Sillan ja Natura 2000 -alueen läheisyydessä meluntorjun-

ta toteutetaan 1,2 metriä korkein melukaitein, jotta tiealue levenee mahdollisimman vähän. 

 

5.2 Työvaiheiden tarkempi kuvaus ja työvaiheiden ajoittuminen 

 

5.2.1 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnan rakenteiden kaivu 

Rakentamisenaikaisten hulevesien kiintoainekuormituksen hillitsemiseksi kaivetaan laskeutusal-

taat. Altaat suunnitellaan niin, että niitä voidaan jatkossa hyödyntää myös liikennöinnin aikana 

tiehulevesien laadun parantamiseen.  Altaat sijoitetaan pääosin luontaisiin painanteisiin, jotta kai-

vutyö jää mahdollisimman vähäiseksi.  Altaat kaivetaan riittävään syvyyteen, jotta ne keräävät ra-

kentamisen aikaisen kiintoainekuorman ja niitä voidaan sen jälkeen uudelleen kaivamatta hyödyn-

tää lopullisessa tehtävässään tien hulevesien laadun ja virtaaman hallitsemiseen. Periaatteena ja 

reunaehtoina hulevesien hallinnalle asetetaan, että virtaama ei muutu ja huleveden laatu ei mer-

kittävästi heikkene.  Altaat kaivetaan joko rakentamista edeltävä keväänä (maaliskuussa) tai ra-

kentamista edeltävänä syksynä tai talvena. 

Tien valmistuttua voidaan rakentamisen aikaiset altaat viimeistellä lopulliseen muotoonsa.  Tämän 

yhteydessä altaiden mahdollinen kasvillisuus istutetaan.  

Mikäli kasvillisuus halutaan toimivaksi jo ensimmäisenä kesänä, istutukset on tehtävä kesäkuussa. 

Tämä voi häiritä lintujen pesintää ja mikäli linnuille halutaan antaa pesintärauha, tehdään istutuk-

set vasta pesimäajan jälkeen elo-syyskuussa. 

 

5.2.2 Valtatien rakentaminen  

Valtatien pohjarakenteiden rakentaminen (tien penkereet ja leikkaukset) ajoittuu syys-

maaliskuulle. Pintamaiden kuorinta tulee tehdä sulan maan aikana. Varsinaiset raskaat työvaiheet 

eli leikkaukset ja penkereiden rakentaminen (tasauksen muutoksen vaatimat maansiirtotyöt) teh-

dään syys-maaliskuussa.  
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5.2.3 Kuohunlahden sillan rakentaminen  

Sillan rakentamiseen kuuluvat seuraavat vaiheet: 

• Siltakaivannon ja perustusten alustäyttöjen tekeminen – työ ajoittuu ehdotetun aikataulun 

mukaisesti tammikuulle (liite 1) ja kestää noin viikon  

• Putkisillan jatkon asentaminen ja ympärystäyttöjen tekeminen (1 vrk) 

• sillan kaiteet rakennetaan maaliskuussa ja työ kestää noin yhden päivän. 

 

 

5.2.4 Melukaiteiden rakentaminen 

Melukaiteet rakennetaan yhtäaikaisesti päällystystyön kanssa huhti-toukokuussa, toukokuun al-

kuun mennessä. 

 

5.2.5 Viherrakentaminen 

Viherrakentaminen eli luiskien nurmetus ja mahdollisten puiden yms. kasvillisuuden istutus teh-

dään eroosioriskin vähentämiseksi kesäkuussa.  

 

5.2.6 Kuivatuksen rakentaminen ja periaatteet 

Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinnan periaatteet suunnitellaan tarkemmin tiesuunnitelma-

vaiheessa. Tien kuivatuksen ojat ja muut mahdolliset rakenteet tehdään tien rakentamisen yhtey-

dessä. 

 

5.2.7 Tien päällystys 

 

Tien päällystystyö täytyy tehdä sulan maan aikaan. Työ ehdotetaan tehtäväksi keväällä huhti-

toukokuussa.   Päällystyö ei aiheuta suurta meluhaittaa, mutta työkoneiden ja työmiesten liikku-

minen Kirkkojärven ympäristössä tulee rakentamistapaohjeessa ja rakentamissuunnitelmassa oh-

jeistaa normaalia tarkemmin linnustoon kohdistuvan häiriön vähentämiseksi. 

 

6. LÄHTÖTIEDOT 

Arvioinnin pohjatietona on käytetty Kirkkojärven Natura 2000 -tietolomaketta. Kirkkojärven Natura 

2000-alueeseen kuuluvien järvien pesimälinnustoa on inventoitu 1970-luvun alkupuolelta lähtien. 

Vuonna 2000 alueelle laadittiin lintuvesien osayleiskaava, jossa huomioitiin aiemmat selvitykset 

Kirkkojärven pesimis- ja muutonaikaisesta linnustosta (Lagerström M. 1989), Kirkkojärven ja Tai-

vallammin pesimälinnustoselvitys (Lagerström M. 1997), lintuvesien osayleiskaavan raportti 6 B 

(Lammi ja Nironen, 1998) ja Kangasalan lintuvesialueen linnustoselvitys (Lehtiniemi 1996). Lintu-

vesien osayleiskaavassa oli huomioitu myös muuttolinnuille tärkeät peltoalueet.  

Lintuvesien osayleiskaavan vanhoja pohjatietoja päivitettiin arviointia varten Pirkanmaan lintutie-

teellisen yhdistyksen havaintoaineiston (2010–2014), Kangasalan Kirkkojärven vesilintulaskennan 

(2014), Kangasalan Kuohunlahden linnustoselvitys ja kohdistettu luontoarviointi linnuston kannalta 

–raportin (Suhonen, 2004) ja Herttualan osayleiskaavan luontoselvitysraportin (Ramboll 2015) 

tiedoilla. Uusimmat linnustoa koskevat tiedot ovat vuodelta 2016 (Rintamäki, P. 2016 a ja 2016 

b). Linnuston kannalta merkittävät alueet ja linnuston status (levähtävä, pesivä, ruokaileva) mää-

ritettiin näiden tietojen perusteella.  

Linnuston maan- ja maailmanlaajuisiin kannanvaihteluihin liittyviä tietoja täydennettiin Suomen 

luonnontieteellisen keskusmuseon III lintuatlaksen tiedoilla (Valkama, Vepsälä, Lehikoinen, haettu 

06.10.2015). 
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Linnustolle tärkeimpien alueiden ja luontotyyppien määrittelyssä hyödynnettiin Natura-

tietolomakkeen lisäksi aiemmin alueella tehtyjä luontoselvityksiä. Näistä tärkeimpinä Kangasalan 

Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma (Biologitoimisto Jari Venetvaara 2001), Tie-

liikelaitoksen vuonna 2005 laatima Valtatien 12 kehittäminen Kangasalan Kirkkojärven Natura 

2000 –alueen kohdalla –Pirkanmaan 1. maakuntakaavaehdotuksen taustaselvitys ja Herttualan 

osayleiskaavan luontoselvitys (Ramboll, 2015).  Linnustolle tärkeitä elinympäristöjä paikannettiin 

lisäksi metsäntutkimuslaitoksen VMI-aineiston (2011), Corine-maanpeiteaineiston (2012) ja satel-

liittikuvien avulla (2014).  

 

Tie lähialueen ja Natura-alueen luontotyyppien nykytilan määrittelemiseksi tehtiin tien lähiympä-

ristöön, tiehankkeen vaikutusalueelle, joka määriteltiin nykymelualueen mukaan, maastokäynti 

21.8.2016. Maastokäynnin tarkoituksena oli kuvata tien lähiympäristöä ja arvioida, sijoittuuko tie-

hankkeessa mahdollisesti muuttuville alueille Natura-alueen suojeluperusteena olevia luontotyyp-

pejä. 

 

7. KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUEEN, FI0316005 SPA, 

SAC SUOJELUPERUSTEET 

Kirkkojärven alue sijaitsee Kangasalan kunnassa, ja sen pinta-ala on 305 ha. Tästä noin 240 ha on 

avovettä, loput ilmaversoiskasvillisuutta, rantaluhtia, pensaikkoja ja rantametsiä. Kirkkojärven 

alue muodostuu viidestä erillisestä järvialtaasta; Kirkkojärvestä, Taivallammista, Säkkölänjärvestä, 

Kyläjärvestä ja Ahulista. Järvet ovat Ahulia lukuun ottamatta ylirehevöityneitä eli hypertrofisia. Ai-

kaisemmin järvet ovat olleet luonteisesti meso-eutrofisia ja niiden vesikasvilajisto on ollut moni-

puolisempi ja runsaampi. Kirkkojärvellä on järvistä laajimmat avovesialueet, kun taas Taivallammi 

on laajalti umpeenkasvanut. Myös Ahulilla ja Säkkölän- sekä Kyläjärvellä on rannoillaan leveähköt 

ilmaversois- ja kellulehtiskasvustot.  Ilmaversoislajeista runsaimpia nykyisin ovat järviruoko ja 

osmankäämi sekä Kirkkojärvellä haarapalpakko. Kaikissa järvissä on laajoja ulpukkakasvustoja, ja 

Kirkkojärvellä vesitatarkasvustot ovat laajoja. Uposkasveja on runsaasti lähinnä vain Kuohunlah-

della, muualla leväkukinnat, savisamentumat ja ilmaversois- ja kellulehtisten varjostus haittaavat 

uposkasveja.  

Järvien terva- harmaaleppävaltaiset rantametsät ovat monin paikoin lehtomaisia, paikoin puusto 

on järeää ja lahopuuta esiintyy. Nykyiset Kirkkojärven rantametsät ovat suurimmaksi osaksi nuo-

ria, valtapuina harmaa- ja tervaleppä sekä hieskoivu. Havupuita on luontaisesti vähän. Suurimmat 

tervalepät ovat ympärysmitaltaan noin kaksimetrisiä. Kookkaita harmaaleppiä on runsaasti. Osa 

puista on harmaalepän ja tervalepän risteymiä. Paikoin rannoilla kasvaa myös kookkaita haapoja, 

kuusia ja mäntyjä. Useimmissa paikoissa kapea rantametsä erottaa järvet pelloista ja rakennetuis-

ta alueista. Kirkkojärven ympäristöstä huomattava osa on säilynyt rakentamattomana, mutta ym-

päriltä löytyy runsaasti maaseutumaista asutusta ja paikoin myös taajama-asutusta (Lammi & Ve-

netvaara 2001). Rantametsiä on aiemmin hakattu ja laidunnettu, ja osa niistä on ollut peltoina tai 

niittyinä. Näihin metsiin lehtokasvit eivät yleensä ole ehtineet palata. Osa metsistä on saanut ke-

hittyä itsekseen, joskus jopa useampia vuosikymmeniä, jolloin ne ovat varsin luonnontilaisen kal-

taisia. (Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2017-2026.) 

Natura-alueen linnusto on erittäin monipuolinen ja etenkin muutonaikaiset yksilö- ja lajimäärät 

ovat hyvin korkeita. Alue on kansainvälisesti arvokas kosteikko- ja linnustoalue eli ns. RAMSAR-

alue. Kirkkojärven vesi- ja ranta-alueiden yhteiselle alueelle on perustettu yksityiset luonnonsuoje-

lualueet. 
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7.1 Suojelun perusteet, SAC 

 

Luontotyypit 

Luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä Kirkkojärven alueella laajimmat ovat luontaisesti run-

sasravinteisten järvien ja vaihettumis- ja rantasoiden luontotyypit. Järviluontotyypin ominaispiir-

teisiin kuuluvia vaateliaita vesikasvilajeja esiintyy eniten Kuohunlahdella, jonka valtatie 12 erottaa 

Kirkkojärven pääaltaasta. Pääallas on voimakkaasti sisäisesti kuormittunut ja luontotyypin luon-

nontilaisuus on heikentynyt. Kirkkojärveen on ennen purettu Kangasalan kunnan jätevesiä. Järven 

pääallas on pehmeäpohjainen ja verrattain matala. Järven keskisyvyys on noin 2-3 metriä. 

 

Voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella (v.1996, päivitys 2005) Kirkkojärven alueen suojelupe-

rusteina esitetään neljä luontodirektiivin liitteen I mukaista luontotyyppiä (Taulukko 1). Tietolo-

makkeella esitetyt luontotyyppien edustavuuden, pinta-alan, luonnontilaisuuden ja yleisarvion luo-

kat (A-D) ovat Natura-alueiden valintaperusteiden mukaiset. Alueiden luokittelu perustuu luontodi-

rektiivin liitteessä III esitettyihin kriteereihin (Airaksinen 1996). Luontotyyppien määrään, pinta-

aloihin tai edustavuuteen ei esitetä muutoksia tietolomakkeen päivitysehdotuksessa. 

 

Taulukko 1. Kirkkojärven alueen suojeluperusteena mainitut luontodirektiivin I liitteen luontotyypit voi-
massa olevalla (v.2005) tietolomakkeella ja tietolomakkeen päivitysehdotuksessa olevat tiedot. Tähdellä 
(*) osoitettu priorisoidut luontotyypit. 

 Tietolomake 2005 Tietolomake 2016 

Luontotyyppi Koodi Hehtaa-

ria 

Edustavuus Hehtaaria Edustavuus 

Luontaisesti 

runsasravinteiset järvet 

3150 229 hyvä (B) 229 hyvä (B) 

Vaihettumissuot ja 

rantasuot 

7140 61 hyvä (B) 61 hyvä (B) 

Boreaaliset lehdot 9050 < 1 ha merkittävä (C) 0,62 merkittävä (C) 

*Metsäluhdat 9080 < 1 ha merkittävä (C) 0,5 merkittävä (C) 

 

 

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 

Jättisukeltaja, Dytiscus latissimus 

Laji on yleislevinneisyydeltään länsipalearktinen. Idässä jättisukeltajan levinneisyys ulottuu länti-

seen Siperiaan. Euroopassa sen levinneisyys on pohjoispainotteinen. Suomessa laji on hyvin laajal-

ti levinnyt. Lajia ei ole havaittu Ahvenanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, läntisestä Kemin Lapista sekä 

Enontekiön ja Inarin Lapista. Elinympäristövaatimuksiltaan laji on valikoivampi, kuin muut Dytiscus 

suvun lajit. Laji suosii elinympäriustönään järvien sara- ja kortekasvustoisia ranta-alueita. Vä-

hemmän suosittuja ovat syvät lammet. Laji talvehtii vedessä. Laajasta levinneisyydestään ja koh-

talaisesta yleisyydestään huolimatta laji on rauhoitettu ja EU:n luontodirektiivin IV-liitteen laji. Jos-

ta johtuen sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 

 

Lajin uhanalaisuusluokitus on LC (=elinvoimainen) ja sen suojelun taso arvioidaan suotuisaksi. 

Laajan levinneisyyden, suhteellisen väljien elinympäristövaatimusten ja vakaan kannankehityksen 

perusteella lajin menestyminen on turvattu ilman erillisiä suojelualueita. Toimenpiteitä suojelun 

turvaamiseksi ovat munn muassa rantakasvillisuuden säästäminen sekä rannan suuntaisen ruop-

pauksen välttäminen (Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa).   

 

7.2 Suojelun perusteet, SPA (+ ehdotettu tietolomake) 

 
Natura-arviointi on kohdistettu niihin lajeihin, jotka on mainittu alueen Natura 2000 -
tietolomakkeessa. 
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7.2.1 Lintudirektiivin liitteen I lajit: 

 

• ampuhaukka Falco columbarius  

• huuhkaja Bubo bubo  

• kaakkuri Gavia stellata  

• kalatiira Sterna hirundo  

• kapustarinta Pluvialis apricaria  

• kaulushaikara Botaurus stellaris  

• kirjokerttu Sylvia nisoria (populaatio D, ei merkittävä) 

• kuikka Gavia arctica  

• kurki Grus grus  

• lapintiira Sterna paradisaea  

• laulujoutsen Cygnus cygnus  

• liro Tringa glareola  

• luhtahuitti Porzana porzana  

• mehiläishaukka Pernis apivorus  

• mustakurkku-uikku Podiceps auritus  

• palokärki Dryocopus martius  

• peltosirkku Emberiza hortulana  

• pikkulepinkäinen Lanius collurio  

• pyy Bonasa bonasia  

• ruisrääkkä Crex crex  

• ruskosuohaukka Circus aeruginosus  

• räyskä Sterna caspia (populaatio D, ei merkittävä) 

• sinirinta Luscinia svecica svecica  

• sinisuohaukka Circus cyaneus  

• suokukko Philomachus pugnax  

• suopöllö Asio flammeus (populaatio D, ei merkittävä) 

• Uhanalainen laji 

• Uhanalainen laji 

• Uhanalainen laji (populaatio D, ei merkittävä) 

• Uhanalainen laji 

• Uhanalainen laji (populaatio D, ei merkittävä) 

• uivelo Mergus albellus  

• vesipääsky Phalaropus lobatus. 

 
Tietolomakkeen päivitysehdotuksessa (2016) on lisäksi ehdotettu seuraavat lajit 
 

• harmaahaikara Ardea cinerea 

• harmaasorsa Anas strepera 

• härkälintu Podiceps grisegena  

• jouhisorsa Anas acuta 

• jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 

• keltavästäräkki Motacilla flava 

• kivitasku Oenanthe oenanthe 

• kuningaskalastaja Alcedo atthis (populaatio D, ei merkittävä) 

• lapasotka Aythya marila  

• lapinkirvinen Anthus cervinus 

• lapinsirri Calidris temminckii  (populaatio D, ei merkittävä) 

• metsähanhi Anser fabalis 

• mustalintu Melanitta nigra 

• mustatiira Chlidonias niger  

• mustaviklo Tringa erythropus 

• naurulokki  Larus ridibundus  

• peltosirkku Emberiza hortulana 

• pikkujoutsen Cygnus columbianus 

• pikkulokki Hydrocoleus minutus 

• punajalkaviklo Tringa totanus 
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• punasotka Aythya ferina 

• rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus  

• selkälokki Larus fuscus  

• tukkasotka Aythya fuligula 

• valkoposkihanhi Branta leucopsis 

 

7.2.2 Lintudirektiivin artiklan 4.2 tarkoittamat, alueella säännöllisesti esiintyvät muut-

tolinnut 

 

• nuolihaukka Falco subbuteo  

• heinätavi Anas querquedula  

• tuulihaukka Falco tinnunculus 

• lapasorsa Anas clypeata 

• pilkkasiipi Melanitta fusca. 

 

7.2.3 Muuta lajistoa 

 

Alla olevat lajit on mainittu Natura 2000 -tietolomakkeessa. Ne eivät kuitenkaan ole perusteena 

alueen kuulumiselle Natura 2000 -verkostoon. 

 

• pikkutikka Dendrocopos minor 

• haapanirkko Tritophia trithopus 

• idänpystyperä Pygaera timon 

• kirjoruusumittari Anticlea derivata 

• isolimaska Spirodela polyrhiza 

• kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum 

• litteävita Potamogeton compressus 

• poimuvita Potamogeton crispus 

• tylppälehtivita Potamogeton obtusifolius 

• varstasara Carex pseudocyperus 

 

Tietolomakkeen päivitysehdotukseen (2016) lisätyt muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

 

• haarapääsky Hirundo rustica 

• nokikana Fulica atra 

• sinisorsa Anas platyrhynchos 

• telkkä Bucephala clangula 

• isohierakka Rumex hydrolapathum 

• isokäenrieska Gagea lutea 

• isopalpakko Sparganium erectum 

• jokileinikki Ranunculus lingua 

• kapeaosmankäämi Typha angustifolia 

• kapea- ja leveäosmankäämin risteymä Typha angustifolia x latifolia 

• karvalehti Ceratophyllum demersum 

• keltavuokko Anemone ranunculoides 

• kilpukka Hydrocharis morsus-ranae 

• korpialvejuuri Dryopteris cristata 

• nevaimarre Thelypteris palustris 

• punakoiso Solanum dulcamara 

• sarjarimpi Butomus umbellatus 

• tesmayrtti Adoxa moschatellina 

• törmäpääsky Riparia riparia 

• vesisara Carex aquatilis. 
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8. LUONNONOLOT JA SUOJELUARVOJEN SIJAINTI 

HANKEALUEESEEN NÄHDEN 

8.1 Kirkkojärven alueen nykytila 

 

8.1.1 Kirkkojärven nykytila linnuston kannalta 

 

Kirkkojärven alueen järvet yhdessä niitä ympäröivien peltoalueiden kanssa muodostavat linnustol-

lisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kirkkojärvellä on laajimmat avovesialueet, kun taas Taivallammi 

on laajalti umpeenkasvanut. Myös Ahulilla ja Säkkölän- sekä Kyläjärvellä on rannoillaan leveähköt 

ilmaversois- ja kellulehtiskasvustot. Järvien rehevyys pitää yllä runsasta vesikasvillisuutta, mikä 

hyödyttää linnustoa tarjoamalla runsaasti vaihtelevia pesimis- ja ruokailuhabitaatteja. Kohtuullinen 

rehevöityminen on lintuvedelle yleensä edullista, kun tuottavuuden kasvu parantaa ravinto- ja 

suojapaikkatilannetta. Nopea ja voimakas rehevöityminen vähentää linnustollista arvoa, kun levien 

massaesiintymisten johdosta vesi samenee, pohjakasvillisuus- ja eläimistö muuttuvat. Vedenlaa-

dun ongelmia, tiivistynyttä maankäyttöä ja rantametsien käsittelyjä on pidetty 1990-luvulla mah-

dollisina selittäjinä Kirkkojärven vesilintukantujen heikentymiseen (Virola & Kulmala 1997). 

 

Kirkkojärven pääaltaan linnustollisesti arvokkain osa sijoittuu itärannalle. Järvien väliset peltoalu-

eet ovat etenkin muutonaikaisia lintujen levähdysalueita, mutta pellot tarjoavat myös ruokailuym-

päristöjä monille lajeille. Kirkkojärven ja Taivallammin välinen Kylä-Aakkulan peltoalue on pelto-

alueista tärkein. Kuohunlahti on syksyisin vesilintujen levähdys- ja ruokailualuetta. 

 

Natura-tietolomakkeella Kirkkojärven alueen luonnontila on arvioitu hyväksi (B) useimpien lintula-

jien kannalta. Kalaa ravinnokseen käyttävien kuikan, kaakkurin ja uivelon kannalta alue on arvioi-

tu luonnontilaltaan kohtalaiseksi (C). Viljelyalueiden pikkulepinkäisen ja peltosirkun elinympäristö-

nä alue on arvioitu erinomaiseksi (A).  

 

Valtatiehen rajoittuvilla puusto- ja pensaikkovyöhykkeillä ei ole erityistä linnustollista arvoa, mutta 

ne toimivat suojavyöhykkeenä valtatiellä liikkuvien ajoneuvojen, ajovalojen, tievalaistuksen ja me-

lun aiheuttaman häiriön ja linnustolle arvokkaiden alueiden välillä. Kapeilla puustokaistaleilla ei 

kuitenkaan ole merkitystä liikennemelun vaimenemisen kannalta, koska vasta tiheät ja leveät 

metsävyöhykkeet ehkäisevät äänen etenemistä merkittävästi. 

Valtatiellä 12 ei ole nykyisin meluesteitä Kirkkojärven jaksolla, joten valtatien liikenteen aiheutta-

ma melu leviää nykytilanteessa laajalti Kirkkojärvellä ja Kuohunlahdella(Kuva 7). Päiväajan yli 45 

desibelin keskimelutaso kattaa koko Kirkkojärven pääaltaan ja Kuohunlahden rantoineen. Yli 55 

desibelin keskimelutason alue ulottuu valtatiestä Kirkkojärvelle noin 400 metrin etäisyydelle ja 

Kuohunlahden puolella lahden keskivaiheille saakka. Linnuston kannalta arvokas Kirkkojärven itä-

rannan ranta-, ruovikko- ja avovesialue on pohjoispuoliskoltaan yli 55 desibelin melutason alueel-

la. Valtatien läheisyydessä melutasot ovat korkeita, ja yli 60 desibelin meluvyöhyke ulottuu Kirkko-

järvellä 100–200 metrin päähän valtatiestä. 
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Kuva 7. Valtatien 12 liikenteen päiväajan melualueet nykytilanteen mukaisena. 

Keskimelutaso kuvaa keskimääräistä melutasoa alueella. Melutaso alueella vaihtelee eri vuorokau-

den aikoina. Aamuisin työmatkaliikenne lisää melua alueella, ja liikenne hiljenee taas päiväksi. Il-

taisin liikennemäärien kasvaessa työmatkaliikenteen paluuliikenteen vuoksi melutasot jälleen nou-

sevat. Huipputunnin melu on arviolta 2 dB keskimääräistä melua korkeampi, kun huipputunnin lii-

kenteessä on tavanomainen jakauma raskasta ja kevyttä ajoneuvoliikennettä. 

Linnuston kannalta yli 53–55 desibelin melutasot arvioidaan haitallisiksi. Melu häiritsee lintujen 

ääneen perustuvaa viestintää ja siten pariutumista ja pesintää. Lintupopulaatioiden tiheyden on 

havaittu laskevan vilkasliikenteisten teiden läheisyydessä. Kirkkojärven osalta ei ole seurantaan 

perustuvaa tietoa lintupopulaatioiden tiheydestä eri etäisyyksillä valtatiehen nähden. 

Linnut voivat myös törmätä ajoneuvoihin. Valtatie 12 sijoittuu Kirkkojärven pääaltaan ja Kuohun-

lahden väliin ja näin ollen lintujen törmäysriski ajoneuvoihin arvioidaan kohonneeksi. Lintujen ar-

vioidaan törmäävän ajoneuvoihin ainakin jonkin verran. Mahdollisesti ajoneuvoihin törmänneiden 

lintujen määristä ei ole seuranta- tai selvitystietoa, joten sen vaikutusta lintujen laji- tai yksilö-

määriin ei voida arvioida tarkasti.   

 

8.1.2 Kirkkojärven nykytila luontodirektiivin mukaisten suojeluperusteiden kannalta 

 

Kirkkojärven aluetta luonnehtii pitkä ihmistoiminnan vaikutuksen historia. Alueen viljely- ja asu-

miskäyttö on jatkunut satoja vuosia (Kuva 8). Peltoviljely ja karjatalous ovat muovanneet alueen 

luontoa ja vaikuttaneet järvien rehevöitymiskehitykseen. Järven rannat ovat olleet nykyistä avoi-

mempia aina 1970-luvulle saakka, joten osa rantametsistäkin on metsinä varsin nuoria. Valtatien 

12 rakentamisen johdosta Kirkkojärven ja Kuohunlahden välinen virtausyhteys heikentyi 1970-

luvulla, minkä seurauksena Kuohunlahden tila suhteessa Kirkkojärven pääaltaaseen on parantu-

nut. 
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Kuva 8. Näkymä Kirkkoharjulta Kirkkojärvelle 1940-luvun puolivälissä. (Lähde: Poutvaara 1948.) 

 

Luontodirektiivin mukaisista luontotyypeistä Kirkkojärven alueella laajimmat ovat luontaisesti ra-

vinteisten järvien ja vaihettumis- ja rantasoiden luontotyypit. Alueen järvet ovat rehevöityneet jä-

tevesien ja järviä ympäröivien viljelyalueiden kuormituksen johdosta. Järviluontotyypin ominais-

piirteisiin kuuluvia vaateliaita vesikasvilajeja esiintyy eniten Kuohunlahdella. Kirkkojärven pääallas 

on voimakkaasti sisäisesti kuormittunut ja sen luontotyypin luonnontilaisuus on heikentynyt. Kirk-

kojärvi on entinen Kangasalan kunnan jätevesien purkuvesistö. Kirkkojärven pääallas on matala, 

keskimäärin 2-3 metriä, ja pehmeäpohjainen. Kuohunlahden keskisyvyys on vielä pääallasta pie-

nempi, vain 0,6 – 1,5 metriä.  

Vuonna 2014 tehdyssä Kirkkojärven pääaltaan sedimenttitutkimuksessa todettiin raskasmetallien, 

sinkin, kadmiumin ja elohopean, pitoisuuksien olevan luontaisia tasoja korkeammat. Sedimentti 

katsottiin kuitenkin ruopattavaksi ja vesistöön läjitettäväksi soveltuvaksi (Kokemäenjoen vesistön 

vesiensuojeluyhdistys 2014). Kuohunlahden sedimenteistä on vuoden 2002 tutkimuksissa havaittu 

kohonneita arseeni-, sinkki-, nikkeli-, lyijy- ja kadmiumpitoisuuksia (Länsi-Suomen ympäristölupa-

viraston päätös 22.12.2006).Kangasalan kunnan ympäristönsuojelusta saadun tiedon mukaan 

pohjasedimentin haitta-aineista ei ole uudempaa tietoa käytettävissä. 

Kirkkojärven veden laatu vaihtelee vuodenajoittain: talvisin vesi on melko kirkasta ja vähähumuk-

sista, mutta kesäisin sameaa johtuen muun muassa runsaista leväkukinnoista. Kesäisin levätuo-

tanto nostaa veden pH:n voimakkaan emäksiseksi. Fosforipitoisuudeltaan Kirkkojärvi luokitellaan 

erittäin reheväksi. Rehevyyttä ylläpitää sisäinen kuormitus, joka on perua jätevesien purkamisen 

aiheuttamasta sedimentaatiosta. Ankarina talvina järvi on kärsinyt happivajeesta. Vesienhoidon 

suunnittelun 2. kaudella Kirkkojärvi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan huonoksi ja kemialliselta ti-

laltaan hyvää huonommaksi. Järven ekologisen tavoitetilan saavuttaminen typen ja fosforin osalta 

on arvioitu vaikeaksi. Kirkkojärvellä on käynnistetty vuonna 2017 kalaston rakennetta parantava, 

kolmivuotinen HAUKI-hanke. Hankkeessa on tehty hauki-istutuksia sekä koe- ja hoitokalastusta. 

Vaihettumis- ja rantasoiden luontotyypin esiintyminen painottuu Kirkkojärven alueella Taivallam-

mille. Kirkkojärven pääaltaan rannoilla luontotyyppiä esiintyy monin paikoin. Vaihettumis- ja ran-

tasuot Kirkkojärven ja Kuohunlahden rannoilla sisältyvät pääosin luonnonsuojelulain nojalla perus-

tettuun suojelualueeseen. Lehtojen ja metsäluhtien luontotyyppien edustavuus ja tila ovat kohta-

laisella tasolla. Lehto- ja metsäluhta-alueiden hoitoa ohjataan Kirkkojärven rantametsien hoito- ja 

käyttösuunnitelman mukaisesti.  

 



 

19 

 

8.2 Kirkkojärven alueen luontotyyppien kuvaukset ja esiintyminen 

 

8.2.1 Magnopotamion tai Hydrochariton-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 

(3150) 

 

Magnopotamion- tai Hydrocharition-kasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet ovat järviä  tai lam-

pia, joiden vesi on yleensä likaisen siniharmaata, enemmän tai vähemmän sameaa, emäksistä (pH 

yleensä > 7) ja joissa on irtokellujakasvillisuutta (Hydrochariton) tai syvemmällä suurten vitojen 

muodostamia yhdyskuntia. Botaanisista järvityypeistä luontotyyppiin kuuluvat vitajärvet, sahaleh-

tijärvet ja lähdevaikutteiset osmankäämi-sarpiojärvet.  

Tämä luontotyyppi on Kirkkojärven Natura 2000 -alueella pinta-alaltaan suurin, se kattaa Natura-

alueen pinta-alasta 75 %. Natura-tietolomakkeella luontotyypin edustavuus on arvioitu hyväksi, eli 

luontotyyppi on määritelmän mukainen ja siinä tavataan tyypille oleellisimmat ja tunnusomaiset 

lajit ja ominaispiirteet. Luonnontilaltaan runsasravinteisten järvien luontotyyppi on arvioitu luok-

kaan kohtalainen tai heikentynyt, mikä tarkoittaa sitä, etteivät luontotyypin rakenne ja toiminta 

ole enää täysin luonnontilaista. Yleisarvioksi Kirkkojärven alueen merkityksestä luontotyypin suo-

jelun kannalta on tietolomakkeeseen merkitty B, eli alue on luontotyypin suojelun kannalta tärkeä.  

Luontotyyppiä edustavat alueella olevien viiden erillisen järvialtaan ketju: Kirkkojärvi, Taivallammi, 

Säkkölänjärvi, Kyläjärvi ja Ahuli. Järvet ovat hyvin reheviä ja kasvillisuudeltaan monipuolisia.  

Kirkkojärven Kuohunlahti on yhteydessä Kirkkojärven pääaltaaseen vain valtatien 12 alittavan sil-

tarummun kautta. Kuohunlahden vesialue on matala ja vesikasvillisuus kauttaaltaan runsasta. 

Kuohunlahti edustaa lähinnä vitajärvityyppiä, joskin siinä on myös lähdevaikutteisten osmankää-

mi-sarpiojärvien piirteitä. Kuohunlahteen purkautuu lähteitä, joiden ansiosta lahden veden laatu 

on pääallasta parempi. Kuohunlahden vaateliasta kasvistoa edustavat litteä-, tylppälehti- ja poi-

muvita, kiehkuraärviä, karvalehti, isolimaska ja kilpukka. Pohjanlumme, isoulpukka ja uistinvita 

peittävät veden pintaa ja suojaisissa paikoissa on runsaasti irtokellujia, kilpukkaa ja limaskoita. 

Kasvillisuudeltaan arvokkaimmat osat sijoittuvat Kuohunlahden pohjoisosaan.  

Luontotyypille ominaisesta vaateliaasta lajistosta litteävitaa ja poimuvitaa esiintyy myös Kirkkojär-

ven pääaltaassa. Poimuvitaa esiintyy pääaltaassa runsaasti, mutta litteävitaa vain muutamissa 

kohdin. Rantavyöhykkeen ilmaversoiskasvustot ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä, ja poh-

joisranta on jo hyvinkin sulkeutunut. Kellulehtiset lajit ovat runsastuneet ja tiheät kasvustot kier-

tävät järveä. Kellulehtisistä runsaita ovat vesitatar, ulpukka ja uistinvita.  (Toivonen H. 2015.) 

 

8.2.2 Lehdot (9050) 

 

Lehdot (boreaaliset lehdot) sijoittuvat boreaalisen vyöhykkeen multamaille, kuten laaksoihin ja rin-

teisiin, joissa maalaji on hienojakoista ja veden saatavuus hyvä. Lehtojen suojelun tavoitteena on 

säilyttää erityisesti lehdoille tyypillisiä, rehevää ja ravinteista ympäristöä vaativia lajeja, jotka 

usein ovat levinneisyydeltään eteläisiä. Lehtoja luonnehtii kasvillisuuden kerroksellisuus: pohjaker-

ros on epäyhtenäinen ja vain osittain sammalien peitossa, ruohot ja heinät vallitsevat kenttäker-

rokseta ja pensas- ja puustokerros ovat runsaslajisia. Lehdot ryhmitellään kosteusasteen mukaan, 

kuiviin, tuoreisiin ja kosteisiin tyyppeihin ja ravinteisuuteensa mukaan runsas-, keski- ja vähä-

ravinteisiin tyyppeihin.  

Kirkkojärven alueella lehtoja sijoittuu Kirkkojärven rantaan Laikkolannokassa, Kuohunlahden luo-

teisrannalla ja Kirkkojärven luoteispuolella valtatien 12 ja sähkölinjan rajaamalla kaistaleella (Kirk-

kojärven rantametsien käyttö- ja hoitosuunnitelma, 2001). Lisäksi lehdoksi on tulkittu Kirkkojär-

ven pohjoisrannan tervaleppävaltainen, luhtaisia ja korpisia piirteitä omaava metsä valtatien 12 ja 

vesialueen välissä (Kuva 9). Kirkkojärven rantametsien hoito- ja käyttösuunnitelman (2017) mu-

kaan valtatiehen rajoittuvalla kuviolla on järeää terva- ja harmaaleppää, sekä runsaasti lahopuuta. 

Kuvion kasvillisuudeltaan edustavimmat osat, joissa puuston rakenne ja lehdolle tyypillinen pen-

saskerros ovat hyvin kehittyneitä, sijoittuvat rannan läheisyyteen. Rannan luoteiskulman kuvio, 

joka sijoittuu sähkölinjan molemmille puolille, on etenkin länsiosiltaan edustavaa lehtoa, jossa on 

hyvin kehittynyt pensaskerros. Hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisilla kasvillisuuskuvioilla on 

Kirkkojärven ja Kuohunlahden ranta-alueilla yhteensä boreaalista lehtoa noin 8 hehtaaria. Natura-
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tietolomakkeella lehtojen edustavuus on arvioitu merkittäväksi (C), luonnontilaisuus kohtalaiseksi 

(C) ja yleisarviona on C, eli alueella on merkitystä luontotyypin suojelun kannalta. 

 

 

Kuva 9. Rehevää lehtometsää Kirkkojärven pääaltaan pohjoisrannan ja valtatien 12 välissä. 

 

8.2.3 *Metsäluhdat (9080) 

 

Metsäluhdat (Fennoscandian metsäluhdat) ovat pysyvä pintaveden vaikutuksen alaisia metsäaluei-

ta. Alueet jäävät yleensä vuosittain tulvien alle. Ne ovat kosteita tai märkiä puustoisia, usein ohut-

turpeisia kosteikkoja. Puusto on tyypillisesti lehtipuuvaltaista. Hemiboreaalisella vyöhykkeellä 

saarni ja keskiboreaalisella tervaleppä ovat puustossa yleisiä. Muualla boreaalisella vyöhykkeellä 

ja/tai karummilla paikoilla yleisempänä esiintyy harmaaleppää, pajuja ja hieskoivua. Puut sijoittu-

vat märkien väli- ja rimpintojen väliin sijoittuville kuivemmille mättäille. Aluiden luonnontilaisuu-

teen vaikuttavat vedenpinantason pysyvyys, puuston rakenne ja alueen soistumissukkession vai-

he. Luonnontilaisuuden säilymisen kannalta oleellisinta on vesitaseen ja puuston rakenteen säily-

minen ennallaan. 

Metsäluhtaa on Kirkkojärven alueella Kirkkojärven Kuohunlahden itärannalla (Kirkkojärven ranta-

metsien käyttö- ja hoitosuunnitelma, 2001) ja kapeana kasitaleena Kirkkojärven länsirannalla. 

Alueen metsäluhtien puuston muodostavat hieskoivu, leppä, sekapuuna esiintyy raitaa. Alueilla 

esiintyy mysö runsaasti lahopuuta (Herttualan osayleiskaavan luontoselvitys, 2015). Natura-

tietolomakkeella metsäluhtien luontotyyppi on arvioitu samoin kuin lehdot: edustavuus C, luon-

nontilaisuus C ja yleisarvio C. 

 

8.2.4 Vaihettumis- ja rantasuot (7140) 

 

Vaihettumis- ja rantasuot ovat paljon vaihtelua sisältävä luontotyyppi, johon luetaan yleensä kei-

das-, aapa- ja palsasoiden ulkopuoliset avosuot, vesien rantavyöhykkeillä esiintyvät avo- ja pen-

saikkoluhdat sekä pinnasta tapahtuvan soistumisen kautta syntyneet rantasuot. Suotyypiltään vai-

hettumis- ja rantasuot ovat yleensä väli- tai rimpipintaisia ja niiden pohjakerrosta luonnehtivat lä-

hinnä aito- ja rahkasammalet sekä erilaiset sarat ja ruohot. Luontotyypin levinneisyys on pysynyt 

viime vuosikymmeniä lähes ennallaan. Varsinkin Etelä-Suomessa metsä- ja suoalueiden ojitukset 

ovat kuitenkin vähentäneet aluiden määrää ja heikentäneet alueiden luonnotilaisuutta. Luonto-

tyyppiä edustavien aluiden määrän ja pinta-alan pieneneminen on viime vuosikymmeninä vähen-

tynyt muun muassa uudisojitusten vähentymisen seurauksena. Luontotyyppiin kuuluvat, pienialai-

set vähäpuustoiset suot sekä rantaluhdat kuuluvat metsälain erityisen tärkeisiin elinympäristöihin 

(nk. METE-kohteet). 
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Vaihettumis- ja rantasuot ovat Kirkkojärven Natura-alueella toiseksi yleisin luontotyyppi, niitä on 

alueen pinta-alasta 20 %. Luontotyyppiä esiintyy alueella pääosin Taivallammin ympärillä sekä ve-

sialueeseen rajautuvina kapeina alueina monin paikoin. Natura-tietolomakkeella vaihettumis- ja 

rantasoiden luontotyyppi on arvioitu edustavuudeltaan ja luonnontilaltaan hyväksi (B) sekä yleis-

arviona Kirkkojärven alueen on katsottu olevan luontotyypin suojelun kannalta tärkeä (B). 

 

8.2.5 Valtatiehen 12 rajoittuvat luontotyypit 

 

Valtatie 12 sijoittuu Kuohunlahden ja Kirkkojärven pääaltaan välissä penkereelle. Penkereen mo-

lemmin puolin tie rajautuu runsasravinteisten järvien vesiluontotyyppeihin (Kuva 10). Kuohunlah-

den vesiluontotyyppi on vedenlaadun ja arvokkaan uposkasvillisuuden perusteella pääaltaan luon-

totyyppejä edustavampi (Kuva 11). Luontotyypin edustavimmat alueet sijoittuvat Kuohunlahden 

pohjoisosan perukkaan, jossa sijaitsevat myös lahteen purkavat lähteet. Lähteiden läheisyydessä 

uposkasvillisuus on edustavaa ja veden laatu hyvä (Kuva 12). Lähempänä siltarumpua Kuohunlah-

den kasvillisuudessa esiintyy myös muiden vesiluontotyyppien kasvillisuutta, mutta arvokkaat 

uposlehtiset (ärviät, vidat) sekä luontotyypin ominaiset kasvit kuten kilpukka, ovat yhä yleisiä 

(Kuva 13). Siltarummun (Kuva 14) läheisyydessä Kirkkojärven pääaltaasta kulkeutuva vesi hei-

kentää veden laatua. 

 

 

Kuva 10. Valtatiehen 12 rajoittuvat luontotyypit (Lähde: Kanhasalan Kirkkojärven hoito- ja käyttösuunni-
telma 2016.) 
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Kuva 11 Arvokas vitakasvillisuus keskittyy erityisesti Kuohunlahden koillispohjukkaan 

 

 

 

Kuva 12 Kuohunlahden pohjukassa, jossa pohjan lähteet sijaitsevat, on vähemmän kelluslehtistä kasvilli-
suutta ja kelluvaa leväkasvillisuutta. Pohjassa kasvaa huomionarvoista vitakasvillisuutta 
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Kuva 13 Kuohunlahden lounaispäässä on ransaasti pinnassa kelluvaa levää, mutta veden laatu kohtalaisen 
hyvä ja vesi kirkasta. Taustalla näkyy valtatien 12 alittava siltarumpu. 

 

 

 

Kuva 14. Kirkkojärven ja Kuohunlahen yhdistävä siltarumpu. 

Kirkkojärven pääaltaan puolella vedenlaatu on Kuohunlahtea heikompaa. Vesi on väriltään vih-

reänharmaata ja sameaa. Yleiset kelluslehtiset kasvit (ulpukka) muuttuvat vallitseviksi ja vaativien 

uposlehtisten lajien määrä vähenee huomattavasti.(Kuva 15, Kuva 16) 

 



 

24 

 

 

Kuva 15. Kirkkojärven pääallas Kuohulahteen johtavan siltarummun läheisyydestä kesällä 2015. 

 

 

Kuva 16. Kirkkojärven pääaltaan tilaa loppusesällä 2015. Vesi pääaltaan puolella on huomattavan sameaa. 

 

Kuohunlahden ja Kirkkojärven pääaltaan väliin sijoittuvalla tienpenkereellä esiintyy harvana nau-

hana koivua ja tervaleppää. Kuohunlahden kaakkoisrannalla valtatien reunaa myötäilee osittain 

vanhalle täyttömaalle muodostunut koivikko, jossa esiintyy sekapuuna tervaleppää ja aluspuusto-

na pajua (Kuva 17). Koivikko ei edusta Natura-luontotyyppiä, mutta sen rantaviivaan sijoittuu ka-

pealti luhtakasvillisuutta. Kuohunlahdeni valtatiehen rajoittuva lounaisranta on myös täyttömaata 

eikä vastaa kasvillisuudeltaan Natura-luontotyyppejä. 
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Kuva 17. Kuohunlahden kaakkoisrannalla kasvaa täyttömaalla istutuskoivikkoa. 

 

Valtatien pohjoispuolelle ja Kuohunlahden länsipuolelle sijoittuu kaksi hulevesiallasta. Hulevesial-

taiden rakentamista on käsitelty Kuohunlahden rantapuiston yleissuunnittelun yhteydessä ja hule-

vesialtaiden haitalliset vaikutukset Natura-arvoihin on arvioitu vähäisiksi (Kangasalan kun-

ta/Ramboll 2011). Kuohunlahden puiston yleisilme on avoin ja puistomainen (Kuva 18). 

 

 

Kuva 18. Kuohunlahden lounasrannalla valtatien  12 läheisyydessä, Kuohunlahden puistossa,  kasvillisuus 
on avointa ja puistomaista. 

 

Kirkkojärven pääaltaan itärannalle penkereen viereen on kehittynyt pieni kosteikkoalue, joka edus-

tanee vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppiä. Niin ikään pääaltaan ranta-alueelle sijoittuu ka-

peahko ruovikkovyöhyke. Ruovikkoalue ulottuu Kuohunlahden siltarummun kohdalta Kangasalan 

eritasoliittymän länsipuolelle. Tien ja ruovikon välinen, leveydeltään enimmillään 30-metrinen 

puustokaistale on leppävaltaista ja kosteapohjaista metsikköä, joka ei edusta luontodirektiivin 

luontotyyppejä. 
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Eritasoliittymän Kirkkojärven puoleisen rampin silmukka sijoittuu täyttömaalle, jolla kasvaa istu-

tettuja mäntyjä. Silmukan länsi- ja valtatien eteläpuolelle sijoittuva metsäalue on lehtipuuvaltaista 

ja luontotyyppi luokiteltavissa lehdoksi. Lännen suuntaan levenevä puustovyöhyke on leveimmil-

lään 65 metriä. Pensaskerros on osin säästynyt raivaukselta ja rantavyöhykkeellä on kapealti ruo-

vikkoa. Lännempänä sähkölinjan ja rannan välillä on lehtoa, jonka monipuolisemman ja varttu-

neemman puuston muodostama osa rajautuu lyhyellä matkaa valtatiehen. Tiehen rajautuvalta 

alueelta puuttuu edustava kenttä- ja pensaskerroksen kasvillisuus. Kirkkojärven virkityskäytöstä 

kertoo ranta-aluielle sijoittuva luontopolku (Kuva 19). 

 

  

Kuva 19. Kirkkojärven luoteisrannalla luontopolkua on kunnostettu ja kulku ohjattu huolellisesti. 

 

8.2.6 Jättisukeltaja, Dytiscus latissimus, rauhoitettu 

 

Lajia on Suomen ympäristökeskuksen tietokannan mukaan tavattu Kirkkojärven Natura-alueella 

Taivallammin osa-alueelta. Taivallammi on pieni, sarareunainen lampi. Kuohunlahdelta lajista ei 

ole tiedossa olevia havaintoja. Jättisukeltajaa ei myöskään havaittu Kirkkojärvessä 2014 ja 2016 

tehdyissä kartoituksissa (tmi Willitys, 2014, KVVY 2016 ). Kirkkojärven rehevyys ja leväkukintojen 

samentama vesi eivät suosi jättisukeltjan esiintymistä.  

 

Natura-tietolomakkeella jättisukeltajan populaation koon suuruudesta ei ole esitetty tarkkaa arvio-

ta, vaan populaation koko ja tiheys on arvioitu luokkaan R, harvinainen. Alueen luonnontila on ar-

vioitu lajin kannalta hyväksi (B) ja alueen merkitys lajin suojelun kannalta on arvioitu merkittäväk-

si (C). 

 

8.3 Lintudirektiivin liitteen I linnut ja artiklan 4.2 tarkoittamat, alueella sään-

nöllisesti esiintyvät muuttolinnut sekä niiden elinympäristöt  

 

Voimassaolevalla Natura-tietolomakkeella (v.1996, päivitys 2005) Kirkkojärven alueen suojelupe-

rusteina esitetään 33 lintudirektiivin liitteen I lajia ja kuusi liitteen I ulkopuolista alueella säännölli-

sesti levähtävää muuttolintulajia (Taulukko 2). Kuuden lajin tiedot on luokiteltu suojelusyistä sa-

lassa pidettäviksi. Kyseisten lajien arviointi on esitetty tämän arvioinnin liitteessä 3, joka on tar-

koitettu vain viranomaiskäyttöön. 

Natura 2000 -tietolomakkeella luetelluista lintulajeista valtaosa on alueella levähtäviä. Suurimmat 

yksilömäärät ovat kalatiiralla (101–500), uivelolla (51–100), kapustarinnalla (11–50) ja laulujout-

senella (6–10). Myös heinätavin, peltosirkun ja pikkulepinkäisen levähtävien yksilöiden määrä on 

tietolomakkeen mukaan 1–10.  
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Kirkkojärven alueella pesiviksi on mainittu kaulushaikara (1–5 paria), ruskosuohaukka (1–5 paria), 

luhtahuitti (1–5 paria), kurki (1–5 paria), palokärki (1–5 paria), pikkulepinkäinen (1–5 paria), pel-

tosirkku (1–5 paria), nuolihaukka (1–5 paria), heinätavi (1–5 paria) ja tuulihaukka (1–5 paria). 

Uusimmat tiedot linnuston nykytilasta ja lintuhavainnot vuosilta 2010–2014 on saatu Pirkanmaan 

lintutieteelliseltä yhdistykseltä. 

 

Taulukko 2. Kirkkojärven alueen suojeluperusteena mainitut lintudirektiivin liitteen I lajit ja muuttolintu-
lajit virallisen tietolomakkeen (v. 2005) sekä tietolomakepäivityksen (2016) mukaan. p = paria (pairs), i 
= yksilöä (individuals).  

* = Lajin populaatio on ilmoitettu luokkaan D – ei merkittävä, eli lajiin ei kohdistu arviointivelvoitetta. 

Lintudirektiivin I-liitteen lajit: 

 2005 2016 (epävirallinen) 

Laji Pesivä Levähtävä Pesivä Levähtävä 

Kuikka  - 1-5 i - 10-37 i 

Kaakkuri - 6-10 i - 6-10 i 

Mustakurkku-uikku - 5-10 i - 1-2 i 

Kaulushaikara 1-5 p 5-10 i 1-5 (koirasta) 1-5 i 

Laulujoutsen - 6-10 p - 10-70 i 

Uivelo - 51-100 i - 20-100 i 

Mehiläishaukka - 1-5 i - 1-5 i 

Ruskosuohaukka 1-5 p - 1-5 (naarasta) 1-10 i 

Sinisuohaukka - 1-5 i  1-5 i 

Ampuhaukka - 1-5 i  1-5 i 

Pyy - 1-5 p  1-5 p 

Luhtahuitti 1-5 p - 1-5 (koirasta)  

Ruisrääkkä - 
1-5 p 

 1-5 i 

Kurki 1-5 p - 1-5 p 5-30 i 

Kapustarinta - 11-50 i  11–134 i 

Suokukko - 1-5 i  1-105 i 

Liro - 1-5 i  10–160 i 

Vesipääsky - 1-5 i  1-5 i 

[Räyskä]* - 0-1 i  0-1 i 
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Kalatiira - 101–500 i  101–500 i 

Lapintiira - 1-5 i  1-10 i 

Huuhkaja 1-5 i (talvehtiva) 1-5 i 1-5 i (talvehtiva) 1-5 i 

[Suopöllö]* - 0-1 i  0-1 i 

Palokärki 0-1 i -  0-1 i 

Sinirinta - 1-5 i  1 i 

[Kirjokerttu]* - 0-1 i  0-1 i 

Pikkulepinkäinen 1-5 p 5-10 i 1-5 p 5-10 i 

Peltosirkku 1-5 p 5-20 i 0-1 p 5-20 i 

Pikkujoutsen - -  0-1 i 

Valkoposkihanhi - -  10–60 i 

Pikkulokki - - pesii alueella 150–300 i 

Mustatiira - -  1-2 i 

[Kuningaskalastaja]* - -  1 i 

Salattu laji - X  X 

Salattu laji - X  X 

Salattu laji - X  X 

Salattu laji  - X  X 

Salattu laji  - X  X 

Salattu laji  - -  X 

Liitteessä I mainitsemattomat alueella säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut: 

 2005 2016 (epävirallinen) 

 Pesivä Levähtävä Pesivä Levähtävä 

Nuolihaukka 1-5 p 1-5 i 1-5 p 1-5 i 

Heinätavi 1-5 p 1-10 i 1-5 p 1-2 i 

Tuulihaukka 1-5 p 1-5 i 1-5 p 1-5 i 

Lapasorsa - 1-5 i - 14–36 i 

Pilkkasiipi - 1-5 i - 1-10 i 
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Harmaahaikara - 11-50 i - 33–45 i 

Härkälintu - - - 5-25 i 

Metsähanhi - - - 5-15 1 

Harmaasorsa - - - 0-2 i 

Jouhisorsa - - - 1-5 i 

Punasotka - - 2-5 p 30–60 i 

Tukkasotka - - 2-3 p 50–120 i 

Lapasotka - - - 30–70 i 

Mustalintu - - - 10–30 i 

[Lapinsirri]* - - - esiintyy alueella 

Jänkäkurppa - - - 1-10 i 

Mustaviklo - - - 5-10 i 

Punajalkaviklo - - - 1-5 i 

Naurulokki - - - 100–500 i 

Lapinkirvinen - - - 1-15 i 

Keltavästäräkki - - - 15–120 i 

Kivitasku - - 1-2 p 5-15 i 

Rastaskerttunen - - 0-1 p - 

Selkälokki - - - 5-15 i 

  

Natura-alueen tietolomakkeelle ollaan lisäämässä uusia lintulajeja Pirkanmaan ELY-keskuksen tie-

tojen perusteella. Suojeluperusteiksi esitettävät alueelle uudet lintudirektiivin I-liitteen lajit ovat 

enimmäkseen alueella satunnaisesti muutolla levähtäviä lajeja, kuten pikkujoutsen ja kuningaska-

lastaja, mutta lajien joukossa on myös alueella pesivä ja muuttoaikoina toisinaan runsaslukuinen 

pikkulokki. Suojeluperusteiksi esitettävistä uusista liitteessä I mainitsemattomista muuttolinnuista 

useat ovat lintuvesillä yleisesti tavattavia vesi- ja kosteikkolintuja. Ehdotettujen lajien lisääminen 

ei vaikuta suuresti Natura-alueen suojeluperusteisiin ja siten alueeseen kohdistuviin vaikutusarvi-

ointeihin ja alueen ympäristössä sallittuihin toimenpiteisiin. Ehdotetut lajit ovat elinympäristövaa-

timuksiltaan, käyttäytymiseltään ja muilta ekologisilta ominaisuuksilta samankaltaisia kuin Natura-

alueen nykyisetkin suojeluperustelajit. Suurin muutos voi aiheutua suojeluperusteiksi ehdotetuista 

lokeista (pikkulokki, naurulokki ja selkälokki), sillä nämä lajit käyttävät Natura-aluetta ympäröiviä 

peltoalueita yleisesti ruokailuun. 

Räyskä, suopöllö, kirjokerttu, kuningaskalastaja ja lapinsirri ovat vain satunnaisesti alueella tavat-

tavia lajeja, joita ei koske arviointivelvoite (tietolomakkeella populaation luokkana on D, ”ei mer-

kittävä”). Näitä lajeja ei siten ole käyty tarkemmin tässä arvioinnissa läpi. 
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Suojeluperusteina esitetyt lajit on jaoteltu lajien ensisijaisesti hyödyntämien elinympäristöjen mu-

kaan luokkiin. Luokittelu on tehty tausta-aineiston perusteella (Valkama, Vepsäläinen & 

Lehikoinen) (Lahtinen & Virta, 2000), (PiLy havaintoaineisto 2010–2014) (Luontoportti) (Rassi, 

Hyvärinen, Juslén & Manninen, 2010), Kosonen, Rintamäki, Seppälä & Geiger 2016). Valitut 

elinympäristöluokat ovat rantaruovikot ja –luhdat, avovesi, pellot ja metsät. 

 

8.3.1 Rantaruovikot ja –luhdat 

 

Heinätavi Anas querquedula 

Heinätavi on Suomessa melko harvinainen laji, joka esiintyy ainoastaan rehevimmillä lintuvesillä 

korte- ja ruovikkorannoilla. Pesimäpaikkoina se suosii korte- ja tulvaniittyrantoja. Levinneisyys 

keskittyy Etelä- ja Keski-Suomeen.  

 

Vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnissa heinätavi luokiteltiin Suomessa ja Pirkanmaalla erittäin 

uhanalaiseksi (EN)  Heinätavi on Suomessa taantuva laji. Taantumisen syyksi epäillään muun mu-

assa elinympäristöjen muutosta sekä metsästystä Suomen ulkopuolella. Pesimäkannan arvio on) 

noin 1300–4900 paria. Pirkanmaan pesimäkanta on arviolta 20-40 paria.  

 

Tällä vuosituhannalla heinätaveja on havaittu Kirkkojärvellä vain muuttoaikoina.  

Kevään päämuuttoaika sijoittuu huhti–toukokuuhun ja syysmuutto tapahtuu elo-syyskuussa, pai-

nottuen elokuun loppuun. Heinätavista ei ole tehty lainkaan havaintoja Kirkkojärvellä vuosina 

2010-2014 (PiLy 2010-2014).  

 

Kaulushaikara Botaurus stellaris  

Kaulushaikarapopulaatio Suomessa ja Pirkanmaalla on uusimmassa uhanalaisuusluokituksessa ar-

vioitu elinvoimaiseksi (LC). Kaulushaikaran elinympäristö on kosteikko, jossa on järviruokokasvus-

toa, eikä sitä muuttoaikoinakaan tavata muunlaisessa ympäristössä. Elintavoiltaan kaulushaikara 

on piileskelevä. Paikkauskollisena lintuna se palaa samoille pesintäpaikoille vuodesta toiseen. Pesä 

sijaitsee tiheässä ja märässä ruovikossa. Pesintä on melko herkkä häirinnälle. Kaulushaikaran soi-

din, jonka aikana se päästää voimakkaita soidinääniä, on toukokuun alusta heinäkuuhun ja tapah-

tuu öisin. Kaulushaikara muuttaa keväällä Suomeen huhti-toukokuussa (päämuutto toukokuun 

puolella) ja lähtee syksyisin talvehtimaan syys-lokakuussa. Suomessa arvioidaan pesivän 1000–

1500 kaulushaikaraparia ja Pirkanmaan kannaksi 80-100 koirasta.  

 

Kirkkojärvellä kaulushaikara kuuluu pesimälinnustoon. Laji kotiutui alueelle 1990-luvulla. Kaulus-

haikaralle soveliasta pesimäympäristöä on Kirkkojärven itärannalla. Yksi pari havaittiin vuonna 

2016 Herttualan edustalla olevassa ruovikossa Kirkkojärvellä. Laji on 2000-luvulla havaittu sään-

nöllisesti Kirkkojärvellä Herttualan järviruovikossa. 

 

Kurki Grus grus  

Kurki talvehtii Afrikassa, Etelä-Aasiassa ja Etelä-Euroopassa. Keväällä kurjet saapuvat Suomeen 

huhtikuun puolivälin paikkeilla, ja syksyllä lähtevät syys-lokakuun alkupuoliskolla. Suurimmissa 

auroissa voi olla satoja lintuja. Kurjet viihtyvät soilla ja rantaniityillä. Pesintä järvien ja merenlah-

tien ruoikoissa lisääntyy kaiken aikaa. Muuttoaikoina kurjet viihtyvät vilja- ja perunapelloilla. Laji 

on sekä Suomessa että Pirkanmaalla elinvoimainen. Pirkanmaan kannaksi on arvioitu 400-800 pa-

ria.  

 

Kurki on uudehko, mutta vakiintunut tulokas Kirkkojärven Natura-alueen pesimälinnustossa. Kur-

jen pesimäkannaksi Natura-alueella ilmoitetaan 1-5 paria, lisäksi muuttoaikoina alueella levähtää 

enimmillään muutamia kymmeniä yksilöitä. Laji pesii rantasoilla ja niityillä sekä kosteapohjaisilla 

pensaikkoalueilla. Laji on pesinyt Ahulilla vuodesta 1995 lähtien ja kurkipari on liikkunut myös 

Kirkkojärven etelärannalla. Kirkkojärven Natura-alueen kurjet pesivät rauhallisten rantojen ruovi-

koissa ja rantaluhdilla. Pienten kosteikkojen kurjet ruokailevat säännöllisesti pelloilla ja voivat joh-

dattaa keskenkasvuiset poikasensakin pelloille kauas pesäpaikalta.  (Lahtinen & Virta, 2000)  Pe-

simäaikaan että muuttoaikoina kurjet ruokailevat sekä rantaluhdilla että erityisesti viljapelloilla Na-

tura-alueen ympärillä. 
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Liro Tringa glareola  

Liro on soilla ja kosteikkoalueilla esiintyvä kurppiin kuuluva kahlaaja. Liro on Suomen runsaslukui-

sin kahlaaja ja pesimäkannaksi on arvioitu 300 000 - 450 000 paria ja Pirkanmaan kannaksi 100-

150 paria. Tihein kanta on Keski- ja Pohjois-Suomessa. Runsaasta määrästään huolimatta laji on 

taantunut noin kolmanneksen viimeisen 30 vuoden aikana ja on uusimman uhanalaisuusluokituk-

sen mukaan sekä Suomessa että Pirkanmaalla silmälläpidettävä. Laji ruokailee sekä rantaluhdilla 

että matalilla ranta-alueilla vesirajan tuntumassa, mutta etenkin kevättulvien tai rankkasateiden 

synnyttämillä tulvivilla Natura-alueen ulkopuolisilla peltoalueilla. Lajin ravintoa ovat pääasiassa 

selkärangattomat pikkueläimet, kuten kovakuoriaiset, korentojen toukat, vesiluteet ja kaksisiipi-

set.  

 

Liroa tavataan Kirkkojärvellä vain muuton aikaisena vieraana. Kahlaajana laji on herkkä vesillä tai 

rannoilla tapahtuvalle häirinnälle, myös melulle (Hirvonen, 2001).  Liron syysmuutto alkaa kesä-

kuun puolivälissä ja päättyy syyskuussa. Kevätmuutto tapahtuu toukokuussa. 

 

Luhtahuitti Porzana porzana  

Luhtahuitti elää kosteikoissa, tavallisesti märillä rantaluhdilla mutta myös ruovikoissa ja osman-

käämikasvustoissa. Pesinnät sijoittuvat rehevien järvien ruovikoihin, kaislikoihin ja saraikoihin. 

Luhtahuitti muuttaa keväällä Suomeen huhtikuun lopulla ja toukokuussa. Syysmuutto alkaa syys-

kuussa. Laji on melko harvinainen ja sen pesimäkanta ja reviirien sijainti vaihtelevat vuodesta toi-

seen. Laji on Suomessa ja Pirkanmaalla elinvoimainen, mutta lajin on arvioitu taantuneen viime 

vuosikymmeninä voimakkaasti. Pirkanmaalla esiintyminen painottuu maakunnan etelä- ja keski-

osiin. 

 

Luhtahuitti on tavattu kaikilta Kirkkojärven alueen järviltä, mutta enimmillään vain neljältä reviiril-

tä samana kesänä. Heikoimpina vuosina reviirimäärä on jäänyt yhteen. Tavallisimmin luhtahuittien 

reviirit ovat sijainneet Taivallammilla ja Ahulilla.  (Lahtinen & Virta, 2000). Luhtahuitteja pesii 

Suomessa arviolta 500-1000 paria ja Pirkanmaalla kannaksi on arvioitu 30-90 koirasta. Ääniha-

vaintojen perusteella luhtahuittia tavataan Kirkkojärvellä hyvin harvoin.  

 

Mustakurkku-uikku Podiceps auritus  

Mustakurkku-uikku on rehevien lintujärvien asukas, jonka levinneisyys painottuu eteläiseen Suo-

meen ja länsirannikolle. Muiden uikkujen lailla se rakentaa kelluvan pesän vesikasvien varaan. Pe-

simäkanta on pienentynyt viime vuosikymmenten aikana reippaasti. Pesimäkanta on arvioitu 

1200–1700 parin vahvuiseksi vuoden 2010 kannanarviossa ja uhanalaisuudeltaan se arvioitu erit-

täin uhanalaiseksi Suomessa ja Pirkanmaalla. Pirkanmaan kanta on arviolta 20-40 paria. Musta-

kurkku-uikun pääasiallista ravintoa ovat vesihyönteiset ja äyriäiset. Kannan heikentymisen on ar-

vioitu johtuvan pesimä-, talvehtimis- ja muuttoalueilla johtuvista ympäristömuutoksista ja rehevöi-

tymisestä johtuvan särkikalakantojen kasvun aiheuttamasta kilpailusta.  

 

Laji on muutonaikainen vierailija, eikä pesi Kirkkojärvellä.  

 

Ruskosuohaukka Circus aeruginosus  

Ruskosuohaukka on levinneisyydeltään eteläiseen Suomeen painottunut lintuvesien laji, jonka le-

vittäytyminen Suomessa uusille pesintäpaikoille on viimeisten vuosikymmenien aikana ollut voi-

makasta. Se pesii laajoissa järviruokokasvustoissa ja on herkkä ihmisen häirinnälle. Ruskosuo-

haukka ei pesi suurten taajamien tuntumassa, vaikka pesinnälle soveliasta ruovikkoaluetta olisi 

tarjolla. Ruskosuohaukka metsästää ravintonsa ruovikoista, rantaniityiltä ja pelloilta. Metsästys-

lennot voivat ulottua useiden kilometrien päähän pesäpaikalta. Ruskosuohaukkojen pesimäkan-

naksi on Suomessa arvioitu noin 680-1150 paria ja vuoden 2015 tehdyn uhanalaisuustarkastelun 

yhteydessä lajion todettu elinvoimaiseksi Suomessa ja Pirkanmaalla. Pirkanmaan kanta on arviolta 

90-110 paria. 

 

Ruskosuohaukka kuuluu alueen pesimälinnustoon. Se on levittäytynyt Kirkkojärven Natura-alueelle 

1990-luvulla. Pesiviä pareja on ollut kaksi, toinen Ahulilla ja toinen Kirkkojärvellä ainakin v. 1997. 

Tällä vuosituhannella esiintynyt säännöllisesti Kirkkojärvellä pesivänä, mutta vuonna 2016 pesin-

tään viittaavia havaintoja ei tehty. 
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Sinirinta Luscinia svecica svecica  

Sinirinta on Metsä- ja Tunturi-lapin laji, joka pesii kosteissa pajupusikoissa ja metsissä, erityisesti 

tunturikoivikoissa. Pesimäkanta vaihtelee vuosittain, mutta pitkäaikainen kannan kehitys on ollut 

laskusuuntaista. Uusimman kannanarvion mukaan sinirintoja pesii Suomessa 34 000-77 000 paria. 

Vuoden 2015 uhanalaisuusarviossa sinirinta arvioitiin elinvoimaiseksi lajiksi. 

  

Kirkkojärvellä sinirinta on harvalukuinen muutonaikainen vierailija. Muuton aikana sinirinnat oles-

kelevat alueen rantapensaikoissa ja luhtarannoilla. (Lahtinen & Virta, 2000) Sinirinta on 

Kirkkojärven alueella harvinainen laji, jota tavataan korkeintaan muutamia yksilöitä vuodessa. 

Lajille soveltuvaa biotooppia on kaikkien Natura-alueen vesistöjen ranta-alueilla.  

 

Suokukko Philomachus pugnax  

Suokukko on pohjoisten rantaniittyjen ja avosoiden kahlaajalintu, joka käyttää ravinnokseen pie-

niä selkärangattomia eläimiä ja kasvien osia. Suokukon kannat ovat viime vuosina taantuneet 

voimakkaasti ja vuoden 2015 uhanalaisuusarviossa sen uhanalaisuusluokitus vaihtui erittäin uhan-

alaisesta äärimmäisen uhanalaiseksi koko Suomessa. Pesimäkanta 5 000-8 000 paria 

(Valkama,Vepsäläinen & Lehikoinen). Pirkanmaan kanta on arviolta 0-5 paria. Suokukko on lähes 

hävinnyt Pirkanmaan pesimälinnustosta. 

 

Kirkkojärvellä laji on vakituinen muutonaikainen vieras (Lahtinen & Virta, 2000). Koiraiden syys-

muutto tapahtuu kesä-heinäkuussa, naaraat ja nuoret linnut muuttavat heinä-syyskuussa. Kevät-

muutto tapahtuu huhti-toukokuun aikana (Luontoportti). 

 

Suokukko ruokailee sekä rantaluhdilla että matalilla ranta-alueilla vesirajan tuntumassa, mutta 

etenkin kevättulvien tai rankkasateiden synnyttämillä tulvivilla Natura-alueen ulkopuolisilla pelto-

alueilla.  

 

Nuolihaukka Falco subbuteo 

Nuolihaukka on harjumänniköissä ja rannoilla viihtyvä laji ja pesän voi löytää järvien rantametsistä 

tai saarista. Pesimäaikaan sen tärkeintä ravintoa ovat lintuvesien sudenkorennot. Pesimäpaikaksi 

nuolihaukka kelpuuttaa pienenkin peltojen ympäröimän metsäkumpareen tai kapean rantametsä-

kaistaleen. Laji ei ole kovin herkkä häirinnälle, sillä se pesii myös mökkirannoilla. Nuolihaukka on 

paikkauskollinen laji. Suomessa nuolihaukan pesimäkanta on petolintuseurantojen perusteella ollut 

lievästi nousujohteinen ja tuore kannanarvio on 3100-3200 paria. Pirkanmaan pesimäkannaksi on 

arvioitu 200-300 paria. Laji on vuonna 2015 luokiteltu elinvoimaiseksi koko Suomessa. 

 

Nuolihaukka ilmoitetaan Natura-alueella sekä pesimälajina että muuttoaikaisena lajina. Laji pesii 

puissa varislintujen pesissä. Pesimiseen soveltuvia elinympäristöjä on Natura-alueen rajauksen 

sisäpuolella vain vähän, lähinnä Ahulin ja Kirkkojärven rantametsissä. Laji saalistaa pääasiassa 

hyönteisiä ilmasta laajalla alueella koko Natura-alueella ja ympäröivien pelto- ja asutusalueiden 

yllä. 

 

Vesipääsky Phalaropus lobatus  

Vesipääsky on Lapin soilla ja pohjanlahden rannikolla pesivä pieni kahlaaja, joka muista kahlaajis-

ta poiketen pyydystää uiden ravinnokseen pieniä vesihyönteisiä ja niiden toukkia. Suolampareet ja 

matalat niittyiset rannat ovat vesipääskyn suosimia elinympäristöjä. Suomessa vesipääskyn pesi-

mäkanta on 7000–9000 paria. Laji on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut. 

 

Kirkkojärvellä vesipääsky on muuttovieras. Syysmuutto sijoittuu heinä-elokuulle ja kevätmuutto 

touko-kesäkuulle. Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä saadun havaintoaineiston mukaan 

Kirkkojärvellä ei ole tehty yhtään havaintoa vesipääskystä vuosina 2010–2014. 

 

Pilkkasiipi Melanitta fusca 

Pilkkasiipi esiintyy Suomessa merialueilla ja Lapissa. Laji käyttää ravintonaan simpukoita, äyriäisiä 

ja kotiloita. Viimeisimmässä uhanalaisuusarviossa 2015 laji arvioitiin äärimmäisen uhanalaisek-

si.Tarkastelujaksolla 2006-2009 kannan vahvuudeksi arvioitiin 9000-11 000 paria. Taantumisen 

syinä on pidetty saaristoon levinnyttä villiminkkiä, metsästystä muutto- ja talvehtimisalueilla, öljy-

päästöjä ja metsästystä. 
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Pilkkasiipi on Kirkkojärvellä jokavuotinen vieras syysmuuton aikaan loka-marraskuussa. (PiLy 

2010–2014) 

 

Lapasorsa Anas clypeata 

Lapasorsa esiintyy ympäri Suomen rehevillä järvillä ja rannikon merenlahdilla. Levinneisyys on kui-

tenkin keskittynyt eteläiseen ja keskiseen Suomeen. Vuotuisen pesimäkannan vaihtelu on suurta, 

johon metsästyksen ja talven sääolojen on arveltu olevan syinä. Kannaksi on arvioitu noin 11 000 

paria ja viimeisen 20 vuoden aikana kannassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Pirkan-

maan kanta on 40-70 paria. Laji on Suomessa elinvoimainen ja Pirkanmaalla silmälläpidettävä. 

Pirkanmaalla lapasorsan esiintyminen painottuu maakunna keski- ja eteläosiin. Ravintonaan lapa-

sorsa käyttää kasvinosia ja pieniä selkärangattomia eläimiä.  

 

Kirkkojärvellä lapasorsaa tavataan vuosittain muuton aikaan huhti-toukokuussa ja elo-lokakuussa. 

(PiLy 2010–2014). Lajin pesintä Kirkkojärvellä on ollut ilmeistä 1970-luvulla, mutta viimeinen tie-

dossa oleva pesintä on vuodelta 2006. Parhaat syksyiset paikalliskertymät Pirkanmaalla ovat kaik-

ki Kangasalan Kirkkojärveltä. 

 

Harmaahaikara Ardea cinerea 

Harmaahaikaran voi tavata miltei minkä tahansa vesistön rantamaisemissa eteenkin syksyllä elo-

lokakuussa. Koko Suomessa laji on elinvoimainen, mutta Pirkanmaalla erittäin uhanalainen. Suo-

men kanta on noin 700-1000 paria. Pirkanmaan kanta on 0-5 paria. Keväisin Pirkanmaalla havai-

taan muutamia kymmeniä kierteleviä harmaahaikaroita. Huhtikuun loppuun mennessä suuri 

enemmistä haikaroista on palannut etelämmäksi pesimäalueilleen etelärannikon tuntumaan tai 

maamme rajojen ulkopuolelle, mutta joitakin yksilöitä jää maakuntaan kesäksi. Harmaahaikara 

pyydystää pääasiassa kaloja ja sammakoita.  

 

Kirkkojärvellä Harmaahaikara on levähtävä laji. Pirkanmaalla suurimmat kerääntymät on nähty re-

hevillä lintujärvillä, kuten Kangasalan Kirkkojärvellä ja Taivallammella. 

 

Harmaahaikara on naturatietolomakkeen luonnokseen lisätty uusi laji. 

 

Harmaasorsa Anas strepera 

Harmaasorsa elää pääasiassa rannikon rehevilllä merenlahdilla ja tulvaniityillä. Myös sisämaan lin-

tujärvillä asuu joitakin pareja. Laji on Suomessa elinvoimainen, mutta Pirkanmaalla erittäin uhan-

alainen. Suomen kanta on 500-1000 paria ja Pirkanmaan 3-8 paria.  

 

Harmaasorsa on Kirkkojärvellä muutonaikainen vieras.   

 

Harmaasorsa on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Jouhisorsa Anas acuta 

 

Laji pesii harvalukuisena Pirkanmaan pohjoisosissa ja on koko Suomessa huolestuttavasti taantu-

nut ja luokitellaan erittäin uhanalaiseksi. Pirkanmaan kanta on arviolta 10-20 paria. Kirkkojärveltä 

on 2000-luvulta yksi poikuehavainto. 

 

Pääosin jouhisorsaa tavataan Kirkkojärvellä muutonaikaisena vieraana. 

 

Jouhisorsa on Natura-tietolomakkeen ehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Jänkäkurppa Lymnocryptes minimus 

Jänkäkurppa on rantalintu ja lajin kanta on elinvoimainen. Suomessa laji on lähinnä pohjoisten 

märkien avosoiden ja rantaniittyjen pesimälaji. Laji on piilotteleva ja jää hyvän suojavärinsä ansi-

osta usein huomaamatta. Jänkäkurppa on Kirkkojärven alueella satunnaisesti esiintyvä muuttolin-

tu, josta on havainto Natura-alueen ulkopuoliselta pellolta.  Jänkäkurppa on Natura-

tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 
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Keltavästäräkki Motacilla flava 

 

Keltavästäräkki on Suomessa silmälläpidettävä ja Pirkanmaalla erittäin uhanalainen laji. Pirkan-

maan kanta on arviolta 20-50 paria.  

 

Keltavästäräkki on alueella vain muuttoaikaan tavattava laji. Keltavästäräkki ruokailee sekä ranta-

niityillä, -luhdilla että Natura-aluetta ympäröivillä peltoalueilla. 

 

Keltavästäräkki on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Lapinkirvinen Anthus cervinus 

Lapinkirvistä tavataan Pirkanmaalla muuttoaikoina. Useimmiten lapinkirvistä havaitaan syksyllä. 

Syksyisin se liikkuu muiden kirvisten sekaparvissa pelloilla, niityillä ja laitumilla. Laji on uusimman 

uhanalaisuusarvioinnin mukaan vaarantunut. 

 

Lapinkirvinen on alueella vain muuttoaikaan tavattava laji. Lapinkirvinen ruokailee sekä rantanii-

tyillä, -luhdilla että Natura-aluetta ympäröivillä peltoalueilla. 

 

Lapinkirvinen on Natura-tietolomakkeen päivityshedotukseen lisätty uusi laji. 

 

 

Mustaviklo Tringa erythropus  

Kirkkojärvellä mustaviklo on läpimuuttaja, joka levähtää ja ruokailee lieterannoilla tai tulvalammi-

koilla sekä etenkin kevättulvien tai rankkasateiden synnyttämillä tulvivilla Natura-alueen ulkopuoli-

silla peltoalueilla. Mustaviklo on uhanalaisuusluokitukseltaan silmälläpidettävä.  

 

Mustaviklo on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Punajalkaviklo Tringa totanus 

Punajalkaviklo on Pirkanmaalla hyvin harvalukuinen pesijä. Muutonaikana sitä nähdään lähinnä 

keväisin ja silloinkin vain vähän, tavallisesti 1-2 lintua kerrallaan rantaniityllä tai lietteillä. Laji ruo-

kailee myös Natura-alueen ulkopuolisilla peltoalueilla. Laji on uhanalaisuusluokitukseltaan Suo-

messa vaarantunut ja Pirkanmaalla äärimmäisen uhanalainen.  

 

Punajalkaviklo on naturatietolomakkeen luonnokseen lisätty uusi laji. 

 

Rastaskerttunen Acrocephalus arundinaceus 

Rastaskerttunen on ruovikossa viihtyvä lintu. Laji on uhanalaisuusluokitukseltaan vaarantunut. 

Rastaskerttunen esiintyy Kirkkojärvellä muuttolintuna. 

 

Rastaskerttunen on naturatietolomakkeen luonnokseen lisätty uusi laji. 

  

 

8.3.2 Avovesi 

 

Kaakkuri Gavia stellata  

Kaakkuri on pienillä, yleensä alle 20 hehtaarin järvillä ja suolammilla esiintyvä kuikkalintu. Erityi-

sen mielellään kaakkuri pesii nevareunaisilla lammilla. Ravinnonhakumatkat, joilla ne kalastavat 

usein suurten järvien selkävesillä, voivat ulottua kilometrien päähän kotilammelta. Pesimäpaikkaa 

valitessa kaakkuri välttelee ihmisasutusta. Kaakkurin uhanalaisuusluokitus on uusimman uhanalai-

suusarvioinnin mukaan elinvoimainen. 

 

Kirkkojärvellä kaakkuri on tavattu kesällä ruokailemassa ja se on myös muutonaikainen levähtäjä. 

Muuton aikana kaakkureita on enimmillään tavattu noin 10 yksilöä. (Lahtinen & Virta, 2000) 

 

Kalatiira Sterna hirundo  

Kalatiiraa tavataan Suomessa yleisesti kaikenlaisissa vesistöissä Kuusamon-Rovaniemen korkeu-

delle saakka. Kalatiira ruokailee mm. järvillä, ja sen pesä sijaitsee usein rantapaljakalla, vesikivel-
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lä, kasvikasaumalla tai piisaminkeolla. Ravintoon kuuluvat pienet kalat (Mikkola-Roos 1995). Vii-

meisimmässä uhanalaisuusluokituksessa kalatiirakanta Suomessa on arvioitu elinvoimaiseksi. Pe-

siviä pareja on arvioitu olevan noin 50 000, joista 10 000 Itämeren saaristossa. Pirkanmaan kanta 

on 2000-3000 paria. 

Kirkkojärvellä lajia tavataan muuton aikaan. (Lahtinen & Virta, 2000) Kevätmuutto ajoittuu huhti-

toukokuun vaihteeseen. Syysmuutolle kalatiira lähtee heinäkuun lopulla ja muutto jatkuu syyskuun 

alkuun. 

Kalatiira ei pesi Kirkkojärvellä, mutta järvellä kalastelee päivittäin kymmenkunta mahdollisesti 

Roineella pesivää kalatiiraa.  

 

Lapintiira Sterna paradisaea  

Suomessa lapintiiraa tavataan ulkosaaristossa merialueilla ja sisämaassa lähinnä maan pohjois-

osissa. Lapissa pesäpaikat sijoittuvat vesistöille ja nevasoiden rimpiin.  Suomen pesimäkanta on 

noin 60 000-90 000 paria ja kanta on pysynyt vakaana ja paikoin runsastunut 1990-luvun loppu-

puolella. Lapintiira on pitkänmatkan muuttaja, jonka syysmuutto ajoittuu pääosin heinä-elokuuhun 

ja suurin osa kevätmuutosta tapahtuu toukokuun aikana. Laji on uhanalaisuusluokitukseltaan elin-

voimainen. 

 

Kirkkojärvellä lapintiira vierailee säännöllisesti muuttoaikoina.  

 

Kuikka Gavia arctica  

Kuikka on koko Suomessa esiintyvä karujen ja kirkasvetisten järvien tunnusomainen lintu. Ravin-

nokseen kuikka sukeltaa kalaa ja myös jonkin verran äyriäisiä ja nilviäisiä. Tuoreimman arvion 

mukaan kuikan pesimäkanta on Suomessa 11 000-13 000 paria ja se on todettu uhanalaisuusluo-

kaltaan elinvoimaiseksi lajiksi vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnissa. Pirkanmaan kanta on 800-

1000 paria. 

 

Rehevällä Kirkkojärvellä kuikka on muutonaikainen vieras. (Lahtinen & Virta, 2000) 

 

Uivelo Margellus albellus  

Uivelo on pienikokoinen kokosukeltava koskelolintu, joka käyttää ravinnokseen pieniä kaloja ja 

selkärangattomia eläimiä. Uivelo suosii runsaskasvisia järviä, mutta viihtyy myös karummilla jär-

villä, suoallikoissa ja jokisuvannoissa. Pesän uivelo tekee puun koloihin. Pesäpaikkojen ollessa vä-

hissä, uivelo voi pesiä samassa kolossa telkän kanssa. Levinneisyys Suomessa painottuu pohjoi-

seen. Nykyiseksi pesimäkannaksi arvioidaan 2000–3000 paria, mikä on suurempi kuin 1980-

luvulla. Uivelo ei pesi Pirkanmaalla. Uivelo on arvioitu uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa elin-

voimaiseksi. 

 

Kirkkojärvellä uivelo on muutonaikainen vieras, joka viihtyy etenkin Kuohunlahdella. Kuohunlah-

della tavattujen uiveloiden määrät ovat pirkanmaalaisittain merkittäviä. Uivelot häiriintyvät toden-

näköisesti melko herkästi vesillä tai rannoilla tapahtuvasta lisääntyvästä liikkumisesta. (Lahtinen & 

Virta, 2000) 

 

Härkälintu Podiceps grisegena 

Suomesta Tanskaan ja Pohjanmeren rannoille. Suomessa vähälukuinen pesimälaji ympäri Suomea, 

pääosin suojaisilla järvillä. Suomen pesimäkanta on n. 10 000 paria ja Pirkanmaan 550-600 paria. 

Laji on Suomessa elinvoimainen.  

 

Tietolomakkeessa laji on merkitty yleiseksi lajiksi. Härkälintu on Kirkkojärvessä levähtävä laji. 

 

Härkälintu on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Lapasotka Aythya marila 

Lapasotka on Pirkanmaalla melko harvalukuinen läpimuuttaja. Lajia nähdään lähinnä syksyisin. 

Lintujen lepäileviä ja ruokailevia pikkuparvia voi nähdä lokakuussa harvalukuisina ravinteikkailta 



 

36 

 

järviltä ja lahdilta. Kangasalan Kirkkojärvi on lapasotkien yleinen levähdyspaikka. Laji on 

Suomessa erittäin uhanalainen. 

 

Lapasotka on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Mustalintu Melanitta nigra 

 

Mustalintu on arktinen vesilintu, jota Pirkanmaalla tavataan vain muuttoaikoina. Kangasalan Kirk-

kojärvi on yksi tunnetuimmista mustalintujen levähdyspaikoista Pirkanmaalla. Laji on uhanalai-

suusluokitukseltaan elinvoimainen. 

 

Mustalintu on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Mustatiira Chlidonias niger 

Pirkanmaalla mustatiira on hyvin harvalukuinen, mutta lähes jokavuotinen vierailija muuttoaikoina 

parhailla lintujärvillä. Laji on uhanalaisuusluokitukseltaan äärimmäisen uhanalainen. Suomen pe-

simäkanta on 15-25 paria.  

 

Mustatiira poimii hyönteisiä veden pinnalta ja ilmasta.  

 

Mustatiira on Nnatura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Naurulokki  Larus ridibundus 

Naurulokki pesii vesialueilla olevilla luodoilla, kareilla tai isommilla kivenlohkareilla ja rantaluhdilla. 

Naurulokki ruokailee yleisesti myös pelloilla. Laji on Suomessa vaarantunut ja Pirkanmaalla silmäl-

läpidettävä. Pirkanmaan pesimäkanta on 6000-7000 paria. Kirkkojärvellä laji on lähinnä muuttoai-

koina tavattava, mutta myös potentiaalinen pesimälaji alueella.  

 

Naurulokki on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Pikkulokki Hydrocoleus minutus 

Pikkulokki pesii vesialueilla olevilla luodoilla, kareilla tai isommilla kivenlohkareilla ja myös ranta-

luhdilla. Kirkkojärvellä laji on lähinnä muuttoaikoina tavattava, mutta myös potentiaalinen pesimä-

laji.  Pikkulokit pysyttelevät pääosin vesialueiden yllä pyydystämässä hyönteisiä ilmasta. Pikkulokki 

on uhanalaisuusluokitukseltaan elinvoimainen ja Pirkanmaalla silmälläpidettävä.  

 

Pikkulokki on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Punasotka Aythya ferina 

Punasotka suosii runsasravinteisia järviä, joilla sitä näkee parhaiten muuttoaikoina. Punasotka on 

koko Suomessa, Pirkanmaalla ja myös Kirkkojärvellä huomattavasti taantunut, vaikka 1970-luvulla 

ja 1980 koiraiden lukumääriin perustuvat laskentatulokset olivat yliarvioita pesivästä kannasta. 

Vastaavalla tavalla, koiraiden lukumäärään perustuen, Kirkkojärvellä ja Kuohunlahdella havaittiin 

sotkien laskenta-ajankohtana 12. ja 20.5.2016 vain kaksi koirasta ja ilmeisesti yksi pari yritti pe-

sintää Kuohunlahdella. 2000-luvun parhaana vuotena 2010 havaittiin 3 poikuetta. Laji on kuitenkin 

vakaa, mutta niukka pesimälaji (1-5 paria) Kirkkojärvellä. Laji on Pirkanmaalla ja koko Suomessa 

erittäin uhanalainen (EN).  

 

Kirkkojärvi toimii myös punasotkien muutonaikaisena levähdysalueena. Punasotkat muuttavat yö-

aikaan. 

 

Punasotka on Natura-tietolomakkeen päivityshedotukseen lisätty uusi laji. 

 

Tukkasotka Aythya fuligula 

Tukkasotka pesii etenkin rehevillä järvillä ja lammilla. Lajia esiintyy koko maakunnassa, mutta ny-

kyisin kanta painottuu Pirkanmaan pohjoisosiin. Pirkanmaan kanta on 100-150 paria. Tukkasotkan 

parimäärät olivat 1970-luvulla ja 1980 oleellisesti suuremmat kuin nykypäivänä. Tukkasotkan pe-

simäkanta Kirkkojärvellä on vähentynyt 1980-luvun 35 parista 1-4 pariin.  Kirkkojärvellä tukkasot-
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kan pesintään on vaikuttanut todennäköisesti osittain supikoira tai minkki. Tukkasotkahavainnot 

keskittyivät Kuohunlahden lisäksi kahdelle alueelle Kirkkojärven eteläosassa. Tukkasotka on Suo-

messa ja Pirkanmaalla erittäin uhanalainen laji.  

 

Keväällä ja syksyllä tukkasotkia kerääntyy Kirkkojärvelle. 

 

Tukkasotka on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseenlisätty uusi laji. 

 

Selkälokki Larus fuscus  

Selkälokki pesii vesialueilla olevilla luodoilla, kareilla tai isommilla kivenlohkareilla. Selkälokki ruo-

kailee yleisesti myös pelloilla. Selkälokki on Suomessa erittäin uhanalainen ja Pirkanmaalla vaa-

rantunut. Kirkkojärvellä laji on lähinnä muuttoaikoina tavattava. 

 

Selkälokki on Natura-tietolomakkeen päivityshedotukseen lisätty uusi laji. 

 

 

8.3.3 Pellot 

 

Laulujoutsen Cygnus cygnus  

Suomessa laulujoutsenta tavataan koko maassa eteläisintä rannikkoa myöten. Laulujoutsen on 

muuttolintu, joka siirtyy talvisin etelämmäksi avoveden perässä. Suomesta laulujoutsenet muutta-

vat talvehtimaan eteläiselle Itämerelle. Laulujoutsenet muuttavat parvissa, joissa lintuja on muu-

tamasta yksilöstä muutamaan kymmeneen. Laulujoutsen pesii monenlaisilla vesistöillä, joilla on 

riittävästi suojaavaa kasvillisuutta ja rehevyyttä. Myös suot ovat tavallisia elinympäristöjä laulu-

joutsenelle. Laji pesii erityisesti sisävesillä, mutta jonkin verran joutsenia on tavattu myös rannik-

koseudun suojaisissa merenlahdissa. Suomen pesimäkanta on tällä hetkellä 5000-7000 paria, 

mutta syyskannan johon kuuluu pesivien parien lisäksi myös saman kesän poikaset, pesimättömät 

esiaikuiset ja Suomen läpi muuttavat yksilöt, on arvioitu vuonna 2014 olevan 70 000 yksilön vah-

vuinen. Laji on elinvoimainen. 

Laulujoutsen on pesinyt Kuohunlahdella koko 2000-luvun, todennäköisesti jo 1990-luvulla. Joutse-

nella oli ainakin 8 poikasta kuoriutumisen jälkeen 7.6.2016, mutta 1.7.2016  (ja 26.7.2016.) poi-

kasista oli enää kolme elossa. Joutsenen poikasten hävikkiin on kiinnitetty huomiota muuallakin ja 

yksi mahdollinen syy on se, että poikaset kuolevat rehevöityneillä järvillä epäterveelliseen kasvira-

vintoon. Lajin kanta on kuitenkin voimakkaasti kasvanut Suomessa ja Pirkanmaalla. 

 

Laulujoutsenen syysmuutto ajoittuu loka-marraskuulle ja kevätmuutto jo maalis-huhtikuulle. 

Muutto suuntautuu Etelä-Ruotsiin, Tanskan salmiin ja Pohjanmeren ympäristöön. Osa laulujoutse-

nista talvehtii Suomessa. Talvehtivien joutsenten määrä vaihtelee vuosittain. 

 

Huuhkaja Bubo bubo  

Suurin pöllömme huuhkaja esiintyy lähes koko maassa, painottuen Suomen eteläisiin osiin ja Lou-

nais-Suomeen. Huuhkajan pesä on kuoppa kivikkoisessa maassa, kallionjyrkänteellä, puun tai tuu-

lenkaadon juurakon juurella. Ravinnokseen huuhkaja saalistaa öisin jäniksiä, rottia, muita pikku-

nisäkkäitä ja muita lintuja. Vuoden 2015 uhanalaistarkastelussa huuhkajan luokitus muutettiin 

silmälläpidettävästä erittäin uhanalaiseksi. Pirkanmaalla laji on luokiteltu vaarantuneeksi. Pesimä-

kannan koon arvioidaan olevan noin 1200 paria ja Pirkanmaalla 160-220 paria.  

 

Huuhkaja ei ole pesinyt Kirkkojärven Natura-alueella, mutta 1990-luvun puolivälissä sen tiedetään 

pesineen Mullastenvuorella, josta huuhkajat kävivät Natura-alueiden väliin jäävillä peltoaukeilla 

saalistamassa. (Lahtinen & Virta, 2000) Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä saadun havain-

toaineiston mukaan Kirkkojärvellä ei ole tehty yhtään havaintoa huuhkajasta vuosina 2010–2014. 

 

Huuhkajalle soveltuvia rauhallisia pesäpaikkoja ei todennäköisesti löydy muutaman kilometrin sä-

teellä Natura-alueesta, mutta pesimättömiä yksilöitä saattaa kierrellä alueella satunnaisesti. 

 

Kapustarinta Pluvialis apricaria  

Kapustarinta elää Lapissa tunturinummilla ja eteläisemmässä Suomessa Satakunnan ja Pohjan-

maan avosoilla. Kevätmuuton aikaan kapustarintoja voidaan nähdä suurina parvina myös peltoau-
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keilla. Laji on arvioitu Suomessa viimeisimmässä uhanalaisuusluokituksessa vuonna 2015 elinvoi-

maiseksi. Suomen kannan arvioitiin olevan lievässä laskussa 2010 luvulla, mutta uusimmassa ar-

viossa lukua on tarkistettu ylöspäin. Lajin pesimäkanta Pirkanmaalla on 100-120 paria ja Pirkan-

maalla laji on luokiteltu silmälläpidettäväksi.  

 

Kapustarinta on Kirkkojärven alueella muutonaikainen vieras, jota on toisinaan tavattu suurinakin 

parvina alueen pelloilla. Kapustarinnat ruokailevat muuttoaikana mieluiten rauhallisilla mullospel-

loilla ja veden vaivaamilla, kasvittomilla savipelloilla. Lajin suosimat peltolohkot voivat vaihdella 

vuodesta toiseen, vaikka lajin muutonaikaiset levähdysalueet ovatkin perinteisiä. Kannan heiken-

tymisen tärkeimmän syyn on arvioitu olevan peltoaukeiden rakentaminen.  (Lahtinen & Virta, 

2000) 

 

Pikkulepinkäinen Lanius collurio  

Pikkulepinkäinen on eteläisen Suomen laji, joka vaatii elinympäristöltään avointa maastoa ja tä-

hystyspaikkoja saalistamiseen. Tyypillisiä paikkoja ovat esimerkiksi katajaniityt, pusikkoiset tai ri-

sukkoiset hakkuuaukeat ja muut puoliavoimet ympäristöt. Pesivien pikkulepinkäisten määrä vaih-

telee vuosittain suuresti, mikä voi johtua Afrikan talvehtimispaikkojen sääolosuhteista. Nykyinen 

kannanarvio on noin 50 000-80 000 paria. Laji on Suomessa elinvoimainen ja Pirkanmaalla arvioi-

tu silmälläpidettäväksi.  

 

Kirkkojärvellä pikkulepinkäinen esiintyy järven itäpuolella Herttualan pelloilla. 

 

Ruisrääkkä Crex crex 

Ruisrääkkä elää pelloilla ja laidunmailla sekä kuivahkoilla ahoilla ja niityillä. Sitä tavataan myös 

rantaniityillä ja jopa ruovikoiden reunavyöhykkeillä. Ruisrääkän elinympäristöä ovat vilja-, kesan-

to- ja rypsipellot sekä vehmaat niityt. Viimeisimmässä uhanalaisluokituksessa 2015 ruisrääkkä 

luokiteltiin elinvoimaiseksi. Lajiin kohdistuvia uhkia ovat erityisesti maatalouden tehostuminen, 

pienpetokannan lisääntyminen ja metsästys muuttomatkoilla. Ruisrääkät muuttavat Suomeen tou-

ko-kesäkuussa ja lähtevät talvehtimaan elo-lokakuussa. Ruisrääkkien reviirien määrä vaihtelee 

vuosittain huomattavastikin riippuen kevään lämpötilasta ja ilmavirroista. Lämpiminä keväinä 

kaakkoisvirtausten vallitessa ruisrääkkiä saapuu Suomeen enemmän kuin kylminä keväinä. 2000-

luvun loppupuolella reviirien määräksi on arvioitu 3000–7000 reviiriä. 

Lajille soveltuvia pesimäalueita ei juuri ole Natura-alueen rajauksen sisäpuolella, ja laji mainitaan-

kin Natura-alueella vain muuttoaikoina levähtävänä. Lajin pesinnät alueella keskittyvät Natura-

aluetta ympäröiville pelloille. Yksi ruisrääkkäkoiras on tavattu useimmiten Herttualasta ja Tiihalas-

ta, joskus myös Ahulin rantaniityltä. Herttualassa Kylä-Aakkulan pellolla on sijainnut säännöllinen 

ruisrääkkäreviiri, jossa kesällä 1999 oli lähekkäin kaksi reviiriä.  (Lahtinen & Virta, 2000) 

Sinisuohaukka Circus cyaneus  

Suomessa sinisuohaukan levinneisyys keskittyy keski- ja pohjoisosiin, missä sen tyypillisintä 

elinympäristöä ovat suoalueet, rannikon niityt ja hakkuuaukeat. Sinisuohaukka metsästää pääosin 

piennisäkkäitä, minkä vuoksi lajin kanta vaihtelee myyrätilanteesta riippuen. Sinisuohaukka on 

uhanalaisuusluokaltaan vaarantunut. Pesimäkannan kooksi on arvioitu 1500-1600 paria. 

 

Kirkkojärvellä sinisuohaukkaa on tavattu vain muuton aikana, jolloin sen on havaittu saalistavan 

peltoaukeilla ja kosteikkojen rannoilla. (Lahtinen & Virta, 2000) Syysmuutto kohti Keski- ja Etelä-

Eurooppaa alkaa jo elokuussa, mutta päämuuttovaihe on syys-lokakuussa. Keväällä muutto on 

maaliskuun loppupuolelta alkaen. 

 

Peltosirkku Emberiza hortulana  

Peltosirkku on laajoilla ja monipuolisilla viljelysalueilla viihtyvä maatalousympäristöjen lintu, jonka 

levinneisyys Suomessa keskittyy eteläiseen Suomeen ja länsirannikon peltoalueille. Suomen ja ko-

ko Euroopan tasolla peltosirkku on ollut voimakkaasti taantuva laji. Erityisesti kasvipeitteettömät 

mullospellot ovat peltosirkulle mieleisiä alueita pesimäkauden alussa, ilmeisesti ruokailualueina. 

Pesän peltosirkku tekee kesantopeltoon tai muuhun pidemmän kasvillisuuden peltoon. Peltosirkun 

nykyisen pesimäkannan arvioidaan olevan noin 20 000-25 000 paria, kun se 1980-luvun lopulla oli 

150 000-200 000 paria. Peltosirkun uhanalaisuusluokitus onkin voimakkaan Euroopan-laajuisen 

taantumisen vuoksi erittäin uhanalainen. Pirkanmaalla laji on arvioitu äärimmäisen uhanalaiseksi. 
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Peltosirkku on pesinyt Kirkkojärven Natura-alueen väleihin jäävillä peltoalueilla (Lahtinen & Virta, 

2000), mutta Pirkanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä saadun havaintoaineiston mukaan Kirkko-

järvellä ei ole tehty yhtään havaintoa peltosirkusta vuosina 2010–2014 eikä lajia havaittu vuoden 

2016 pesimäselvityksessä.  

 

Tuulihaukka Falco tinnunculus 

Tuulihaukka on viljelysmailla viihtyvä pieni petolintu, jonka ravinto koostuu pikkunisäkkäistä, lin-

nuista, liskoista ja hyönteisistä. Pesäpaikkanaan tuulihaukka hyödyntää peltosaarekkeiden ja pel-

lonreunametsien vanhoja variksen ja harakan pesiä. Laji on nykyään yleinen lähes koko Suomessa 

lukuun ottamatta Kainuuta, Keski- ja Pohjois-Lappia. Laji taantui rajusti 1960- ja 1970-luvulla 

mahdollisesti ympäristömyrkyistä johtuen. Kanta on kuitenkin sittemmin elpynyt ja vuoden 2010 

uhanalaisuusarviossa tuulihaukan luokitus vaihdettiin silmälläpidettävästä elinvoimaiseksi, joksi se 

arvioitiin myös vuonna 2015. Nykyään Suomessa arvioidaan pesivän noin 7700-8700 tuulihaukka-

paria. Pirkanmaalla arvioidaan pesivän 800-1000 paria. 

 

Tuulihaukka kuuluu Kirkkojärven alueen pesimälinnustoon (PiLy 2010–2014).  Lajin pesäpaikat si-

jaitsevat suurella todennäköisyydellä Natura-alueen ulkopuolella peltoaukeiden äärellä, joko met-

säsaarekkeissa luontaisissa pesäpaikoissa tai latojen seiniin kiinnitetyissä pöntöissä. Laji saalistaa 

peltoalueilla. 

 

Kivitasku Oenanthe oenanthe 

Kivitasku pesii erilaisissa kiviröykkiöissä, kiviaidoissa ja rakennuksissa ja sen elinympäristöä Kirk-

kojärven alueella ovat pääasiassa avoimet ja puoliavoimet pellot ja niityt. 

 

Laji on Suomessa silmälläpidettävä ja Pirkanmaalla vaarantunut.  

 

Kivitasku on Natura-tietolomakkeen päivitysehdotukseen lisätty uusi laji. 

 

Metsähanhi Anser fabalis 

Metsähanhia nähdään lähinnä muuttoaikoina, sillä Pirkanmaan pesimäkanta on häviävän pieni. Laij 

on Suomessa luokiteltu vaarantuneeksi ja Pirkanmaalla erittäin uhanalaiseksi. Pirkanmaan 

pesimäkanta on 1-5 paria. Pesintää ei ole todettu Kirkkojärvellä. 

 

Metsähanhi on Kirkkojärven alueella säännöllisesti tavattava muuttolintu, joka ruokailee Natura-

alueita ympäröivillä peltoaukeilla. Laji käyttää yöpymiseen Kirkkojärveä tai muita Natura-alueen 

ulkopuolisia isompia vesistöjä.  

 

Pikkujoutsen Cygnus columbianus 

Pikkujoutsen on alueella harvinainen, vain muuttoaikoina yksittäin tavattava lepäilijä, joka 

ruokailee Natura-alueita ympäröivillä peltoaukeilla. Pikkujoutsen käyttää yöpymiseen pääasiassa 

Kirkkojärveä tai Natura-alueen ulkopuolisia isompia vesistöjä (Roine ja Vesijärvi). Pikkujoutsen on 

uhanalaisuusluokitukseltaan erittäin uhanalainen.  

 

Valkoposkihanhi Branta leucopsis 

Valtaosa Pirkanmaan havainnoista kertyy syysmuutolta. Sateet ja voimakkaat vastatuulet 

saattavat keskeyttää niiden muuton, jolloin parvia saattaa pysähtyä pelloille ruokailemaan 

muutamaksi päiväksi. Laji on Suomessa arvioitu elinvoimaikseksi. Valkoposkihanhi on alueella 

säännöllisesti tavattava muuttolintu, joka ruokailee Natura-alueita ympäröivillä peltoaukeilla. Laji 

käyttää yöpymiseen pääasiassa Kirkkojärveä tai Natura-alueen ulkopuolisia isompia vesistöjä 

(Roine ja Vesijärvi). 

 

 

8.3.4 Metsät 

 

Ampuhaukka Falco columbarius  

Ampuhaukka on Etelä-Suomessa kosteikkojen varttuneissa rantametsissä ja valoisissa harjumän-

niköissä viihtyvä pieni petolintu.  Pohjoisessa ampuhaukka elää karuilla tunturialueilla. Ravinnok-

seen ampuhaukka saalistaa pieniä lintuja ja piennisäkkäitä. Kannan koko on arvioitu noin 3200 pa-
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riin. Vuoden 2015 uhanalaisuusarvioinnissa laji on arvioitu elinvoimaiseksi ja Pirkanmaalla silmäl-

läpidettäväksi. Syysmuutto alkaa elokuun puolivälissä ja paluu Länsi- ja Etelä-Euroopasta tapahtuu 

maalis-huhtikuun aikana.  

 

Ampuhaukasta on tehty pesintään viittaavia havaintoja Hakalanperässä 1990-luvun alkuvuosina 

sekä Herttualassa kesällä 1999. Laji ei häiriinny herkästi hakkuista ja pesäpaikaksi kelpaakin pieni 

metsäsaareke, rantametsä tai pellonreunusmetsikkö. (Lahtinen & Virta, 2000). Ampuhaukan 

reviirejä saattaa sijoittua  Natura-alueen ympäristöön ja ne voivat ruokailla Natura-alueella ja sen 

ympäristössä pesimäaikana. Lajin esiintyminen alueella painottuu todennäköisesti kuitenkin kevät- 

ja syysmuuttokausille, jolloin alueella voi viivähtää saalistamassa muutamia yksilöitä. 

 

Mehiläishaukka Pernis apivorus  

Mehiläishaukka on rehevissä lehti- ja sekametsissä viihtyvä laji, jonka levinneisyys painottuu 

Suomen keski- ja eteläosiin. Mehiläishaukka on taantunut jatkuvasti 1980-luvulta lähtien, ja 2015 

uhanalaistarkastelussa sen luokitus muutettiin vaarantuneesta erittäin uhanalaiseksi. Arviolta 

Suomessa pesii noin 2200-2400 mehiläishaukkaparia. Pirkanmaan pesimäkanta on arviolta 150-

250 paria. Pirkanmaalla laji on arvioitu vaarantuneeksi. Mehiläishaukka talvehtii trooppisessa Afri-

kassa ja syysmuutto alkaa heinäkuun loppupuolelta päättyen lokakuuhun mennessä. Kevätmuutto 

on touko-kesäkuussa. Ravinnokseen mehiläishaukka pyydystää kimalaisia ja ampiaisia, joiden pe-

sien vahakennoja se kantaa poikasilleen ravinnoksi. Huonoina hyönteisvuosina se voi myös syödä 

muiden lintujen munia ja poikasia.   

 

Mehiläishaukka ei pesi Kirkkojärven Natura-alueella. Lajin reviirejä saattaa sijoittua Natura-alueen 

ympäristöön, ja mehiläishaukat voivat ruokailla Natura-alueella sekä sen ympäristössä 

pesimäaikana. Lajin esiintyminen alueella painottuu todennäköisesti kuitenkin kevät- ja 

syysmuuttokausille, jolloin alueella voi viivähtää saalistamassa muutamia yksilöitä. 

 

Palokärki Dryocopus martius  

Palokärki on suurin tikkamme, joka esiintyy koko maassa pohjoisinta Lappia lukuunottamatta. 

Elinympäristönään se suosii männiköitä ja sekametsiä. Pesäkolon palokärki kovertaa korkealle 

haapaan tai mäntyyn. Palokärki on 1900-luvun puolivälin taantumisen jälkeen runsastunut ja kas-

vattanut pesimäkantansa kaksinkertaiseksi 1980-luvun ja 2000-luvun puolivälin välillä. Nykyään 

palokärjen pesimäkannaksi arvioidaan 30 000-50 000 paria. Laji on Suomessa arvioitu elinvoi-

maiseksi. 

 

Kirkkojärven lähellä palokärkihavaintoja on tehty järven itärannan ja eteläkärjen metsissä, Herttu-

alan alueella Leivintien varrella ja Taivallammella. Lajista on havainto myös Lahdentien ja Kirkko-

järven väliin jäävällä metsäkaistaleella. Palokärjen pesimäreviirit sijoittuvat todennäköisesti Natu-

ra-alueen ympäristön metsäisille alueille Leipin-Tiihalan alueelle tai Keisarinharjulle ja laji saattaa 

vierailla satunnaisesti ruokailemassa Natura-alueella tai sen läheisillä rantametsäalueilla. 

 

Pyy Bonasa bonasia  

Pyy on kuusimetsien yleinen pesimälaji ja Suomessa sen levinneisyys vastaakin kuusen levinnei-

syysaluetta. Sitä esiintyy siis kaikkialla, paitsi pohjoisessa Lapissa. Pyykanta on taantunut viime 

vuosikymmeninä. 1990-luvulta kanta on kuitenkin ollut vakaa ja Suomen puolen miljoonan pesi-

mäkanta on arvioitu elinvoimaiseksi. 

  

Pyy kuuluu Kirkkojärven pesimälinnustoon, mutta pesinnät tapahtuvat Natura-alueen ulkopuolella. 

Natura-alueen sisällä pyylle mahdollisia pesäpaikkoja olisivat varttuneet rantametsät. Pirkanmaan 

lintutieteelliseltä yhdistykseltä saadun havaintoaineiston mukaan Kirkkojärvellä ei ole tehty yhtään 

havaintoa pyystä vuosina 2010–2014. Pyy on todennäköisesti vain satunnaisesti alueella tavattava 

laji, koska se on metsissä pesivä paikkalintu. 

 

 



 

41 

 

9. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI  

9.1 Suunnitelma-aineisto ja tarkastelun tarkkuustaso 

 

Vaikutusten arviointi pohjautuu yleissuunnitelmatason suunnitelma-aineistoon. Yleissuunnitelma-

ratkaisuun kuuluvat suunnitelmapiirustukset ja selostus ohjaavat seuraavaa suunnitteluvaihetta, 

eli tiesuunnittelua. On kuitenkin huomattava, että maantielain mukaisessa yleissuunnitelmassa ei 

vielä määritellä tien tasausta ja tiealueen rajoja täsmällisesti taikka määritellä meluntorjuntaa si-

tovasti. Tien tarkempi sovitus maastoon tehdään tiesuunnitelmavaiheessa, jossa myös suunnitel-

laan tien kuivatukseen kuuluvat rakenteet, reuna- ja laskuojat samoin kuin meluesteet. Rakennus-

suunnitelma laaditaan yleensä tienrakennusurakan yhteydessä, jolloin myös työmaajärjestelyt ja 

työnaikaiset liikenteen järjestelyt suunnitellaan. Urakkavaiheessa tarkentuvissa työmaajärjeste-

lyissä on mahdollista ottaa huomioon arvokkaat luontotyypit ja ohjata työmaa-ajoneuvojen kulkua 

sekä työnaikaisia liikennejärjestelyjä niin, ettei luontaista kasvillisuutta tarpeettomasti hävitetä. 

 

Tienparannushankkeen yleissuunnitelmatasoinen tarkkuus mahdollistaa vaihtoehtojen vaikutusten 

arvioinnin ja vertailun yleistasoisesti. Tienparannushankkeen yksityiskohtainen toteuttaminen ei 

ole tässä vaiheessa tiedossa. Natura-alueeseen vaikuttavien toimenpiteiden tarkkaa suunnittelua 

tai ohjaamista ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yleissuunnitteluvaiheessa muutoin kuin kriittisiksi 

tunnistettujen vaikutusmekanismien osalta. Yleissuunnitelmatasoa tarkemmmat hankkeen sijaintia 

ja toteuttamistapaa koskevat tarkastelut ja ratkaisutavat on esitetty ohjeeksi ja suositukseksi jat-

kosuunnittelua ja hankkeen toteutusvaihetta varten. 

Tässä Natura-arvioinnissa on tarkasteltu  yleissuunnitelmavaihtoehdoksi valitun ratkaisun vaiku-

tuksia Kirkkojärven Natura 2000  – alueeseen. Arviointi on laadittu ympäristöoppaan 109 (Söder-

man T. 2003) Natura-arviointia koskevan ohjeistuksen mukaan asiantuntija-arviona. 

 

9.2 Tiehankkeen vaikutusten syntyminen 

 

9.2.1 Linnustoon kohdistuvat vaikutukset 

 

Tienrakennuksen, tieverkon ja liikenteen on tutkimuksissa havaittu vaikuttavan linnustoon monin 

tavoin.  Uudet tiet pirstovat ja pienentävät lintujen elinympäristöjä. Tiehankkeiden vaikutuksia 

ovat rakennusaikainen melu ja suora häiriö, käytönaikainen melu ja suora häiriö, liikennekuolemat 

sekä sellaiset Natura-alueen ulkopuoliset elinympäristöjen menetykset, jotka vaikuttavat myös itse 

Natura-alueella esiintyvään lintulajistoon. Periaatteessa tiehankkeet voivat vaikuttaa Natura-

alueen linnustoon myös muun muassa valumavesiä koskevien määrällisten tai laadullisten muutos-

ten kautta, mikä voisi heijastua esimerkiksi Natura-alueen kasvillisuuteen ja/tai selkärangatonlajis-

toon ja edelleen linnustoon.  

 

Epäsuoria haitallisia vaikutuksia linnustoon on liikenteen melulla, keinotekoisella valaistuksella ja 

tierakenteilla, jotka haittaavat lintujen liikkumista. Haitallisimpia vaikutuksia aiheuttavat törmäyk-

set ajoneuvoihin ja liikenteen melu. Törmäyksiä tapahtuu eniten avoimilla alueilla. (Kociolek & al. 

2011.) Pääasiallisena vaikutusalueena voidaan pitää tien rakentamisen ja toiminnan aikaisen me-

lun ja visuaalisen häiriön vaikutusaluetta. Melun ja visuaalisen häiriön vaikutusalue on luonnolli-

sesti laajempi pelloilla, kosteikoilla, järvien rannoilla ja muilla avoimissa ympäristöissä kuin sulkeu-

tuneissa ympäristöissä, kuten metsissä.  

 

Liikkumisen aiheuttama häiriö voi heikentää lintujen pesintää ja ravinnonhankintaa. Liikkuminen 

tai siitä aiheutuva ääni voi synnyttää linnuissa pakoreaktion. Pakoreaktion syntyyn vaikuttaa sekä 

aiheuttajan etäisyys lintuun että liikkeen suunta lintuun nähden: lähellä ja kohti lintua suuntautva 

liike aiheuttaa todennäköisemmin pakoreaktion kuin lintua sivuava liike etäällä. Linnut eivät ole 

yhtä arkoja pakenemaan ajoneuvoja kuin jalan liikkuvia ihmisiä. Jalkaisin liikkuvien ihmisten suh-

teen suojaetäisyytenä on pidetty 100–200 metriä. Veneilylle suositellaan suurempaa etäisyyttä. 

(Erävuori 2014.) 
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Lintujen kuolleisuus ajoneuvoihin törmäämisen seurauksena voi olla merkittävää lintujen runsau-

den ja esiintymisen kannalta (Pons 2000). Törmäyksiä onkin pidetty melua haitallisempana tielii-

kenteen linnustovaikutuksena. Pesivien emojen kuoleminen tai loukkaantuminen heikentää lähi-

alueen poikueiden mahdollisuuksia selvitä lentokykyisiksi. (Summers & al. 2011.) 

Lintujen on havaittu karttavan meluisia tienvarsia pesimäympäristöinä. Melun on arvioitu vaikeut-

tavan lintujen ääneen perustuvaa viestintää pariutumisvaiheessa. Toisaalta lintujen on arvioitu 

muuttavan laulutapaansa liikenteen melun vuoksi. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että uu-

den vilkasliikenteisen tien rakentaminen ja liikenteen melu vaikuttavat kahlaajien lisääntyviin po-

pulaatioihin tien läheisyydessä, jopa 800 metrin etäisyydellä, kun taas varpuslintuihin vastaavaa 

vaikutusta ei havaittu. Liikenteen melun häiritsevyys esimerkiksi kaulushaikaran kannalta perustuu 

siihen, että liikenteen yli 53–55 dB melu peittää koiraan kutsuhuudot naaraiden kuulumattomiin ja 

siksi koiraat välttävät tien lähialueita. Avoimilla viljelyalueilla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu 

lintujen populaatiotiheyden laskeneen alle 100 metrin etäisyydellä melko vilkkaasti liikennöidystä 

tiestä (KVL 5000) jopa 50 prosenttia (Reijnen & al. 1995). Melutason ylittäessä 50–55 dB lintupo-

pulaatioiden suhteellinen tiheys alkoi laskea (ks. ed.). Liikenteen vaikutuksista linnustoon ks. esim. 

Kociolek & al. 2011 ja Hirvonen H. 2001. 

Sekä törmäysriskin että melun haitallisia vaikutuksia tien lähialueen linnustoon voidaan vähentää 

tienvarteen rakennettavilla valleilla tai muilla esteillä. Esteet ohjaavat lintuja nostamaan lentokor-

keuttaan tien kohdalla. Törmäysriskin vähentämisen kannalta korkeat esteet toimivat matalia pa-

remmin. Kun esteen korkeus on yli 1,5 metriä, henkilöautot jäävät sen taakse. Yli 3 metrin korkui-

nen este peittää myös korkeampia ajoneuvoja taakseen ja törmäyksiä tapahtuu enää vähän avoi-

meen tiealueeseen verrattuna. (Pons 2000.) Puustolla tai pensasistutuksilla voi puolestaan olla 

haitallisia vaikutuksia, koska linnut voivat hakeutua niiden suojaan ja ajautua ajoradalle. Lintujen 

lentokorkeutta tien kohdalla on mahdollista lisätä kiinteiden esteiden ohella myös kevyemmillä rat-

kaisuilla, kuten erilaisilla salkorakenteilla. 

Rakentamisen aikaiset melu- ja häiriövaikutukset ovat luonteeltaan lyhytaikaisia. Mikäli rakennus-

vaihe ei sisällä louhintaa tai muuta erityisen suurta melua tai häiriötä aiheutuvaa toimintaa, voi-

daan sen vaikutuksia pitää suuruusluokaltaan samana kuin käytönaikaisesta liikenteestä johtuvia 

vaikutuksia. Suomessa louhinnasta aiheutuvan vaikutusetäisyyttä on selvitetty ainakin Kevitsassa 

(Ramboll 2014), jossa 1 km etäisyydellä tapahtuneilla räjäytyksillä oli järvellä levähtäviin vesilin-

tuihin kohtuullisen vähäiset karkotevaikutukset, eikä pesimälinnustoon ollut havaittavia vaikutuk-

sia. Voimakkuustasoltaan lähes yhtä äänekkään paalutusmelun vaikutuksia on selvitetty ainakin 

Helsingin Toukolanrannassa (Mikkola-Roos 1996), jossa koepaalutuksissa todettiin vesilintujen häi-

riintyvän pahoin aina 250 metriin asti ja häiritsevän vaikutuksen ulottuvan jopa 1 kilometriin. 

Hanhilla yksittäisen ajoneuvon karkotevaikutuksen on todettu muuttoaikoina ulottuvan 300–600 

metrin etäisyydelle, vuodenajasta riippuen (Madsen 1985). 

 

Pääpiirteissään lyhytkestoinen melu aiheuttaa yksilöissä pakoreaktion ja pitkäkestoinen melu laji- 

ja yksilömäärien pysyvämpiä muutoksia melun vaikutusalueella. Pitkäkestoisella melulla on myös 

mm. yksilöiden käyttäytymiseen ja fysiologiaan vaikutuksia, jotka edelleen voivat näkyä populaa-

tiotasolla. 

Melusta linnustolle aiheutuvan häiriön suuruuteen vaikuttaa melua aiheuttavien töiden ajoitus. 

Haitallisimpia ovat lintujen pesimäkaudelle ajoittuvat häiriöt, jotka voivat lisätä lintujen poistumis-

ta pesältään ja kasvattaa näin pesinnän epäonnistumisen tai pesän hylkäämisen riskiä. Meluvaiku-

tusten lisääntyminen voi myös saada koiraat siirtymään pois meluisimmilta alueilta, jos niiden lau-

lu ei kuulu melun yli. 
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9.2.2 Luontotyyppeihin ja kasvilajeihin kohdistuvat vaikutukset 

 

Uuden tien vaikutukset luontotyyppeihin ja lajeihin syntyvät suoraan lajien elinympäristöjen ja 

luontotyyppien pinta-alamenetyksinä ja pirstoutumisena tai välillisinä vaikutuksina ekologisiin olo-

suhteisiin.  Tien leventäminen laajentaa tien avointa maastokäytävää ja muodostaa aiempaa suu-

remman esteen eläinten liikkumiselle. 

Uuden maastokäyävän vaatimin osin tiealueeksi rajatulta alueelta kaadetaan puusto ja raivataan 

pensaat. Tierakenteen ja reunaojien kohdalla oleva luontainen kasvillisuus ja maan pintakerros 

poistetaan ja tehdään tierakenteiden edellyttämät maarakennustyöt. Rakentamisaikaisten huleve-

sien hallintaa varten tarvittavat viivytys- ja laskeutusaltaat tai kosteikot rakennetaan maanraken-

nustöiden ensi vaiheessa. Mahdolliset maaleikkaukset ja pengerrykset tehdään tien tasauksen 

edellyttämällä tavalla.  

 

Varsinaisen tierakenteen valmistumisen edetessä reuna- ja laskuojat kaivetaan tien kuivatuksen 

vaatimaan syvyyteen ja luiskataan. Tien kuivatusjärjestelmään kuuluvat laskuojat kaivetaan tai 

perataan tiesuunnitelmassa osoitettavalla tavalla. Viherrakentamisvaiheessa reunaojien luiskille 

tehdään ympäristösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet. 

 

Vesialueiden kohdalla tien leventäminen edellyttää tiepenkereen leventämistä. Vaihe voi sisältää 

myös rumpujen uusimista tai siltojen rakentamista. Vesialueella pohjan syvyyssuhteet ja pohja-

sedimentin laatu ratkaisevat, kuinka laajalle rakentamisen vaikutukset järven pohjalla ulottuvat.  

 

Pitkäaikaiset tiehankkeiden vaikutukset luontotyyppeihin ja luontodirektiivin lajeihin syntyvät 

elinympäristön hitaampien muutosten kautta. Tiehanke muuttaa yleensä lähiympäristön vesitasa-

painoa: reuna- ja laskuojat voivat kuivattaa kosteita alueita tai laskuojien valumavedet voivat ai-

heuttaa vettymistä painanteissa. Tiehulevesissä oleva suola nostaa valumavesien kloridipitoisuut-

ta. Tienvarsien kasvilajisto voi muuttaa tien lähiluontotyyppien kasvillisuutta tai kasvistoa. Hai-

talllista vaikutusta voi aiheutua esimerkiksi tienpientareilla hyvin menestyvien haitallisten vierasla-

jien leviämisestä ympäröiviin luontotyyppeihin. 
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10. VAIKUTUKSET KIRKKOJÄRVEN NATURA 2000  -

ALUEESEEN  

10.1 Luontodirektiivin luontotyyppeihin ja liitteen II lajiin kohdistuvat vaiku-

tukset  

 

Luontodirektiivissä mainittuihin luonnonarvoihin kohdistuvien vaikutusten arvioidaan rajautuvan 

Kirkkojärven pääaltaan ja Kuohunlahden alueelle. Kirkkojärven vedet laskevat Taivallammin ja 

Säkkölänjärven kautta Roineeseen, mutta etäisyyden ja virtausolojen johdosta alueiden luonto-

tyyppeihin tai alueilla esiintyvään lajistoon ei valtatien parantamisesta arvioida aiheutuvan haital-

lista vaikutusta. 

 

Luontodirektiivin luontotyyppeihin ja liitteen II lajiin, jättisukeltajaan, kohdistuvista vaikutuksista 

merkittävimmät syntyvät tien rakentamisen aikaan. Koska jättisukeltajan esiintymisestä Kuohun-

lahdella tai Kirkkojärvellä ei ole havaintoja, ei suoria vaikutuksia lajiin ole tunnistettu eikä siten ar-

vioitu. Valtatien leventäminen pienentää pysyvästi luontotyyppien pinta-alaa hankkeen valmistut-

tua. Lisäksi tien kuivatusjärjestelmä ja hulevesiratkaisut vaikuttavat tien lähialueen vesitalouteen 

ja veden laatuun. Kuivatuksen ja hulevesien käsittelyn  ratkaisut suunnitellaan tarkemmin tie-

suunnitelmavaiheessa.  

 

Kangasalan eritasoliittymä säilyy lähes nykyisellään, ainoa muutos on eritasoliittymään Tampereen 

(lännestä) suunnan ramppi sijoittuminen erkanemiskohdastaan lähtien hieman nykyistä ramppia 

lähemmäs Kirkkojärven rantaa. Suunniteltujen toimenpiteiden alle jäävä maa-alue ei ole luontodi-

rektiivin luontotyyppiä, mutta rakentamisvaiheen yhteydessä hulevesien mukana Kirkkojärveen voi 

kulkeutua kiintoainesta. Vesiluontotyypin mahdollinen pienentyminen eritasoliittymän länsipuolella 

on suuruudeltaan 250 m2 luokkaa.  

 

Kuohunlahden ja Kirkkojärven vesistöpenkereen kohdalla tien penkere levenee Kirkkojärven puo-

lelle noin 9 metriä. Kirkkojärven Natura-alueen vesiluontotyypin pinta-alan vähenee noin 0,2 heh-

taaria (2000 m2) ja rantasoiden luontotyyppi noin 100 m2. 

Tienrakennusvaiheessa kasvipeitteen poistaminen maanpinnalta, leikkaukset ja pengerrykset li-

säävät sadevesien mukana vesistöön kulkeutuvaa kiintoaineksen määrää. Vesistöpenkereen levit-

täminen Kirkkojärven ja Kuohunlahden välisellä tieosalla ja valtatien alittavan rummun pidentämi-

nen aiheuttavat suoraan vesistöön samentumaa. Kuohunlahden puolen pohjasedimenteissä on 

aiemmissa selvityksissä havaittu raskasmetalleja. Pengerlevityksen kohdalla vesialueen täyttö lou-

heella syrjäyttää pehmeää sedimenttiä pohjasta. Sedimenttiin sitoutuneet haitta-aineet voivat täl-

löin levitä laajemmalle alueelle virtausolosuhteiden mukaan. Vesistöpenkereen tarkemman suun-

nittelun yhteydessä sedimentin laatu ja haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää tarkemmin. Vesistö-

penkereen leventäminen ja valtatien alittavan virtausaukon muutokset suunnitellaan tarkemmin 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tiesuunnitelmavaiheen aikana. Vesialueella tehtävien toi-

menpiteiden vaikutusarvio tarkennetaan tiesuunnitelmavaiheeseen kytkeytyvässä vesilupaproses-

sissa. 

Kiintoainekuormituksen lisääntyminen samentaa vettä ja sedimentoituva kiintoaines voi peittää 

uposkasvien kasvualustaa. Pohjaeläimistön elinympäristöt muuttuvat vesialueen täytön seurauk-

sena vesistöpenkereen vieressä. Ruovikoiden pinta-ala voi lisääntyä kiintoaineskuormituksen välil-

lisenä seurauksena. Elinympäristöjen liettyminen voi aiheuttaa pitkäaikaisia tai pysyviä haittavai-

kutuksia vesikasvillisuudelle ja siten välillisesti myös linnustolle. Kiintoainekseen ja pohjasediment-

tiin sitoutuneiden ravinteiden vapautuminen penger- ja siltarumputyömaan yhteydessä lisää lyhyt-

aikaisesti veden ravinteisuutta. Kirkkojärven nykytilaan nähden rehevöittävä vaikutus on kuitenkin 

vähäinen. 

Järven vedenlaatuun voivat vaikuttaa myös tieltä huuhtoutuvien hulevesien määrä ja laatu. Hule-

vedet sisältävät myös tiesuolaa. Kirkkojärvi on ollut pitkään teiden hulevesien vaikutuspiirissä. Ve-

den kloridipitoisuus on ollut vuosituhannen vaihteen tienoilla noin 20 mg/l. Tien leveneminen ny-

kytilaan verrattuna lisää läpäisemättömän pinta-alan määrää ja siten hulevesien määrää. Tiehule-

vesien haitta-aineista ravinteiden, kiintoaineksen ja toksisten aineiden haittoja voidaan estää kä-
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sittelemällä hulevedet ennen vesistöön päätymistä. Veteen liukenevan kloridin määrä lisääntyy, 

kun suolattavan tien pinta-ala kasvaa. Pintavesissä kloridikuormitus on haitallisinta pienille, hitaas-

ti virtaaville ja syvlle järville, joissa kloridi edesauttaa veden pysyvää kerrostuneisuutta. Kirkkojär-

vi on kuitenkin matala ja tuulille altis, minkä vuoksi kloridi ei ole merkittävästi kerrostunut alive-

teen. Kloridipitoisuuden kasvusta ei siten ole valtatien 12 YVA-selostuksen mukaan arvioitu aiheu-

tuvan muutosta järven tilaan. 

Valtatien parantaminen keskikaiteella varustetuksi nelikaistaiseksi tieksi vähentää kohtaamison-

nettomuuksien riskiä. Näin myös esimerkiksi vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuden toden-

näköisyys Kirkkojärven jaksolla pienenee. 

Kangasalan eritasoliittymän länsipuolella valtatien leventäminen painottuu nykyisen tien pohjois-

puolelle. Kirkkojärven puolelle tien ajorata ja edelleen sivuoja leviävät nykyisestä 5-10 metriä. 

Kirkkojärven luoteispuolella valtatiehen rajoittuvan lehtoluontotyypin pinta-alan väheneminen ny-

kyisen tien vieressä noin 400 metrin matkalla jää siten vähäiseksi, noin 0,2-0,4 hehtaariksi Kirkko-

järven pohjoisrannan noin 4,5 hehtaarin lehtoalasta. Väheneminen ei kohdistu luontotyypin edus-

tavimpaan osaan, joka sijoittuu Kirkkojärven luoteisrannalle.  

 

10.1.1 Haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen 

Luontodirektiivin luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten estämisen ja lieventämisen kannalta 

on tärkeää rajata Natura-alueen reunalla tai lähialueella tapahtuva maankamaran ja kasvillisuuden 

muutosalue mahdollisimman suppeaksi. Vesistöpengertä levennetään Kirkkojärven puolelle, jolloin 

kokonaisuuden kannalta arvokkaampaan Kuohunlahteen ei aiheudu suoria haitallisia vaikutuksia. 

Kiintoainekuormituksen kannalta maanrakennustyöt ajoitetaan vähävetiseen vuodenaikaan. Ra-

kennustyömaan suunnittelussa minimoidaan rakentamisalueiden laajuus ja vältetään Kirkkojärven 

läheisyydessä kasvipeitteisten alueiden laajamittaista muokkaamista. 

Kiintoainekuormitusta voidaan vähentää rakentamalla hulevesille viivytys- ja laskeutusaltaita. Las-

keutusaltaat pyritään sijoittamaan luontaisiin painanteisiin. Mahdollisesti käyttökelpoisia laskeu-

tusaltaiden paikkoja eritasoliittymän alueella ovat Tampereen suunnasta eritasoliittymään erkane-

van nykyisen rampin ja valtatien välinen painanne sekä eritasoliittymän itäpuolelle sijoittuvat Kuo-

hunlahden rannan laskeutusaltaat. Vesistöpenkereen itäpuolella molemmin puolin valtatietä on 

laskeutusaltaille soveltuvaa maastoa. Altaat kaivetaan riittävään syvyyteen, jotta ne keräävät ra-

kentamisen aikaisen kiintoainekuorman ja niitä voidaan sen jälkeen uudelleen kaivamatta hyödyn-

tää lopullisessa tehtävässään tien hulevesien laadun ja virtaaman hallitsemiseen. Työmaavesien 

laskeutusta varten allas kaivetaan lopputilannetta syvemmäksi, jolloin altaaseen kertyvä sedi-

mentti muodostaa lopputilanteessa altaan pohjan. Kaivutyön yhteydessä kiintoaineksen leviämistä 

voidaan estää myös kaivualueen ulkopuolelle veteen asennettavilla suojaverhouksilla. 

Työmaan valmistuttua tien käytön aikaisia hulevesien aiheutamia haittoja ehkäistään käsittelemäl-

lä vedet ennen vesistöön johtamista. Hulevesialtaisiin kertyneeseen sedimenttiin istutetaan kos-

teikkokasvillisuutta, esimerkiksi järviruokoa, osmankäämia ja pajua ja syvänteisiin uposkasveja. 

Tarvittaessa ylimääräinen sedimentti poistetaan altaasta. Vesistöpenkereen leventämisen aikaista 

veden samentumishaittaa voidaan vähentää suojaverhouksella. Kiintoaineksen leviämistä vesistös-

sä voidaan vähentää käyttämällä ns. silttiverhoa, joka ankkuroidaan yläpäästään kellukkeisiin ja 

alareunastaan järven pohjaan. Kuohunlahden ja Kirkkojärven pääaltaan välisellä penkereellä siltti-

verhoa on käytettävä kaikkialla, missä työmaa rajoittuu veteen. Suojaverhouksia on mahdollista 

käyttää myös Kirkkojärveen tai Kuohunlahteen laskevien ojien suulla rajaamassa samentuman le-

viämistä. Verhous poistetaan vedestä maanrakennustöiden päättyttyä. Kiintoainekuormitusta ja 

siitä mahdollisesti johtuvia vaikutuksia seurataan rakentamisen aikana ja sen jälkeen.  

Kirkkojärven pohjoisrannan lehtoalueeseen kohdistuvia haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää 

rakentamalla valtatien sivuojan luiskat tavanomaista jyrkemmiksi, jolloin tierakenteen levenemi-

nen lehtoluontotyypin alueelle voidaan minimoida. Tien ja sen sivuojien vaatima pinta-ala tarken-

tuu myöhemmissä tie- ja rakennussuunnitelmavaiheissa. 
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10.2 Lintudirektiivin lintulajeihin kohdistuvat vaikutukset 

 

10.2.1 Rakentamisen aikaiset vaikutukset ja niiden lieventäminen  

Tienparannushankkeen toteutusvaiheen linnustoon kohdistuvat suorat haitalliset vaikutukset koh-

distuvat rantaruovikon ja luhdan sekä avoveden lintulajeihin. Tien parantaminen muuttaa Kirkko-

järven ja Kuohunlahden ja ruovikkoisten ranta-alueiden elinympäristöjä ja aiheuttaa melusta ja 

työmaaliikenteestä johtuvaa häiriötä. Haitallisten vaikutusten ei arvioida ulottuvan muille Natura-

alueen järville. Lintujen riski törmätä ajoneuvoihin on rakennusaikana nykytilaa pienempi  alennet-

tujen nopeusrajoitusten vuoksi.  

Rakentamisen aikaisen häiriön voimakkuus riippuu työvaiheesta ja sen ajoittumisesta lintujen pe-

sintä- ja muuttoaikaan nähden. Rakentamisen aiheuttamia vaikutuksia arvioitaessa tulee huomioi-

da, että tarkastelualueella on nykyäänkin jatkuvaa liikennettä.  Nopeusrajoitus valtatiellä on nyky-

ään joko 80 km/h tai 100 km/h. Natura-alueen tuntumassa on runsaasti asutusta ja valtatiehank-

keen vaikutuspiirissä paljon virkistyskäyttöä nykyisinkin. Alueeseen välittömästi rajautuvilla pelloil-

la liikkuu joka kevät ja syksy maatalouskoneita, joten alueen linnusto on todennäköisesti tottunut 

liikenteen sekä suurten koneiden meluun. Rakentamisen aikana valtatien nopeusrajoitus alenne-

taan  30 km/ - 60 km/h nopeuteen. Tämä vähentää liikenteestä aiheutuvaa melua ja siitä aiheutu-

vaa häiriötä linnustolle.   

Eniten häiriötä aiheuttaviksi työvaiheiksi arvioidaan maansiirtotyöt ja penkereiden rakentaminen. 

Työvaiheissa alueella liikkuu raskaita työkoneita, kuten kaivinkoneita ja kuorma-autoja. 

Avovesialueella ruokaileviin ja lepäileviin lintulajeihin kohdistuva häiriö voi lisääntyä tien ja vesi-

alueen väliin sijoittuvan puuston ja pensaikon vähenemisen ja siitä johtuvan suojavyöhykkeen ka-

penemisen seurauksena. Nykytilaan verrattuna puusto vähenee eniten vesistöpenkereen kohdalla. 

Koska Kangasalan eritasoliittymä säilyy likimain nykymuodossaan, myös eritasoliittymäalueen 

puustoa säilyy valitussa suunnitelmaratkaisussa hylättyjä vaihtoehtoja enemmän. Avovesialueella 

ruokailevien ja lepäilevien lajien arvioidaan olevan tien nykyisestä käytöstä johtuen liikenteen me-

luun ja liikkeeseen tottuneita. Näin ollen puuston vähenemisestä aiheutuva häiriö arvoidaan vä-

häiseksi. 

Suorien häiriövaikutusten kannalta herkimpiin lajeihin kuuluu Kuohunlahtea ja Kirkkojärven poh-

joisrantaa elinympäristönään käyttäviä kahlaajia ja  vesilintuja. Kirkkojärven itärannan ruovikkoi-

nen ranta-aluekokonaisuus on näiden lajiryhmien kannalta tärkeä. Tiealueella ja järvien ympäris-

tössä tapahtuvasta tavanomaisesta toiminnasta poikkeava melu ja muu häiriö ajoittuu yhden pe-

sintäkauden ajalle. Näin ollen tien parantamistoimista ei arvioida aiheutuvan suoraa merkittävää 

haitallista vaikutusta Natura-alueen linnustoon. 

Petolinnuista haitallisia vaikutuksia voi kohdistua nuolihaukkaan pienilaisen saalistusympäristön 

heikentymisestä johtuen. Kirkkojärven läheisyyteen sijoittuu kuitenkin runsaasti lajille soveltuvia 

saalistusympäristöjä. Tästä ja häiriön tilapäisyydestä johtuen lajiin ei arvioida kohdistuvan haitalli-

sia vaikutuksia. 

Kirkkojärven itärannan laaja ruovikko- ja luhtaranta on suoran näköyhteyden päässä tienraken-

nustyömaasta. Riippuen tuuliolosuhteista rakentamisesta aiheutuva melu voi kulkeutua myös Kirk-

kojärven yli. Näin ollen melusta ja liikeestä aiheutuvasta häiriöstä voi aihetua haitallisia vaikutuk-

sia ruovikkoalueen lajien ruokailuun ja pesintään. Lajit ovat kuitenkin tottuneet tien nykyisestä 

käytöstä johtuen vastaavanlaisiin häiriöihin. Näin ollen Kirkkojärven itärannan lajistoon ei arvioida 

kohdistuvan haitallisia vaikutuksia. 

Puustoisen rantametsän kaventuminen Kirkkojärven pohjoisrannalla kaventaa myös lehtimetsäla-

jien elinympäristöä. Kaventumisesta ei kuitenkaan arvioida kohdistuvan haitallista vaikutusta Na-

tura-alueella esiintyviin lintudirektiivin I liitteen lajeihin. 

Tienrakennuksen eniten häiriötä aiheuttavat toimenpiteet on ajoitettava lintujen muutto- ja pesi-

mäajan ulkopuolelle. Linnustolle vähemmän haitallinen ajanjakso kestää marraskuulta maaliskuun 

alkuun. Melua eniten aiheuttavat työvaiheet, raskaat maansiirtotyöt ja vesistöpenkereen levittämi-

nen tehdään talvityönä muutto- ja pesintäajan ulkopuolella. Syysmuuttoaikana elo-lokakuussa 

voidaan tehdä viherrakennustöitä ja hulevesialtaiden rakentamista.  Näistä toimista aiheutuvat 

haitalliset melu- ja häiriövaikutukset jäävät vähäisiksi, sillä alueen linnusto on tottunut liikkuviin 
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koneisiin kuten traktoreihin ja leikkuupuimureihin sekä liikenteestä aiheutuviin häiriöihin. Keväällä 

muuttoaikaan huhti-toukokuussa joudutaan tekemään osa maansiirtotöistä, päällystystyöt, melu-

kaiteiden rakentaminen ja mahdollisesti osa viherrakentamisesta. Lintujen pesimäaikaan touko-

kuu-heinäkuussa on työmaa syytä rauhoittaa häiriötä aiheuttavista töistä. 

Mikäli häiriötä aihettavat työvaiheet ajoitetaan talvikauteen marraskuun ja maaliskuun väliselle 

ajalle, rakennustoimista ei arvioida aiheutuvan merkittäviä haitallisia vaikutuksia Natura-alueen 

suojeluperusteissa mainittuihin lintulajeihin. Pesimäajan rauhoittamisella voidaan välttää lintujen 

pesintään ja poikastuottoon mahdollisesti kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Syksyllä, pesimäajan 

ulkopuolella Kuohunlahdella viihtyville vesilinnuille, kuten laulujoutsenille ja uiveloille voi aiheutua 

häiriötä rakentamisen aikana. Häiriö arvoidaan merkitykseltään vähäiseksi. Kesällä syntyneet poi-

kaset ovat syksyllä lentokykyisiä ja lajit voivat tilapäisesti siirtyä vaihtoehtoisille ruokailu- ja leväh-

tämisympäristöihin Kuohunlahden läheisyyteen, mikäli häiriö estää lajien oleskelun Kuohunlahdel-

la. Samoin varhaisimmat kevätmuuttajat Kirkkojärven sulapaikoissa voivat häiriintyä kevättalvella 

käynnistyvistä työvaiheista.  

Keväästä syksyyn kestävälle ajanjaksolle ajoittuu tien päällystys- ja viherrakennustöitä. Näistä 

työvaiheista aiheutuu melua. Toimista aiheutuva häiriö kohdistuu eniten valtatietä lähinnä oleville 

avovesi-, ruovikko-, luhta- ja metsäalueille. Lintujen arvioidaan olevan tottuneet tottuneet tien ny-

kyisestä käytöstä johtuen vastaavanlaisiin häriöihin. Näin ollen päällystys- ja viherrakennustöistä 

ei arvioida linnustoon kohdistuvan haitallisia vaikutuksia. 

Vesistökuormituksen lisääntymisen kautta linnustoon kohdistuvat välilliset haitalliset vaikutukset 

rakentamisen aikaan jäävät todennäköisesti vähäisiksi. Kiintoaineksen kulkeutuminen veteen ja 

veden samentuminen voi vähentää kalojen ja pohjaeläinten määrää sekä aiheuttaa muutoksia laji-

ryhmien populaatiorakenteessa työmaan läheisillä vesialueilla. Kiintoaineskuormitusta ja veden 

samentumista on mahdollista vähentää työn ajoituksella ja laskeutusaltailla sekä suojaverhouksel-

la vesialueella. Vesialueen laajuus huomioon ottaen linnuston ruokailuympäristöissä tapahtuvat ti-

lapäiset muutokset eivät merkittävästi heikennä linnuston elinoloja Kirkkojärven alueella. 

Työn vaiheistus suhteessa linnuston elinkiertoon alueella on esitetty kaaviossa liitteessä 4. 

 

10.2.2  Käytön aikaiset häiriöt ja haitalliset vaikutukset sekä niiden lieventäminen 

 

Valtatien käytön aikaisiksi vaikutuksiksi tunnistettiin: 

• lintujen riski törmätä ajoneuvoihin 

• luhta-ja rantalajien elinympäristön pieneneminen Kirkkojärven pohjoisrannalla 

• liikenteen melusta ja liikkeestä aiheutuva häiriö 

• tiealueen hulevesien vaikutus elinympäristöihin. 

 

Suunitelman mukaan asennettavat meluesteet vähentävät lintujen ajoneuvotörmäysriskiä. Estei-

den törmäysriskiä pienentävä vaikutus on huomattava myös suhteessa valtatien liikennemäärien 

kasvuun. Oletettavasti merkittävin hyöty meluesteistä syntyy Kirkkojärven ja Kuohunlahden väli-

sen vesistöpenkereen kohdalla, missä linnut ylittävät tien siirtyessään vesialueelta toiselle. Esteet 

ohjaavat lintuja nostamaan lentokorkeuttaan tien kohdalla. Puustolla tai pensasistutuksilla voi puo-

lestaan olla haitallisia vaikutuksia, koska linnut voivat hakeutua niiden suojaan ja ajautua ajoradal-

le. Kirkkojärven jakson viherrakentamisessa periaatteena tulisi pitää sitä, ettei kasvillisuudella 

houkutella lintuja tielaueelle ruokailemaan tai saalistamaan. Törmäysriskin vähentämisen kannalta 

korkeat esteet toimivat matalia paremmin. Kun esteen korkeus on yli 1,5 metriä, henkilöautot jää-

vät sen taakse. Yli 3 metrin korkuinen este peittää myös korkeampia ajoneuvoja taakseen ja tör-

mäyksiä tapahtuu enää vähän avoimeen tiealueeseen verrattuna. Meluesteen toteuttaminen Kirk-

kojärven jaksolla 1,2 metrin korkuisena, ajoradan reunaan sijoitettavalla melukaiteella on perus-

teltua, koska näin tiealueen leveneminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Esimerkiksi 3 merin kor-

kuiset meluesteet olisi Kirkkojärven kohdalla rakennettava nykyiselle vesialueelle, jolloin vesiluon-

totyyppiin kohdistuvat vaikutukset voimistuisivat huomattavasti esitettyyn ratkaisuun verrattuna. 

Riittävän meluntorjuntatehon ja tuulikuormakestävyyden vuoksi korkeat meluesterakenteet jou-

duttaisiin todennäköisesti paaluttamaan järven pohjaan. 
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Kuohunlahden ja Kirkkojärven vesistöpenkereen kohdalla ranta- ja luhtalajien elinympäristönä 

käyttämän vesiluontotyypin pinta-ala vähenee noin 0,2 hehtaaria (2000 m2) ja rantasoiden luonto-

tyyppi noin 100 m2. Pinta-alojen pieneminen on vähäistä verrattuna luontotyyppien pinta-aloihin 

Natura-alueella. Pinta-alojen pieneneminen ei myöskään sijoitu linnuston kannalta oleellisimpiin 

pesimä- ja/tai ruokailuympäristöihin. Näin ollen haitallinen vaikutus arvioidaan vähäiseksi. 

Valittuun vaihtoehtoon sisältyy meluntorjuntatoimenpiteitä Kirkkojärven alueella. Toimenpiteiden 

ansiosta liikenteestä aiheutuva melu tulee hieman vähenemään verrattuna nykytilaan. Valitussa 

vaihtoehdossa Kangasalan eritasoliittymä säilyy nykyisellään, valtatiellä on kaksi kaistaa suun-

taansa ja ajoradan reunalla sekä rampeille sijoitetaan 1,2 metriä korkeat melukaiteet. Valtatien lä-

hialueen kovan melun, eli yli 60 dB päivämelutasojen alueet kaventuvat nykyisestä (Kuva 20). 

Vastaava muutos parempaan on havaittavissa myös yöajan keskimelutasoissa. Liikennemelun 

huipputuntien äänitasot ovat keskimäärin noin kaksi dB korkeampia kuin keskiäänitaso. Huippu-

tunnit ovat aamulla ja illalla työmatkaliikenteen mukaan. Huippujen sijoittumisen ei arvioida muut-

tuvan muuttuvien tiejärjestelyjen vuoksi.  

 

  

Kuva 20. Ennustetilanteen liikenteen keskimelutasot vaihtoehdossa 2 päiväaikaan. 

 

Valitun vaihtoehdon suunnitelman mukaan Kirkkojärven melutasot tulevat hieman alenamaan ny-

kytilaan verrattuna. Näin ollen melusta ei aiheudu nykytilaan verrattuna haitallista vaikutusta Na-

tura-alueen linnustolle. Meluaitojen korkeutta on mahdollista arvioida uudestaan suunnittelun seu-

raavissa vaiheissa. Korkeimmilla meluseinillä voidaan meluntorjunnan lisäksi esimerkiksi pienentää 

lintujen riskiä törmätä ajoneuvoihin. Myöskään ajoneuvojen liikkeestä ei arvioida aihetuvan haital-

lisia vaikutuksia linnustoon. Alueella esiintyvät linnut ovat tottuneet liikenteestä aiheutuvaan visu-

aaliseen häiriöön nykytilassa, eikä tien parantaminen muuta oleellisesti häiriön määrää alueella.  

Järven vedenlaatuun voivat vaikuttaa myös tieltä huuhtoutuvien hulevesien määrä ja laatu. Hule-

vedet sisältävät myös tiesuolaa. Kirkkojärvi on ollut pitkään teiden hulevesien vaikutuspiirissä. Ve-

den kloridipitoisuus on ollut vuosituhannen vaihteen tienoilla noin 20 mg/l. Arvioidaan, että tiesuo-

lauksen lisääntymisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia linnuston elinolosuhteisiin järvellä, jos tie 

muutetaan kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi. 
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10.2.3  Keskeiset tunnistetut vaikutukset  

 

Vaikutuskohde Arvioitu vaikutus 

Luontotyyppeihin kohdistuvat rakentamisen aikaiset vaikutukset  Maa-alueelta ja järven pohjasta irtoavat kiintoaineet ja 

sedimentti samentavat vettä ja laskeutuvat pohjaan; 

lehtoluontotyypin vesitalous voi muuttua tien si-

vuojien lähellä. 

 

Luontotyyppeihin kohdistuvat pysyvät vaikutukset Vesistöpenkereen kohdalla järviluontotyypin ala supis-

tuu Kirkkojärven puolella (0,175 ha) ja suoluontotyypin 

supistuminen hyvin vähäistä (100 m2). Lehtoluonto-

tyypin pinta-ala pienenee noin 0,2-0,4 ha Kirkkojärven 

pohjoisrannalla. 

Lintudirektiivin lintulajeihin kohdistuvat rakentamisen aikaiset 

vaikutukset (avovesi, rantaruovikot ja -luhdat, pellot, metsät lin-

tujen elinympäristöinä) 

Häiriövaikutukset rakentamisen aikaan mahdollisia, 

mutta rajattavissa yhteen vuoteen; kohdistuvat Kirkko-

järven ja Kuohunlahden avovesialuetta käyttäviin la-

jeihin sekä Kirkkojärven ruovikko- ja luhta-alueen la-

jeihin. 

Lintudirektiivin lajeihin kohdistuvat  

pitkäaikaiset vaikutukset 

 

Liikenteen voimakkaan melun alue nykyistä suppeampi 

valtatien lähialueella; suojaavaa puusto- ja pensas-

vyöhykettä tien ja vesialueen välistä häviää. Melues-

teet vähentävät lintujen törmäysriskiä ajonevojen 

kanssa. 

 

 

10.3 Vaikutusten merkittävyys 

 

Vaikutuksen merkittävyyteen vaikuttaa muutoksen laaja-alaisuus, jota tarkastellaan suhteessa 

alueen kokoon ja kohteen luonnonarvojen merkittävyyteen alueellisella ja valtakunnallisella tasol-

la. Heikentyminen voi olla merkittävää, jos:  
1) suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa 

2) olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien 
lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä 

mahdollista 

3) hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta 

4) luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta tai 

5) ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

 

Kirkkojärven jaksolla valtatien parantaminen vaikuttaa eniten runsasravinteisten järvien luonto-

tyyppiin Kuohunlahden ja Kirkkojärven pääaltaan välisen penkereen ja Kangasalan eritasoliittymän 

kohdilla.  Luontotyypin pinta-ala supistuu hieman tien välittömässä läheisyydessä. Luontaisesti 

runsasravinteisten järvien luontotyypin rakenteen ja toiminnan ei arvioida muuttuvan haitallisesti, 

kun valtatien alittavaa virtausaukkoa ei muuteta. Tiepenkereen leventämisen aiheuttaman järven 

pohjan muuttumisen laajuutta ei ole tässä vaiheessa voitu arvioida. Rakentamisen aikainen pohja-

sedimentin irtoaminen, sedimentin haitta-aineet, veden samentuminen ja kiintoaineksen kulkeu-

tuminen maalta vaikuttavat vesiluontotyyppiin suoraan. Näitä vaikutuksia on mahdollista arvioida 

tarkemman suunnittelun vaiheissa. 
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Arvionnin perusteella runsasravinteisten järvien luontotyyppiin kohdistuvaa heikentävää vaikutusta 

ei voi pitää merkittävänä, koska: 

 

• luontotyypin suojelutaso Kirkkojärven alueella ei heikenny merkittävästi. Heikentävä vai-

kutus kohdistuu hyvin pieneen osaan luontotyypin esiintymisalueesta Kirkkojärven alueel-

la. Luontotyypin edustavimmat alueet eivät ole nykyisen vesistöpenkereen ja eritasoliitty-

män välittömässä läheisyydessä. Luontotyypille ominaisten lajien suojelutaso säilyy suotui-

sana kasvillisuuden uusiutuessa rakentamisvaiheen jälkeen. 

• luontotyypin ominaispiirteet eivät turmellu hankkeen johdosta. Luontotyypin rakenne ja 

toiminta eivät valtatien lähialueen muutosten johdosta laajemmalla alueella merkittävästi 

haitallisesti muutu. Luontotyyppi ja sen kasvistoltaan edustavimmat alueet Kuohunlahdella 

voivat säilyä pitkällä aikavälillä Kirkkojärven Natura-alueella. 

 

Boreaalisten lehtojen ja vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppeihin kohdistuvat heikentävät vai-

kutukset jäävät niin ikään arvioinnin mukaan vähäisiksi. Boreaaalisten lehtojen luontotyypin edus-

tavimmat alueet eivät sijoitu valtatien välittömään läheisyyteen. Pinta-alojen menetykset ovat vä-

häisiä, eikä luontotyyppien toiminta tai rakenne merkittävästi muutu tienparannushankkeen joh-

dosta. Metsäluhtien luontotyyppiin heikentäviä vaikutuksia ei aiheudu. 

 

Jättisukeltajaan kohdistuvia vaikutuksia voidaan arvioida lajin elinympäristöjen kautta, koska lajis-

ta ei ole havaintoja tiehankkeen välittömässä vaikutuspiirissä. Koska luontaisesti runsasravinteis-

ten järvien ja vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppeihin kohdistuvia vaikutuksia pidetään vähäi-

sinä, myös jättisukeltajaan kohdistuvat vaikutukset jäävät vähäisiksi. 

 

Lintudirektiivin lajeihin kohdistuvat suurimmat häiriövaikutukset syntyvät tien rakentamisen ai-

kaan. Jotta häiriö olisi merkittävää, sen tulisi vaikuttaa lajien suojelun tasoon. Näin voisi tapahtua, 

jos lajin kanta pitkällä aikavälillä vähenisi, lajin levinneisyysalue pienenisi tai lajin elinympäristö 

supistuisi liikaa. Häiriö on merkittävää myös, jos laji ei voi enää muodostaa Natura-alueen elinkel-

poista osaa. 

 

Arvioinnin perusteella valtatien parantaminen ei aiheuta merkittävää häiriötä linnustolle tai merkit-

tävää linnuston elinympäristön heikentymistä. Rakentamisvaihe kestää enimmillään yhden vuoden 

ja pääosa häiriötä aiheuttavista työvaiheista on mahdollista tehdä talviaikaan. Rantavyöhykkeen 

suojaavan puuston väheneminen lisää ajoneuvojen aiheuttamaa häiriötä, mutta rakennettavat me-

luesteet vähentävät meluhaittaa ja mahdollisia ajoneuvotörmäyksiä. 
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11. YHTEISVAIKUTUKSET 

Toteutusvaiheessa olevia Kirkkojärven Natura 2000 –alueeseen vaikuttavia muita hankkeita, jotka 

voisivat yhdessä valtatien parantamishankkeen kanssa heikentää Kirkkojärven alueen Natura-

luonnonarvoja ei ole tiedossa. 

 

Suunnitteluista hankkeista merkittävin on Pirkanmaan maakuntakaava 2040, jonka ehdotusvai-

heen kaavaratkaisun vaikutukset on tutkittu erillisessä Natura-arvioinnissa (Ramboll 2016). Maa-

kuntakaavaratkaisuun sisältyy myös valtatien parantamista koskeva merkintä. 

 

Pirkanmaan maakuntakaavaehdotuksen 2040 Kirkkojärven Natura-arvion mukaan kaavan mukais-

ten merkintöjen mahdollistamien maankäyttömuotojen toteutuessa, alueen luonnonarvoja suoraan 

heikentävät vaikutukset kohdistuvat Kirkkojärven pääaltaan pohjoisrantaan ja Kuohunlahden ete-

läosaan. Valtatien 12 parantaminen alustavan yleissuunnittelun tarkkuudella arvioituna pienentää 

luontotyyppien pinta-alaa, vaikuttaa rakentamisaikana veden laatuun, vähentää suojaavan puus-

ton ja muun kasvillisuuden määrää sekä aiheuttaa linnustoon kohdistuvaa tilapäistä häiriötä. 

(Ramboll 2016) 

 

Maakuntakaavan Natura-arvio on laadittu YVA-menettelyssä vertaitujen vaihtoehtojen perusteella, 

joissa vaihtoehdon 1 alavaihtoehdoissa vaikutukset Kirkkojärven Natura-alueesen arvioitiin tie-

suunnitelmaan valittua vaihtoehtoa 2 suuremmiksi.  

 

Maakuntakaavan Natura-arvioinnissa arvioitiin alueen suojeluperusteena mainittuihin lintulajeihin 

14:ään kohdistuvan lievää haitallista vaikutusta. Vaikutuksen ei arvioitu olevan minkään lajin osal-

ta merkittävä. Natura-tietolomakkeen päivityksen ehdotusversiossa mainituista uusista lintulajeis-

ta yhdeksään arvioitiin kohdistuvan kielteisiä vaikutuksia, joita ei kuitenkaan pidetty merkittävinä. 

 

Maakuntakaavan Natura-arvioinnissa välilliset vaikutukset Kirkkojärven Natura-alueeseen arvioitiin 

vähäisiksi, eikä niistä ole tunnistettavissa merkittäviä yhteisvaikutuksia valtatien parantamishank-

keen kanssa. Arvioitujen maakuntakaavamerkintöjen lisäksi Kirkkojärven Natura-alueen suojelu-

perusteisiin ei kohdistu muista hankkeista aiheutuvia yhteisvaikutuksia. (Ramboll 2016) 

 

Pirkanmaan maakuntakaavehdotuksen 2040 Natura-arvioinnista antoi luonnonsuojelulain 65 §:n 

mukaisen lausunnon Keski-Suomen ELY-keskus 30.11.2016. Lausunnossa tarkemmin eritellyt reu-

naehdot huomioon ottaen ELY-keskus ei pitänyt maakuntakaavaehdotuksen merkintöjen Kirkko-

järven Natura-alueen luonnonarvoihin kohdistuvia vaikutuksia merkittävästi heikentävinä.  
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12. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 Valtatien 12 parantamishankkeen vaikutuksia Kirkkojärven Natura 2000 –alueeseen on selvitetty 

ja aiemmin arvioitu suunnitteluhankkeen YVA-menettelyn yhteydessä. Yleissuunnitelmavaiheessa 

arvioita on tarkennettu valitun vaihtoehdon osalta. Valitussa vaihtoehdossa Kirkkojärven alueella 

valtatie muuttuu nykyisestä kaksikaistaisesta tiestä kapeaksi nelikaistaiseksi tieksi, jolla on keski-

kaide. Valitussa vaihtoehdossa Kangasalan eritasoliittymä säilyy ennallaan. 

 

Tienparannushankeen keskeiset luontotyyppivaikutukset kohdistuvat Kirkkojärven luontaisesti run-

sasravinteisten järvien luontotyyppiin Kuohunlahden ylittävän pengersillan kohdalla. Boreaalisten 

lehtojen ja vaihettumis- ja rantasoiden luontotyyppeihin kohdistuu muutoksia Kirkkojärven poh-

joisrannalla sekä vesistöpenkereen läheisyydessä. Haitallisten vaikutusten ei arvioida ulottuvan 

Taivallammille tai muille Natura-alueen järville. 

 

Linnuston kannalta merkittävimmät vaikutukset syntyvät työnaikaisena häiriönä. Kirkkojärveä suo-

jaavan puusto- ja pensasvyöhykkeen kapeneminen tai häviäminen lisää linnustoon kohdistuvaa 

ajoneuvoista aiheutuvaa häiriötä. Alueella esiintyvät lintujen arvioidaan kuitenkin olevan tottuneita 

liiikenteestä aiheutuvaan häiriöön ja siksi linnustoon ei arvioida kohdistuvan merkittävää haitallista 

vaikutusta. Suunnitelman mukaisten meluntorjuntatoimenpiteiden toteuttaminen vähentää melun 

leviämistä ja melukaiteet myös vähentävät lintujen riskiä törmätä ajoneuvoihin. 

 

Haitallisten vaikutusten estämisessä keskeistä on rajata tienparannuksen toteuttaminen mahdolli-

simman suppealle alueelle Natura-alueen reunalla ja läheisyydessä. Hulevesi- ja kiintoaineskuor-

mituksen hallintaa varten on suunniteltava ja toteutettava laskeutusaltaita. Veden samentumis-

haittaa voidaan vähentää suojaverhouksin. Eniten häiriötä aiheuttavat maanrakennuksen työvai-

heet tulee toteuttaa talviaikaan, jolloin linnustolle aiheutuva häiriö on vähäisintä. 

 

Arvioinnin epävarmuustekijänä on puutteellinen tieto Kirkkojärven ja Kuohunlahden pohjan laadus-

ta ja sedimentin haitta-aineista.  Näin ollen haitta-aineiden kulkeutumista ja sen merkitystä luon-

totyypin kasvillisuuteen, pohjaeläimistöön ja linnustoon ei voitu arvioida. 

 

Natura-arvioinnin johtopäätöksenä on, ettei tienparannushanke heikennä merkittävästi Kirkkojär-

ven Natura-alueen niitä luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –

verkostoon. Heikentävät vaikutukset Kirkkojärven koko Natura-alueen eheyteen ja koskematto-

muuteen jäävät vähäisiksi. Tienparannushankeen ei arvioida heikentävän Natura-alueen ekologista 

rakennetta ja toimintoja, jotka ylläpitävät alueen luontotyyppejä ja lajien populaatioita. Hanke ei 

estä Natura-alueen luonnonarvojen uusiutumista tai korjaantumista. Luontaisesti runsasravinteis-

ten järvien luontotyypin ja sille ominaisen lajiston säilymiselle olennainen Kuohunlahden lähde-

vaikutteisuus säilyy. Kirkkojärven ekologisen tilan paraneminen on edelleen mahdollista järven si-

säisen kuormituksen vähitellen vähetessä. Linnustolle tärkeät elinympäristöt Kirkkojärven pääal-

taalla niin pesinnän, ruokailun kuin muutonaikaisen levähtämisenkin kannalta säilyvät ja melun 

osalta paranevat hankkeen toteutuessa. 
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LIITE 4
VT 12 PARANTAMINEN VÄLILLÄ ALASJÄRVI-HUUTIJÄRVI, YLEIS-SUUNNITELMA
VAIKUTUKSET KIRKKOJÄRVEN NATURA-ALUEESEEN

Töiden ajoittuminen ja linnuston esiintyminen Kirkkojärvellä 1. vuosi 2. vuosi
Luokka Status Loka Marras Joulu Tammi Helmi
maa/Pirkanma

a
Ampuhaukka LC/NT
Huuhkaja CR/VU
Kaakkuri LC
Kalatiira LC
Kaulushaikara LC
Kapustarinta LC
Kuikka LC
Kurki LC
Lapintiira LC
Laulujoutsen LC
Liro NT
Luhtahuitti LC
Mehiläishaukka EN/VU
Mustakurkku-uikku EN
Mustatiira* CR
Palokärki LC
Peltosirkku EN/CR
Pikkujoutsen* EN
Pikkulepinkäinen LC/NT
Pikkulokki* LC/NT
Pyy LC
Ruisrääkkä LC
Ruskosuohaukka LC
Sinirinta LC
Sinisuohaukka VU
Suokukko CR
Uivelo LC
Valkoposkihanhi* LC
Vesipääsky VU

Lintudirektiivin liitteessä I mainitsemattomat
säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut
Harmaahaikara* LC/EN
Harmaasorsa* LC/EN
Heinätavi EN
Härkälintu* LC
Jouhisorsa* EN
Jänkäkurppa* LC
Keltavästäräkki* NT/EN
Kivitasku* NT/VU
Lapasorsa LC/NT
Lapasotka* EN
Lapinkirvinen* VU
Metsähanhi* VU/EN
Mustalintu* LC
Mustaviklo* NT
Naurulokki* VU/NT
Nuolihaukka LC
Pilkkasiipi CR
Punajalkaviklo* VU/CR
Punasotka* EN
Rastaskerttunen* VU
Selkälokki* EN/VU
Tukkasotka* EN
Tuulihaukka LC

Töiden ajoittuminen (mahdollisessa kronologisessa järjestyksessä): Loka Marras Joulu Tammi Helmi
Hulevesialtaiden kaivuu (rakentamisen aikainen hallinta)
Valtatien rakentaminen (maansiirtotyöt):
*Pintamaiden kuorinta
*Leikkaukset ja penkereet (maansiirtotyöt)
Sillan rakentaminen
*Siltakaivannon ja perustusten aloustäyttöjen tekeminen
*Putkisillan jatko ja ympäristäytö
*Taustatäytöt ja pintarakenteet
Tien kantavan kerroksen rakentaminen, päällystystyöt
Melukaiteiden rakentaminen
Viherrakentaminen

Selitteet:
* Natura tietolomakkeen luonnokseen (2016) lisätty laji

Linnuston esiintyminen/ Lajin status alueella
Muutto
Intensiivisin muuttoaika (jos mainittu lähdekirjallisuudessa)
Saattaa vierailla alueella muuttoaikana
Pesintä
Saattaa pesiä alueella
Ruokailu
Saattaa ruokailla alueella

Linnuston uhanalaisuusluokka koko maan/ Pirkanmaan alueella
LC Elinvoimainen
NT Silmälläpidettävä
VU Vaarantunut
EN Erittäin uhanalainen
CR Äärimmäisen uhanalainen

Työvaiheiden ajoittuminen:
Rakentamisen kannalta paras aika
Vaikutusten arvioinnin perusteella suositeltu aika
On mahdollista
Ei ole mahdollista

Lintudirektiivin liitteen I linnut

Maalis Huhti ToukoElo SyysMaalis KesäHuhti Touko Heinä

Maalis Huhti Touko Kesä ToukoHeinä Elo Syys Maalis Huhti


