
 

 

Vastaanottaja 

Sysmän kunta 

 

Asiakirjatyyppi 

Natura-arvioinnin tarveharkinta 

 

Päivämäärä 

18.9.2019 

NATURA-ARVIOINNIN 

TARVEHARKINTA 

SYSMÄN TAAJA-

MAOSAYLEISKAAVA 

 



 

 

 

 

 

 

 

SYSMÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA 

 

  

 

Ramboll 

Niemenkatu 73 

15140 Lahti 

P +358 20 755 611 

F +358 20 755 6201 

www.ramboll.fi   

 

 

Päivämäärä 18.9.2019 

Laatija Heli Lehvola 

Tarkastaja Jussi Mäkinen 

Kuvaus Natura-arvioinnin tarveharkinta Sysmän taaja-

maosayleiskaavasta 

 

 

 

Työnumero 

Kansi 

1510036018-002 

Kuvituskuva; rehevä lintujärvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SYSMÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA 

 

 

 

 
 
 

 

 

SISÄLTÖ 

1. JOHDANTO 1 
2. YLEISTÄ NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINNASTA 2 
3. AINEISTO JA MENETELMÄT 4 
4. HANKKEEN KUVAUS 5 
4.1 Sijainti 5 
4.2 Osayleiskaava 6 
5. SYSMÄN LINTUVEDET 7 
5.1 Yleiskuvaus 7 
5.2 Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit 8 
5.3 Luontodirektiivin liitteen II lajit 9 
5.4 Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät 

muuttolinnut 9 
5.5 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 10 
6. VAIKUTUSMEKANISMIT 11 
6.1 Rantarakentaminen ja luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 11 
6.2 Rantarakentaminen ja luontodirektiivin liitteen II lajit 11 
6.3 Rantarakentaminen ja lintudirektiivin liitteen I linnut ja 

muuttolinnut 11 
7. TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 13 
7.1 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 13 
7.2 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 13 
7.3 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja 

suojeluperusteina mainittuihin muuttolintuihin 13 
7.4 Vaikutukset uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin 13 
7.5 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 14 
8. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 14 
9. JOHTOPÄÄTÖKSET 15 
10. KIRJALLISUUSLÄHTEET 16 
 

 

 

 



 

SYSMÄN TAAJAMAOSAYLEISKAAVA 

 

 
 
 

1 

 

1. JOHDANTO 

Sysmän kunta on kaavoittamassa kuntakeskuksen taajamaa ja sitä ympäröiviä alueita. Kaava-

luonnos on ollut nähtävillä touko-kesäkuussa 2018. Osayleiskaavan tarkoituksena on esittää 

kunnan keskeisten taajama-alueiden sekä niiden lähiympäristön tavoitellun kehityksen periaat-

teet ja tavoiteltu maankäyttö. Osayleiskaavan myötä kaava-alueelle ollaan mitoittamassa uusia 

rakennuspaikkoja vesistöjen ranta-alueille. Osa osayleiskaava-alueelle sijoittuvista vesistöistä on 

sisällytetty Natura 2000-verkostoon. 

 

Tämä Natura-arvioinnin tarveharkinta on laadittu Sysmän kunnan taajamaosayleiskaavoituksen 

tarpeisiin. Tarveharkinta on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Sysmän kunnan toimeksiannosta. 

Tarveharkinnan on laatinut FM biologi Heli Lehvola. 
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2. YLEISTÄ NATURA-ARVIOINNIN TARVEHARKINNASTA 

Natura – verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin (892/43/ETY) ja lintudirektiivin 

(79/409/ETY) tarkoittamia luontotyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jä-

senvaltioiden Natura – verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden tehtävä-

nä on huolehtia, että niin kutsuttu Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien val-

mistelussa ja päätöksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue 

on sisällytetty tai ehdotettu sisällytettäväksi Natura – verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. 

Suojeluarvoja merkittävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulko-

puolella. Sitä, milloin luonnonarvot heikentyvät tai milloin ne merkittävästi heikentyvät, ei ole 

määritelty luonto- tai lintudirektiivissä. 

 

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

messa 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. Vastaavasti metsä- 

tai maa-aineslakien kautta suojelluilla alueilla kiellot ovat yleensä lievempiä ja mm. pienimuotoi-

set metsätaloustoimet ja sekä maa-ainesten ottotoimenpiteet voivat alueen luontoarvot säilyttä-

vällä tavalla olla sallittuja. 

 

Mitä tahansa lupa-asiaa tai viranomaisasiaa ratkaistaessa on noudatettava, mitä luonnonsuojelu-

lain 10 luvussa säädetään Natura 2000 -verkostosta. Useimpiin maankäyttöä tai luontoa mahdol-

lisesti muuttavaa toimintaa tavalla tai toisella sääteleviin lakeihin on otettu tätä koskeva viittaus-

säännös luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:iin. 

 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden 

ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 

2000 -verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joi-

den suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -

verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla ar-

vioitava nämä vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulko-

puolella, jolla todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. 

Edellä tarkoitettu vaikutusten arviointi voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutusten 

arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä. 

(24.6.2004/553)” 

 

Luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:n säännökset merkitsevät tiivistetysti sitä, että hankkeet tai suun-

nitelmat eivät saa yksistään eivätkä yhdessä merkittävästi heikentää niitä luonnonarvoja, joiden 

vuoksi alue on sisällytetty Natura 2000-verkostoon. Mikäli on todennäköistä, että tällaisia vaiku-

tuksia on, tulee vaikutukset arvioida. Lupa voidaan myöntää tai suunnitelma hyväksyä vasta kun 

arviointi- ja lausuntomenettely osoittaa, etteivät vaikutukset ole merkittäviä. Kyseeseen tulevat 

tällöin paitsi Natura-alueelle kohdistuvat toiminnot myös sellaiset alueen ulkopuolelle sijoittuvat 

hankkeet, joiden vaikutukset ulottuvat Natura-alueelle. Toisaalta alueen sisällekin voi kohdistua 

luontoa muuttavia toimintoja, mikäli ne eivät merkittävästi heikennä Natura-alueen suojeluperus-

teita.  

 

Luonto- ja lintudirektiivi 

 

Luontodirektiivin tavoitteena on luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston ja 

niiden elinympäristöjen suojelu. Direktiivin mukaisesti toteutetuilla toimenpiteillä pyritään var-

mistamaan Euroopan yhteisön tärkeinä pitämien luontotyyppien ja lajien suotuisa suojelutaso. 

Keskeisiä toimenpiteitä ovat Natura 2000 -alueiden perustaminen, lajien tiukan suojelun järjes-

telmä sekä hyödyntämisen säätely. 

 

Luontodirektiivin liitteissä lueteltuja, yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä ja lajeja on Suo-

messa seuraavasti:  

- Liite I, 69 luontotyyppiä, suojelukeino Natura 2000 -alueet (SAC-alueet) 
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- Liite II, 88 lajia, suojelukeino Natura 2000 -alueet (SAC-alueet) 

- Liite IV, 73 lajia, tiukan suojelun järjestelmä (Luonnonsuojelulaki 49 §)  

 

Luontodirektiivin liitteisiin on valittu yhteisön tärkeinä pitämiä luontotyyppejä ja lajeja, jotka ovat 

vaarassa hävitä luontaisilta levinneisyysalueiltaan, joilla on pienet kannat tai levinneisyysalueet, 

jotka ovat hyviä esimerkkejä kyseisen luonnonmaantieteellisen alueen ominaispiirteistä tai jotka 

ovat endeemisiä lajeja. Osa luontodirektiivin luontotyypeistä ja lajeista on määritelty ensisijaises-

ti suojeltaviksi, ja ne on osoitettu direktiivin liitteissä I ja II tähdellä (*). Niiden suojelusta yhteisö 

on erityisvastuussa. 

 

Lintudirektiivi koskee kaikkien luonnonvaraisena elävien lintulajien suojelua EU:ssa ja Suomessa 

on 256 direktiivin tarkoittamaa luonnonvaraisesti esiintyvää lintulajia. Suojelu kattaa linnut, nii-

den munat, pesät sekä elinympäristöt. Lintudirektiivin tavoitteena on ylläpitää tietyt lintukannat 

sellaisella tasolla, joka vastaa ekologisia, tieteellisiä ja sivistyksellisiä vaatimuksia. Direktiivillä 

pyritään lajien ja niiden elinympäristöjen suojeluun sekä lajien hoitamiseen ja sääntelyyn. Sillä 

myös annetaan säännökset lajien hyödyntämisestä. 

 

Lintudirektiivin liitteessä I lueteltuja, yhteisön tärkeinä pitämiä lintulajeja on Suomessa yhteensä 

110 lajia, mukaan lukien säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut. Näiden lajien suojelukeino on Na-

tura 2000 -alueet. Lintudirektiivin liitteeseen I on valittu yhteisön tärkeinä pitämiä lintulajeja, 

jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, joilla on pienet kannat tai levinneisyysalueet, jotka ovat 

herkkiä tietyille muutoksille niiden elinympäristössä ja jotka vaativat erityistä huomiota niiden 

erityislaatuisen elinympäristön vuoksi.  

 

Natura-arvioinnin tarveharkinta  

 

Tarveharkinnassa otetaan esiin viisi näkökohtaa: 1) hankkeen tai suunnitelman kuvaus, 2) Natu-

ra - alueen ja siihen kohdistuvien vaikutusten kuvaus, 3) vaikutusten merkittävyyden arviointi, 4) 

lieventävien toimenpiteiden ja vaihtoehtojen sekä yhteisvaikutusten tarkastelu sekä 5) johtopää-

tökset ja arvio vaikutuksista. 

  

Tarveharkinnan johtopäätös voi olla:  

1) Ei heikennä Natura-arvoja, Natura-arviointia ei tarvita  

2a) Heikentää, Natura-arviointi tehtävä  

2b) Vaikutusten ilmeneminen epävarma, Natura-arviointi tehtävä  

 

Natura-arvioinnin ja sen tarveharkinnan perusteena 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) 

 

Sysmän lintuvedet (FI0500046) on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon lintu- ja luontodirektiivin 

perusteella. Arvioitaviksi tulevat siten hankkeen tai suunnitelman vaikutukset luontodirektiivin 

mukaisiin luontotyyppeihin, luontodirektiivin liitteen II lajeihin, lintudirektiivin I liitteen lajeihin ja 

lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitettuihin muuttolintulajeihin. 
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3. AINEISTO JA MENETELMÄT 

Tässä selvityksessä on arvioitu taajamaosayleiskaavan vaikutuksia Sysmän lintuvesien 

(FI0500046) Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin ja lajeihin. Vaikutus-

ten arviointi on tehty asiantuntija-arviona olemassa olevaan aineistoon tukeutuen, eikä maasto-

käyntejä alueelle ole tehty tämän arvioinnin vuoksi. 

 

Arviointia varten on kerätty Sysmän lintuvesien Natura 2000 –aluetta ja sen lähiympäristöä kos-

kevia tietoja sekä julkisista lähteistä että viranomaisrekistereistä. Keskeisimmät tässä arvioinnis-

sa käytetyt aineistot ovat: 

 

- Sysmän lintuvesien Natura-tietolomake (Valtioneuvoston päätös 2018 tietojen tarkistami-

sesta) 

- Sysmän lintuvesien hoito- ja käyttösuunnitelma (Hämeen ympäristökeskus 2005) 

- Sysmän lintuvedet. Linnut, sudenkorennot, kasvillisuus (Lammi ym. 2003) 
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4. HANKKEEN KUVAUS 

4.1 Sijainti 

Kuvassa 4-1 on esitetty Sysmän taajamaosayleiskaavan rajaus. Kaavahanke sijoittuu Sysmän 

kunnan taajaman alueelle ja sen ympäristöön. Aluerajaukseen sisältyvät Sysmän lintuvedet- Na-

tura-alueesta Jyrtinlampi, Ylä-Vehkajärven eteläiset ranta-alueet ja Kirkkolahden pohjoisosa. 

 

 

Kuva 4-1 Hankkeen sijoittuminen. 
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4.2 Osayleiskaava 

Osayleiskaavan päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska nykyinen oikeusvaikutukseton 

yleiskaava taajaman kehittämisen ohjaamiseksi on riittämätön. Uusi osayleiskaava on tarkoitus 

laatia oikeusvaikutteisena, jolloin se ohjaa paremmin tulevaa asemakaavoitusta ja muuta maan-

käyttöön ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Kaavan ajallinen perspektiivi on asetettu 

vuoteen 2035.  

 

Osayleiskaavan yhteydessä ei ole tutkittu asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolista rakennusoi-

keutta tilakohtaisesti. Asemakaava-alueiden ulkopuolella rantarakentaminen ratkaistaan ranta-

kaavoittamisella tai poikkeuslupamenettelyllä. 

 

Kaavaa varten laadittiin rantamitoituslaskelma, jonka myötä kaavaan osoitettiin olemassa olevat 

rakennuspaikat ja yksi uusi rakennuspaikka Ylä-Vehkajärven Nuijanpohjaan Natura 2000 -alueen 

reunaan. Lisäksi Jyrtinlammen itärannalla kahden nykyisin vapaa-ajan asuntona olevan raken-

nuksen osalta mahdollistetaan ympärivuotinen asuminen A-1 -aluevarauksella. Kaavassa ei ole 

osoitettu nykytilaan verrattuna muuta uutta maankäyttöä. Muut kaavassa osoitettavat Natura-

alueen läheisyyteen sijoittuvat rakennuspaikat ovat jo olemassa, ja niiden ranta-alueille on tehty 

veneväyliä, niittoja ja/tai pienialaisia ruoppauksia Sysmän lintuvesien hoitosuunnitelman perus-

teella. 

 

Tässä Natura-arvioinnin tarveharkinnassa keskitytään arvioimaan yhden uuden rantarakennus-

paikan (Nuijanpohja) ja ympärivuotiseen käyttöön muuttuvien kahden rakennuspaikan (Jyrtilam-

pi) mahdollisia vaikutuksia Sysmän lintuvesien suojeluperusteisiin. 

 

 

Kuva 4-2 Arvioitavien muutosalueiden sijoittuminen (siniset ympyrät). 
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5. SYSMÄN LINTUVEDET 

5.1 Yleiskuvaus 

Sysmän lintuvesiä on kaikkiaan neljä kappaletta. Kirkkolahti sijaitsee taajaman kupeessa, ja sin-

ne lasketaan jätevedenpuhdistamon vesiä. Ylä-Vehkajärvellä on kaksi osin umpeutunutta, kapei-

den salmien erottamaa lahdeketta. Jyrtinlampi ja Artjärvi ovat mataluutensa ja pienuutensa 

vuoksi umpeutumassa. Lisäksi järvien umpeenkasvua edistää se, että järvien vesipintaa on aikoi-

naan laskettu. Järvien tuntumaan sijoittuu paljon maataloutta sekä loma- ja vakituista asutusta. 

Lisäksi Kirkkolahteen johdetaan jätevedenpuhdistamon vesiä. 

 

Vedenlaatu 

Kirkkolahti on ollut jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailun ravinne- ja klorofyllitietojen perus-

teella voimakkaasti rehevöitynyt. Veden happitilanne on ollut pääsääntöisesti hyvä, mutta vuon-

na 2001 vedessä on ollut voimakas hapenvajaus. Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä.  

 

Ylä-Vehkajärven veden laatu on vuosien 1995, 2000 ja 2001 tutkimustulosten perusteella rehe-

vähköä ja suolistobakteerien määrän perusteella hygieenisesti erinomaista. Ylä-Vehkajärven vesi 

on lievästi ruskeavetistä. Järven rehevöityminen on ollut havaittavissa järven happitilanteessa: 

alusvedessä on ilmennyt 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa voimakasta hapenvajausta. Hapenva-

jaus on voimistanut sisäistä kuormitusta, kun pohjasedimentin fosfori, ammoniumtyppi ja rauta 

alkavat liueta veteen. 

 

Jyrtinlammen vedenlaatutiedot perustuvat yhteen vedenlaadun tutkimustulokseen vuodelta 

1999. Päällysveden tulosten perusteella Jyrtinlammen vesi oli tuolloin ruskeavetistä ja veden rau-

tapitoisuus on korkea. Puskurikyky happamoitumisen suhteen oli hyvä. Vedessä oli voimakas ha-

penvajaus. Artjärven vedenlaatutiedot puuttuvat. 

 

Kasvillisuus 

Sysmän lintuvesiin lukeutuvien järvien kasvillisuus vaihtelee järven mukaan. Kaikkien järvien 

kasvillisuudessa vallitsee järviruoko, joka kattaa vaihtelevan levyisen osan järvien rannoista. Art-

järven, Ylä-Vehkajärven ja Jyrtinlammen vedenpinnan laskun seurauksena paljastuneet maatu-

massa olevat ranta-alueet kasvavat matalaa saraikkoa ja ruokoluhtaa. Avovesialueilla kasvaa ul-

pukkaa, lummetta ja muuta kelluslehtikasvillisuutta runsaan kahden metrin syvyyteen saakka. 

Artjärvellä kasvitonta avovesialuetta ei enää ole ja Jyrtinlammella sitä on jäljellä vain vähän. 

 

Kasvillisuus on monipuolisinta Kirkkolahden alueella, josta kasvillisuusselvityksessä 2002 alueelta 

havaittiin 45 vesikasvilajia. Jyrtinlammelta eri vesikasvilajeja havaittiin 35 ja Ylä- Vehkajärveltä 

37. Artjärven vesikasvilajisto oli muita alueita niukempaa johtuen avoveden vähäisestä alasta ja 

yksipuolisemmista kasvupaikoista. 

 

Huomionarvoisista kasvilajeista Kirkkolahdella on havaittu lietetatar, isovesirikko, ristilimaska, 

varstasara ja isolumme. Isovesirikkoa on havaittu Kirkkolahdella vuonna 2002, eikä lajista tehty 

havaintoja enää seuraavana kesänä. Ylä-Vehkajärven huomionarvoiseen kasvilajistoon lukeutu-

vat alueellisesti harvinaiset vesisara ja isolimaska. Jyrtinlammessa huomionarvoisista kasvilajeis-

ta kasvaa varstasara, vesisara, ristilimaska ja isolumme. Artjärvestä ei kasvillisuusselvityksessä 

havaittu huomionarvoisia vesikasvilajeja 

 

Eläimistö 

Sysmän lintuvesien alueella elää monipuolinen vesilintulajisto. Suojeluperusteina mainittuja lajeja 

tavataan melko tasaisesti kaikilla osa-alueilla, mutta parimäärällä mitattuna lajeja on eniten Ylä-

Vehkajärvellä, joka on osa-alueista laajin. Järvien paikoin läpitunkemattomat ja laajat ruovikot 

tarjoavat hyvät pesimismahdollisuudet harvinaisille lajeille. Sysmän lintuvesien alueella rusko-

suohaukka ja kaulushaikara esiintyvät runsaampina, kuin muualla pohjoisen Päijät-Hämeen tai 

Keski-Suomen alueella. 

 

Rehevän ja mosaiikkimaisesti kasvavan ilmaversoiskasvillisuuden ansiosta lintuvesien alueella ta-

vataan tavanomaista runsaammin monia sudenkorentolajeja. Merkittävimpiä näistä ovat luonto-

direktiivin IV(a)-liitteessä mainitut, tiukasti suojellut täplälampikorento ja lummelampikorento. 
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Kuva 5-1 Sysmän lintuvedet Natura-alueen osa-alueet. 

 

5.2 Luontodirektiivin mukaiset luontotyypit 

Voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella (2018) Sysmän lintuvesien suojeluperusteina esite-
tään kaksi luontodirektiivin liitteen I mukaista luontotyyppiä (Taulukko 5-1).  

Taulukko 5-1 Sysmän lintuvesien suojeluperusteena mainitut luontodirektiivin I-liitteen luontotyypit 
voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella (Valtioneuvoston päätös 2018 tietojen tarkistamisesta). 

Luontotyyppi Koodi Pinta-ala (ha) Edustavuus 

Humuspitoiset lammet ja järvet 3160 173 hyvä 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 58 hyvä 

 

Humuspitoiset lammet ja järvet (3160) ovat määritelmän (Airaksinen & Karttunen 2001) 

mukaisesti runsashumuksisia ja niukkaravinteisia järviä ja lampia, joiden vesi on humuspitoisten 
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aineiden ruskeaksi värjäämää. Suurin osa Suomen järvistä on humuspitoisia, etenkin runsassoi-

silla seuduilla. Joskus näissä vesissä on lähdevaikutusta ja sen seurauksena kirkkaampaa ja ra-

vinteikkaampaa vettä. Humuspitoiset vedet ovat happamia, niiden pH on 4,5-6. Kasvillisuus on 

harvaa ja kelluslehtisen kasvillisuuden määrä vaihtelee, mutta vesisammalet voivat olla runsaita. 

Rantavyöhyke on usein soistunut ja siinä on kelluvia rahkasammalkasvustoja. Ilmaversoisia kas-

veja kuten järviruokoa ja järvikortetta (Equisetum, Phragmites) on yleensä hyvin niukasti. Tämä 

luontotyyppi on ollut hyvin yleinen, mutta nykyisin luonnontilaiset edustavat vedet ovat harvi-

naistuneet lähinnä metsätaloudellisista ojituksista johtuen.  

 

Sysmän lintuvesiin lukeutuvat vesistöt sisältyvät kaikki luontotyyppiin humuspitoiset lammet ja 

järvet. 

 

Vaihettumissuot ja rantasuot (7140) ovat paljon vaihtelua sisältävä luontotyyppi, johon lue-

taan yleensä keidas-, aapa- ja palsasoiden ulkopuoliset avosuot, vesien rantavyöhykkeillä esiin-

tyvät avo- ja pensaikkoluhdat sekä pinnanmyötäisen soistumisen kautta syntyneet rantasuot. 

Suotyypiltään vaihettumis- ja rantasuot ovat yleensä väli- tai rimpipintaisia ja niiden pohjaker-

rosta luonnehtivat lähinnä aito- ja rahkasammalet sekä erilaiset sarat ja ruohot. Luontotyypin le-

vinneisyys ei ole viime vuosikymmenien aikana Suomessa voimakkaasti muuttunut. Maan etelä-

osissa metsä- ja suoalueiden ojitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet voimakkaasti sen esiintymi-

seen ja luonnontilaan. Luontotyypin määrän ja pinta-alueiden väheneminen on kuitenkin viime 

vuosikymmeninä vähentynyt mm. uudisojitusten määrän vähentymisen seurauksena. Luonto-

tyyppiin kuuluvat, pienialaiset vähäpuustoiset suot sekä luhdat määritellään metsälain erityisen 

tärkeisiin elinympäristöihin. 

 

Luontotyyppiä vaihettumissoita ja rantasoita esiintyy Kirkkolahdella Antialanlahden itäosissa, Hy-

väsaaren ja Aittosaaren välissä ja Hyväsaaren pohjoispuolella, Ohrasaaren eteläpuolella ja Kirk-

kolahden pohjoisosissa. Ylä-Vehkajärvellä vaihettumissoita ja rantasoita esiintyy Nuijanpohjan 

länsiosissa sekä Nuijanpohjan salmessa, Ylä-Vehkajärven pohjoisosissa, Haapalahden salmessa 

ja Ylä-Vehkajärven eteläosissa. Lisäksi luontotyyppiä esiintyy Jyrtinlammen koillis- ja lounaisosis-

sa. Artjärvi käsittää luontotyyppiä vaihettumissuot ja rantasuot lähes täysin lukuun ottamatta 

pientä avovesialuetta järven keskellä. 

 

5.3 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Natura-tietolomakkeella Sysmän lintuvesien suojeluperusteina esitetään kaksi luontodirektiivin 

liitteen II lajia, täplälampikorento (Leucorrhinia pectoralis) ja lietetatar (Persicaria foliosa).  

 

Täplälampikorento on etelärannikolta Jyväskylän korkeudelle asti tavattava laji, jota tavataan 

pääasiassa reheväkasvuisilla ns. lintuvesillä. Laji suosii vesistöjä, joissa on runsaasti ilmaversois-

ta kasvillisuutta, etenkin järviruokoa ja järvikaislaa. Täplälampikorento on luokiteltu Suomessa 

elinvoimaiseksi (LC) lajiksi. Täplälampikorentoa tavataan koko Sysmän lintuvesien alueella, run-

saimmillaan laji on Kirkkolahdella. 

 

Lietetatarta tavataan harvinaisena etelärannikolla, suurten reittivesien alueella Sisä-Suomessa 

(pääasiassa Päijät-Hämeen jaa Pirkanmaan alueella) sekä Perämeren rannikolla. Lietetatar suosii 

avoimia savirantoja sekä tulvaisia järvien, jokien ja jokisuistojen rantoja. Se kasvaa yleensä ma-

talassa vedessä, mutta voi jäädä kuivalle maalle vedenpinnan laskiessa. Lietetattaren uhkana 

ovat vesirakentaminen sekä rantalaidunnuksen loppumisen seurauksena rantojen umpeenkasvu. 

Laji on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) (Rassi ym. 2010). Sysmän lintuvesien 

alueella lajia on havaittu ainakin Kirkkolahdella. 

 

5.4 Lintudirektiivin liitteen I lajit ja säännöllisesti esiintyvät muuttolinnut 

Natura-tietolomakkeella Sysmän lintuvesien suojeluperusteina esitetään yhdeksän lintudirektiivin 

liitteen I lajia ja neljä liitteen I ulkopuolista alueella säännöllisesti pesivää muuttolintulajia sekä 

yksi levähtävä muuttolintulaji (Taulukko 5-2). 
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Taulukko 5-2 Sysmän lintuvesien suojeluperusteena esitetyt lintudirektiivin liitteen I lajit ja muuttolintu-
lajit Natura-tietolomakkeella. 

Liitteen I lintulajit Liitteessä I mainitsemattomat alueella 

säännöllisesti esiintyvät lintulajit 

Laji Pesivä Levähtävä Laji Pesivä Levähtävä 

Kalatiira 0-1 paria 1 yksilö Heinätavi 1 pari - 

Kaulushaikara 2-6 paria - Luhtahuitti 2-3 koirasta - 

Kuikka - 5-10 yksilöä Selkälokki - 5-10 yksilöä 

Kurki 1-3 paria - Rastaskerttunen 2 paria - 

Laulujoutsen 3 paria -    

Liro 1-3 paria -    

Mustakurkku-

uikku 

0-1 paria -    

Pyy 1-5 paria -    

Ruskosuohaukka 3 paria -    

 

5.5 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

Seuraavat lajit on mainittu Natura 2000 –tietolomakkeessa kohdassa muut tärkeät kasvi- ja 

eläinlajit. Ne eivät kuitenkaan ole perusteena alueen kuulumiselle Natura 2000 –verkostoon: pik-

kutikka (Dendrocopos minor), ristilimaska (Lemna trisulca), varstasara (Carex pseudocyperus) ja 

lummelampikorento (Leucorrhinia caudalis). 
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6. VAIKUTUSMEKANISMIT 

6.1 Rantarakentaminen ja luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Kaavoituksessa mitoitettavat alueet sijoittuvat Sysmän lintuvedet- Natura-alueen reuna-alueille. 

Kaava-alueella esiintyy tietolomakkeessa mainituista liitteen I luontotyypeistä humuspitoisia jär-

viä ja lampia sekä vaihettumissoita ja rantasoita.  

 

Mikäli rakennuspaikkoja osoitetaan suoreunaisiin järvien ja lampien ranta-alueille, voi luontotyy-

pin vaihettumissuot ja rantasuot kohdistua lisääntyneen käytön myötä kulumisvaikutuksia. Ran-

tarakentamisesta voi myös muodostua vaikutuksia luontotyyppiin humuspitoiset järvet ja lam-

met. Rakentaminen rannan läheisyyteen yleensä lisää vesistöön kohdistuvaa ravinnekuormitusta. 

Laaja-alainen ja pitkäkestoinen ravinnekuormitus voi kiihdyttää umpeenkasvua ja heikentää ve-

denlaatua. Humuspitoiset järvet ja lammet -luontotyypin luonnontilaa kuvaaviin ominaispiirteisiin 

lukeutuu myös ranta-alueiden rakenteellinen luonnontilaisuus, jota lisärakentaminen heikentää 

entisestään. 

 

Uudet rantarakentamispaikat edellyttävät yleensä rannan ruoppaamista ja /tai ilmaversoisen ve-

sikasvillisuuden niittämistä, jotta ranta täyttää tontin virkistyskäytölle asetetut vaatimukset. 

 

6.2 Rantarakentaminen ja luontodirektiivin liitteen II lajit 

Tietolomakkeessa on mainittu kaksi liitteen II lajia; täplälampikorento ja lietetatar. Rantaraken-

tamisen mahdolliset suorat vaikutukset näihin lajeihin ovat pääsääntöisesti elinympäristön mene-

tyksiä tai heikennyksiä. Umpeenkasvavilla järvillä rannoilta avovesialueelle raivattavat väylät 

saattavat heikentää tai pienentää korentojen elinympäristöä, mikäli rannan ruoppaaminen koh-

distuu sudenkorentojen lisääntymisen kannalta tärkeään elinympäristöön. Toisaalta umpeenkas-

vaneeseen rantaluhtaan kaivettava väylä lisää avoimen vesialueen pinta-alaa ja rantaviivan pi-

tuutta, jolloin sudenkorennoille syntyy uutta elinympäristöä. 

 

Lietetattaren kannalta rantarakentaminen ja siihen liittyvä rantakasvillisuuden poisto ovat pää-

sääntöisesti haitallista, joskin pienimuotoisesta rannan paljastamisesta voi olla hyötyä uuden pal-

jastuvan kasvualustan myötä. Lietetattaren pääasiallisena uhkatekijänä Suomessa on vesistöjen 

säännöstelyn ja rehevöitymisen aiheuttama rantojen umpeenkasvu.  

 

Natura-arvioinnin velvollisuuden kannalta riittää arvioida, kohdistuuko täplälampikorennon ja lie-

tetattaren esiintymiseen Natura-alueella todennäköisiä ja merkittäviä vaikutuksia. On kuitenkin 

huomattava, että molemmat lajit (sekä Natura-alueella esiintyvä, tietolomakkeella muina tärkei-

nä eläinlajeina mainittu lummelampikorento) ovat mainittu myös luontodirektiivin liitteessä IV(a). 

Tämän vuoksi lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei saa heikentää vähäisessäkään määrin. 

 

6.3 Rantarakentaminen ja lintudirektiivin liitteen I linnut ja muuttolinnut 

Rantarakentaminen vaikuttaa vesistöalueen linnustoon yleensä suoraan rakentamistoimien ai-

heuttamien elinympäristömuutosten ja ihmistoiminnan aiheuttaman häirinnän kautta. Rakenta-

mistoimet voivat toisaalta hävittää eri lajien kannalta arvokkaita elinympäristöjä, jolloin linnut 

joutuvat hakeutumaan muualle pesimään. Alueen elinympäristöjen pirstoutuminen sekä raken-

tamistoimista aiheutuvat häiriötekijät voivat osaltaan korostaa suorien elinympäristömuutosten 

merkitystä laajentaen vaikutusaluetta varsinaisen rakentamisalueen ympäristöön. Loma-asunnon 

rakentaminen ja sen edellyttämät metsänraivaus- ja maankaivutoimet aiheuttavat usein tilapäis-

tä melua ym. häiriötä rakennuspaikan ympäristöön. Häiriötekijöistä laajimmalla leviäviä on erityi-

sesti rakentamisen aiheuttama melu, jonka häiriövaikutus voi ulottua jopa useiden satojen met-

rien päähän varsinaisesta rakentamispaikasta. Loma-asuntojen rakentamisen yhteydessä ei kui-

tenkaan ole tarpeen suorittaa alueen maaperän louhintaa, paaluttamista ym. voimakasta melua 

tuottavaa toimintaa, josta aiheutuvan melun voitaisiin arvioida leviävän laajalle alueelle rakenta-

misalueen ympäristöön.  

 

Rantarakentamisesta voi aiheutua myös välillisiä vaikutuksia linnustoon. Alueen virkistyskäytön 

lisääntyminen (mm. veneily) alueella voi aiheuttaa häiriövaikutusta pesiviin lintuihin. Rantaraken-
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tamisen aiheuttamasta mahdollisesta lisääntyvästä ravinnekuormituksesta aiheutuvat muutokset 

arvioidaan tässä hankkeessa linnuston kannalta merkityksettömiksi, sillä uusien kiinteistöjen ve-

sien käsittelylle asetetut vaatimukset rajoittavat ravinteiden päätymistä vesistöihin. Tämän vuok-

si esimerkiksi vesistöjen umpeenkasvun kiihtyminen tai happikadot eivät ole todennäköisiä seu-

rauksia tarkastellun laajuisesta rakennuspaikkojen osoittamisesta. 
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7. TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

7.1 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen I luontotyyppeihin 

Käytetyn mitoitusperiaatteen mukaan Nuijanpohjaan muodostuu yksi uusi rakennuspaikka.  Yh-

den rakennuspaikan rakentamisesta muodostuva kuormitus on niin vähäinen, ettei sillä katsota 

olevan vaikutusta luontotyyppiin Humuspitoiset järvet ja lammet.  

 

Nuijanpohjan uuden rakennuspaikan kohdalla sijaitsee nykytilanteessa sauna, jonka edusta Natu-

ra-alueella on pidetty niittämällä avoimena. Tämän perusteella tontin muokkaaminen kaavan tar-

koitusta vastaavaan käyttöön ei edellytä uutta merkittävää rantakasvillisuuden niittoa Natura-

alueelle. Uuden rakennuspaikan läheisyydessä saattaa esiintyä pienialaisesti luontotyyppiä vai-

hettumissuot ja rantasuot, mutta rannalla aiemmin tehtyjen niittojen (ja mahdollisesti myös 

ruoppausten) vuoksi rakennuspaikan edustan luontotyyppi on voimakkaasti muuttunut. Tämän 

vuoksi uuden rakennuspaikan ei katsota aiheuttavan merkittävää muutosta luontotyyppiin vai-

hettumis- ja rantasuot. 

 

Jyrtinlammella ympärivuotiseen käyttöön muuttuvilla kiinteistöillä ei arvioida olevan vaikutusta 

järven luontotyyppeihin, sillä ko. kiinteistöjen edustoille on jo nykytilassa ruopattu avoin ranta 

molempien tonttien edustoille virkistyskäytön mahdollistamiseksi.  

 

Muita luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä alueella ei esiinny.  

 

7.2 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Nuijanpohjan uuden rakennuspaikan tai Jyrtinlammen ympärivuotiseen käyttöön muuttuvien ra-

kennuspaikkojen lähiympäristöstä ei ole tiedossa suojeluperusteena mainittujen II-liitteen lajien 

esiintymiä. Arvioitavien muutoskohteiden läheisten ranta-alueiden voidaan kuitenkin arvioida so-

veltuvan sekä täplälampikorennolle että mahdollisesti myös lietetattarelle. Kaavassa osoitettavat 

muutokset eivät aiheuta muutoksia Natura-alueen rantaluontoon, joten vaikutuksia suojeluperus-

teena mainittujen lajien elinympäristöihin ei kuitenkaan muodostu. 

 

7.3 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja suojeluperusteina mainittuihin 

muuttolintuihin 

Taajamaosayleiskaavan toteuttamisesta ei aiheudu suoria vaikutuksia Natura-alueen lintudirektii-

vin liitteen I lajeihin ja suojeluperusteena mainittuihin muuttolintulajeihin. 

 

Nuijanpohjaan osoitettava yksi uusi rakennuspaikka ja Jyrtinlammen vapaa-ajan kiinteistöjen 

muuttuminen ympärivuotisen asumiseen soveltuviksi saattaa lisätä hieman vesialueilla tapahtu-

vaa virkistyskäyttöä. Jyrtinlammen osalta mahdollinen häiriön lisääntyminen ajoittuu nykytilan-

teeseen verrattuna todennäköisemmin pääasiallisen kesälomakauden ulkopuoliselle ajalle (syksy-

talvi-kevät), eli lintujen pesintäkauden osalta vähemmän herkälle ajalle. Nuijanpohjan osalta yksi 

uusi rakennuspaikka saattaa lisätä jonkin verran lintujen pesintäkaudelle ajoittuvaa häiriötä, 

mutta muutos nykytilanteeseen verrattuna on vähäinen, sillä Nuijanpohjan ympäristössä on maa-

tiloja ja omakotiasutusta jo nykytilanteessa sekä etelä- että pohjoisrannalla.  

 

Kaavan mahdollistaman muutoksen aiheuttama vähäinen lintuihin kohdistuva häiriö arvioidaan 

merkitykseltään vähäiseksi tarkasteltaessa koko Natura-aluetta. Toisaalta yleiskaavalla ei myös-

kään voida rajoittaa tai ohjata ihmisten liikkumista Natura-alueella. Virkistyskäyttöä Natura-

alueella voidaan ohjata yleiskaavoitusta tehokkaammin alueen hoito- ja käyttösuunnitelman avul-

la. 

 

7.4 Vaikutukset uhanalaisiin ja muihin huomionarvoisiin lajeihin 

Tietolomakkeella kohdassa ”muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit” mainitut lajit eivät ole Natura-

alueen suojeluperusteita, eikä Natura-arviointi siten kohdistu niihin.  
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7.5 Yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa 

Luontodirektiivin (92/43/ETY) 6 artiklan 3. kohdan mukaan ”Kaikki suunnitelmat tai hankkeet, 

jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen kannalta tarpeellisia, mutta saattavat 

vaikuttaa tähän alueeseen merkittävästi joko erikseen tai yhdessä muiden suunnitelmien tai 

hankkeiden kanssa, on arvioitava asianmukaisesti sen kannalta, miten ne vaikuttavat alueen suo-

jelutavoitteisiin.”  

 

Euroopan komission tulkintaohjeen (Euroopan komissio 2000) mukaan yhteisvaikutusta koskevan  

säännöksen soveltaminen on tarpeen rajoittaa valmiisiin projektisuunnitelmiin tai -hankkeisiin. 

Hankkeet, joiden suunnittelu ei ole vielä lopussa, ei tule sisällyttää yhteisvaikutusarviointiin. Kor-

kein hallinto-oikeus on käyttänyt em. tulkintaohjetta ratkaisunsa perusteena vuosikirjapäätök-

sessä KHO 2004:26 (Vuosaaren kaavat). 

 

Tämän tarveharkinnan kohteena olevasta hankkeesta aiheutuu korkeintaan vähäisiä lintuihin 

kohdistuvia häiriövaikutuksia kahdelle Natura-alueen osa-alueelle. Sysmän lintuvesien alueelta ei 

ole tiedossa muita hankkeita, jotka lisäisivät alueelle kohdistuvaa häiriötä siinä määrin, että voisi 

muodostua merkittäviä yhteisvaikutuksia.  

 

8. HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 

Taajamaosayleiskaavan toteuttamisesta aiheutuu enintään vähäisiä häiriövaikutuksia Natura-

alueen linnustolle. Vaikutusten vähäisyyden perusteella kaavaan ei ole tarvetta osoittaa erillisiä 

suunnittelumääräyksiä haittojen lieventämiseksi. Linnuille virkistyskäytöstä ja asumisesta aiheu-

tuvaa häiriötä voidaan lieventää alueen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämisen yhteydessä 

suunniteltavilla toimenpiteillä. 
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9. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, ettei Sysmän taajamaosayleiskaavan toteuttaminen 

laaditun Natura-arvioinnin tarveharkinnan perusteella aiheuta Sysmän lintuvedet Natura-alueen 

suojeluperusteina mainittuihin lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvia todennäköisiä ja merkittä-

viä vaikutuksia.  

 

Käytetyn rantamitoitusperiaatteen perusteella taajamaosayleiskaavassa osoitetaan yksi uusi va-

kituisen asumisen rantarakennuspaikka suunnittelualueen Natura-alueen ranta-alueille ja kahden 

nykyisin vapaa-ajan asuntona olevan rakennuksen tontit kaavoitetaan ympärivuotiseen asumi-

seen soveltuviksi. Muutoksesta voi aiheutua enintään vähäinen ja paikallinen häiriövaikutus tont-

tien läheisyydessä pesivälle ja levähtävälle linnustolle. Mahdollisesti lisääntyvän häiriöalueen laa-

juus verrattuna koko Natura-alueen pinta-alaan on vähäinen. 

 

Natura-arvioinnin tarveharkinta ei tuonut esiin seikkoja, joiden vuoksi olisi tarpeen laatia Luon-

nonsuojelulain 65 § mukainen Natura-arviointi. 

 

Lahdessa 18. päivänä syyskuuta 2019 

RAMBOLL FINLAND OY 

 

   

Heli Lehvola    Jussi Mäkinen 

FM biologi    Ryhmäpäällikkö, FM ympäristöekologi 
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