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1  JOHDANTO  

Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavaehdotuksessa (Hollolan kunta 2015) 
on esitetty varaus kartanon maille suunnitellusta hulevesialtaasta, josta johtaa ka-
nava Vesijärven Pyhäniemenlahteen. Suunnitellun kanavan kohdalla on vielä 
1900-luvun alkupuolella ollut puunuittokanava. Kanava on sittemmin lähes um-
peutunut, sen reunavallit ja rakenteet ovat sortuneet ja ympäristö on metsittynyt. 
Kanavan rakentaminen liittyy Pyhäniemen kartanon maankäyttösuunnitelmiin, 
jossa hulevesialtaan ja kanavan ympäristö on tarkoitus osoittaa asumisen ja va-
paa-ajanvieton alueeksi. Kanava mahdollistaisi liikkumisen vesiteitse Pyhäniemen-
lahdelle. 

Pyhäniemenlahti on osa Kutajärven alue -nimistä Natura 2000 -aluetta (tunnus 
FI0306006). Pyhäniemenlahti on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi. Suunniteltu 
hulevesiallas sijaitsee kuivalla maalla noin 75 metrin päässä Natura-alueen rajasta. 
Rakennettava kanava sijoittuu osan matkaa Natura-alueelle. 

Kanavahankkeen Natura-vaikutuksia ja asemakaavaluonnoksen luontovaikutuksia 
on arvioitu vuosina 2014–2015 (Ympäristösuunnittelu Enviro 2015a, b). Arvioin-
teja on käytetty kaavan jatkosuunnittelussa. Kanavahankkeesta tammikuussa 
2016 käydyssä neuvottelussa Hämeen ELY-keskus edellytti hankkeen tarkempaa 
kuvaamista ja Natura-arvioinnin tarkentamista tarvittavilta osin. Hankkeesta vas-
taava Pyhäniemen Kiinteistöt Oy tilasi tarkennetun, luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukaisen Natura-arvioinnin Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Arvioinnissa tar-
kastellaan hulevesialtaan ja suunnitellun kanavan vaikutuksia ja merkittävyyttä 
Natura-alueen suojeltaviin luontotyyppeihin ja lajeihin. Arviointi korvaa kanava-
hankkeesta aiemmin tehdyn Natura-arvioinnin. Arvioinnin ovat laatineet biologit 
fil. maist. Esa Lammi ja fil. maist. Marko Vauhkonen. 

2  TIETOLÄHTEET 

Kutajärven Natura 2000 -alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuonna 
2009 (Lammi 2009). Suunnitelmaa varten inventoitiin kesällä 2007 Pyhäniemen-
lahden vesi- ja kosteikkolinnusto sekä kartoitettiin vesi- ja ranta-alueiden kasvilli-
suus ja Natura-luontotyypit (Lammi 2008a, c). Hoito- ja käyttösuunnitelmaan si-
sältyi myös luontodirektiivin liitteissä II ja IV(a) mainittujen lajien inventointi Na-
tura-alueelta. Selvityskohteina olivat viitasammakko, sudenkorennot ja luontodi-
rektiivin liitteen II kasvilajit. Viitasammakoiden kutupaikkoja selvitettiin keväällä 
2007 lintulaskentojen yhteydessä. Sudenkorentolajisto tutkittiin kesällä 2007 
(Mäkinen 2007). Alueen kasvilajistoa on selvitetty viimeksi vuosina 2005 ja 2007 
(Lammi 2008b). Aineistot olivat käytettävissä Natura-arviointia tehtäessä. 

Pesimälinnuista oli käytettävissä myös tuoretta tietoa, sillä Pyhäniemenlahden 
vesi- ja rantalinnusto laskettiin keväällä ja kesällä 2013 osana maakunnallisesti ar-
vokkaiden lintualueiden inventointia. Hankkeesta vastasi Päijät-Hämeen lintutie-
teellinen yhdistys ry. Pyhäniemenlahden linnuston inventoivat Esa Lammi ja Pekka 
Saikko (julkaisematon aineisto). 
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Pyhäniemen asemakaavaa varten vuonna 2013 tehtyihin selvityksiin (Ojala ym. 
2013) kuuluivat linnustoinventointi, kasvillisuuden ja luontotyyppien inventointi, 
lepakkoselvitys sekä liito-oravaselvitys. Asemakaava-alue rajautuu Pyhäniemen-
lahden Natura-alueeseen, mutta kaavaa varten tehdyt inventoinnit eivät ulottu-
neet Natura-alueen puolelle.  

Suunnittelualueelle tehtiin maastokatselmus 6.6.2014, jolloin tarkasteltiin Pyhä-
niemen Kiinteistöt Oy:n suunnitelmia ja arvioitiin alustavasti luonnonympäristöön 
kohdistuvia vaikutuksia. Hämeen ELY-keskuksen mukaan (neuvottelu 15.1.2016) 
alueelta koottu luontotieto on riittävä Natura-alueen luonnonoloihin kohdistuvien 
vaikutusten tunnistamiseen ja niiden merkittävyyden arviointiin. Arvioinnin tar-
kentamiseksi ei ollut tarpeen tehdä täydentäviä inventointeja.  

3  KUTAJÄRVEN ALUEEN NATURA 2000 -ALUE 

Lahden, Hollolan ja Asikkalan alueella sijaitseva Vesijärvi on laaja, pohjavesivaikut-
teinen järvi, jonka luonnonoloja ovat muovanneet aiemmat pinnanlaskut ja ranta-
alueiden maatalouskäyttö. Myöhemmin järven tilaan on vaikuttanut veden rehe-
vöityminen ja rantojen rakentaminen. Vesijärven vesikasvilajisto on poikkeukselli-
sen monipuolinen ja järvellä on monia linnustoltaan merkittäviä alueita. Vuonna 
1982 vahvistettuun lintuvesiensuojeluohjelmaan otettiin mukaan viisi Vesijärven 
lahtea sekä Hollolan Kirkonkylän kaakkoispuolella sijaitseva Kutajärvi. Kutajärven 
ja Vesijärven lahtien muodostama kokonaisuus luokiteltiin kansainvälisesti arvok-
kaaksi lintuvedeksi, ja se on hyväksytty kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen 
luetteloon eli ns. Ramsar-kohteeksi.  

Kutajärven alue sisällytettiin myöhemmin Natura 2000 -verkostoon (tunnus 
FI0306006). Natura-alueen kohteet sijaitsevat hajallaan Vesijärven länsirannalla 
viiden kilometrin säteellä Hollolan kirkonkylästä (kuva 1). Kutajärven alueen Na-
tura-alueen pinta-ala on 1051 hehtaaria. Lähes koko Natura-alue on rauhoitettu 
luonnonsuojelualueeksi. Laajan Natura-alueen suojelutavoitteena on linnuston ja 
vesikasvillisuudeltaan arvokkaiden alueiden suojelu. 

Kutajärven alueen linnusto on runsas ja monipuolinen. Alueella pesii useita EU:n 
lintudirektiivin liitteen I lintulajeja ja vesilinnusto sekä ruovikkoisten rantojen var-
puslinnusto on erittäin runsas. Alueella on myös huomattava merkitys muuttavien 
vesilintujen ruokailu- ja lepäilykohteena. Lintulahtien kasvillisuus on poikkeuksel-
lisen edustava ja monipuolinen. Kasvistoltaan arvokkaimmalta Kirkonselältä on ta-
vattu useita uhanalaisia vesikasvilajeja. Lajistoon kuuluu myös EU:n luontodirek-
tiivin liitteessä II mainittu vesikasvilaji, notkeanäkinruoho. Kutajärven alue on lii-
tetty Natura 2000 -suojelualueverkostoon lintudirektiivin mukaisena (SPA-alue) ja 
luontodirektiivin mukaisena alue (SAC-alue). 

Natura-alueen osakohteista suurin on Kirkonselkä (390 ha), jonka kaakkoisosan 
muodostaa matala, rannoiltaan laajalti umpeenkasvanut Pyhäniemenlahti. Pyhä-
niemenlahden perukka on säilynyt lähes rakentamattomana. Pyhäniemen karta-
non hankealue sijaitsee perukan lounaisrannalla (kuva 1). 
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Kuva 1. Kutajärven alueen Natura 2000 -alue. Pyhäniemen kartanon suunnittelualue on rajattu punaisella. 

4  PYHÄNIEMEN KARTANON HULEVESIALLAS  
JA KANAVAN KUNNOSTUS 

Hankealue sijoittuu Raita 98-441-1-251 -nimisen kiinteistön keskiosaan Pyhänie-
menlahden lounaisrannalle. Kiinteistö rajautuu eteläpäässä maantiehen ja asuin-
rakennusten pihamaihin. Pohjoispää rajautuu Pyhäniemenlahden rantametsään 
ja Pyhäniemenlahden luonnonsuojelualueeseen. Natura-alueen raja sijoittuu kiin-
teistön puolelle niin, että keskimäärin 40 metrin levyinen alue kiinteistön koillis-
reunasta on Natura-aluetta (kuva 2). Kiinteistön pohjoispuolisko on lehtipuuval-
taista, rehevää lehtoa (enimmäkseen käenkaali–mesiangervotyyppiä), joka muut-
tuu Natura-alueen puolella metsäluhdaksi ja pensasluhdaksi.  

Suunnittelualueella on ollut 1900-luvun alkupuolelle asti puunjalostusteollisuutta, 
josta on jäljellä yksi rakennus (entinen tykinpyörätehdas) pihamaineen, rakennuk-
selle johtava tie ja rakennuksen lähelle rantalehdon läpi tuleva puunuittokanava. 
Kanava on täyttynyt ja erottuu nykyisin kasvillisuuden täyttämänä 2–3 metrin le-
vyisenä ojana ja pieninä lampareina. Kanavan suu on kasvanut umpeen, eikä yh-
teyttä Pyhäniemenlahden vesialueelle ole (kuva kanavan suulta on tämän raportin 
kannessa). 
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Kuva 2. Hankealue (keltainen rajaus) kartta- ja ilmakuvapohjalla, johon on lisätty tilanrajat. Natura 
2000 -alueen raja on merkitty vihreällä viivalla. Kartassa erottuu sinisenä viivana suunnittelualueen läpi joh-
tava entinen tukinuittokanava.  
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Pyhäniemen Kiinteistöt Oy:n (2016) suunnitelmassa entisen tykinpyörätehtaan 
pohjoispuolelle kaivetaan n. 2500 m2:n laajuinen allas, josta rakennetaan n. 120 
metriä pitkä ja n. 8 metriä leveä kanava Pyhäniemenlahteen (kuva 3). Altaan ve-
sisyvyys on 1,5–1,8 metriä ja poikkileikkaukseltaan loivan v-kirjaimen muotoisen 
kanavan syvyys keskellä 2,0 m. Kanavan pohjalle tulee suodatinkangas ja sen 
päälle soraa tai muuta kankaan paikallaan pitävää ainesta (kuva 4). 

Kanavan suun edustaa on suunnitelmakuvan mukaan tarkoitus ruopata ja penger-
tää. Altaasta ja kanavasta kertyvä kaivuaines (arviolta 5000 m3) levitetään kiinteis-
tön alueelle, joka on eteläosaa lukuun ottamatta järven pinnan tasossa ja siten 
hyvin märkää. Suunniteltu rakentamistyö ulottuisi Natura-alueen puolelle, mutta 
valtaosa siitä jäisi alueen ulkopuolelle. Vanha tukinuittokanava jää alku- ja loppu-
päätään lukuun ottamatta rakennetavan kanavan viereen. Vanha kanava on tur-
vallisuussyistä tarpeen täyttää.  

 
 

 

Kuva 3. Suunniteltu hulevesiallas ja kanava. Entinen tukinuittokanava on uuden kanavan itäpuolella. Altaan 
eteläpuolella on suunnittelualueen ainoa rakennus (punainen suorakaide), entinen tykinpyörätehdas, joka on 
kunnostettu työtiloiksi ja majoituskäyttöön sopivaksi. 

Entinen tukinuittokanava 
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Kuva 4. Kanavan poikkileikkaus.  

Hankkeen tavoitteena on pidättää altaan avulla pelloilta tulevaa ravinnekuormaa, 
mahdollistaa soutuveneillä ja kanooteilla tapahtuva liikkuminen järvelle ja muo-
kata kanavan ympäristöä siten, että se voidaan osoittaa monikäyttöalueeksi, joka 
palvelee kulttuuria, matkailua ja asumista. Alueella olevan entisen tykinpyöräteh-
taan ympärille tulee matkailu- ja asumiskäyttöön sopivia rakennuksia. Rakennus-
paikkojen tarkkaa sijaintia ja määrää ei ole osoitettu asemakaavaehdotuksessa, 
johon on merkitty aluevaraus R-kaavamerkinnällä (kuva 5). Kaavaselostuksen mu-
kaan rakennusoikeutta on yhteensä 6510 k-m2, josta 60 m2 on varattu tykinpyörä-
tehtaan laajentamiseen. Rakennusoikeus vastaa noin 24 asumiseen sopivaa Atel-
jee-huoneistoa (á 250 k-m2). 

Kartanon tavoitteiden mukaan (T. Lemola, 24.2.2015) lomailijoita voisi majoittua 
alueen uusin rakennuksiin n. 60–80 ja entiseen tykinpyörätehtaaseen n. 50. Vilk-
kaimpina tapahtumapäivinä alueella voisi olla n. 300–350 henkilöä kerrallaan.  

Kaavaehdotukseen on merkitty varaus hulevesialtaalle (hv-1) ja siitä Pyhäniemen-
lahteen johtavalle kanavalle (k; kuva 5). Hulevesiallas ja kanava sijaitsevat maa- ja 
metsätalousalueella, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (kaavamerkintä MY). Kaa-
vamääräyksen mukaan maanpintaa ei saa MY-alueella muokata tai täyttää alle 20 
metrin etäisyydellä Natura-alueesta. Kaavassa on k-merkinnällä osoitettu alueen 
osa, jolle saa rakentaa Pyhäniemenlahteen johtavan enintään 8 m leveän kanavan. 
Osa kanavasta sijoittuu Natura-alueen (kaavamerkintä SL) puolelle ja se on osoi-
tettu kaavassa k-1-merkinnällä. Kanavan toteuttaminen edellyttää Natura-arvioin-
tia. Hulevesialtaan pinta-ala voi kaavamääräysten mukaan olla enintään 2500 m2, 
eikä allasta saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi Natura-alueen rajaa. 

Kanavan itäpuolelle on osoitettu varaus ulkoilureitille, jonka saa toteuttaa valaise-
mattomana hiekkapintaisena kulkuyhteytenä ja kosteilla osuuksilla pitkospuura-
kenteisena. Ulkoilureitti johtaa Natura-alueen puolelle. 
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Kuva 5. Ote Pyhäniemen kartanoalueen asemakaavaehdotuksesta. Varaus hulevesialtaalle on merkitty hv-1-
merkinnällä ja varaus kanavalle k-merkinnällä. Kanavan itäpuolelle on osoitettu rantaan vievä ulkoilureitti (o o 
o), jonka sijainti on likimääräinen. 

5  HULEVESIALTAAN JA KANAVAN VAIKUTUKSET NATURA-
ALUEESEEN 

5.1 Arviointivelvoite 

Natura-arvioinnin laatimisen lähtökohtana on luonnonsuojelulain 65 § mukainen 
arviointivelvollisuus, joka koskee hankkeita, jotka ”yksin tai yhdessä muiden hank-
keiden kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää Natura 2000 -alueen valin-
nan perusteena olevia luonnonarvoja”. Arviointivelvollisuus koskee myös Natura-
alueen ulkopuolella toteutettavaa hanketta, jos sillä todennäköisesti on alueelle 
ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Viranomainen ei saa myöntää lupaa 
hankkeen toteuttamiseksi tai hyväksyä tai vahvistaa suunnitelmaa, jos arviointia 
ei ole tehty asianmukaisesti, tai jos arviointi ja lausuntomenettely osoittavat hank-
keen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä luonnonarvoja, joiden suo-
jelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 -verkostoon. Jos alueella on luontodi-
rektiivin liitteessä I tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi tai liitteessä II 
tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava laji, noudatetaan tavanomaista tiukempia lu-
paedellytyksiä. 
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Kuva 6. Kanavasuunnitelman mukainen hulevesiallas ja kanava (sininen pohjaväri) ilmakuvan päälle sovitet-
tuna. Valkoisella katkoviivalla on merkitty asemakaavaluonnoksen varaus altaalle ja kanavalle. Natura-alueen 
raja on merkitty vihreällä viivalla, yhteistä vesialuetta noudattava luonnonsuojelualueen raja punaisella viivalla 
ja suunnittelualueena oleva kiinteistö keltaisella viivalla. Vesialueen ja rantapuuston välinen vaaleana erottuva 
kasvusto on vaihettumissuota ja rantasuota, jota joudutaan käsittelemään myös suunnittelualueen ulkopuo-
lella. Soistunutta vesialuetta reunustaa rannan puolella metsäluhta. 

5.2 Merkittävyyden arviointi 

Luonto- tai lintudirektiivissä ei ole määritetty, milloin luonnonarvot heikentyvät 
tai milloin ne heikentyvät merkittävästi. Euroopan komission (2000) julkaisemassa 
ohjeessa todetaan, että vaikutusten merkittävyys on kuitenkin määritettävä suh-
teessa suunnitelman tai hankkeen kohteena olevan suojeltavan alueen erityispiir-
teisiin ja luonnonoloihin. Esimerkiksi sadan neliömetrin menetys luontotyypin alu-
eesta voi olla merkittävä, jos paikalla on harvinaisen kasvilajin pieni kasvusto. 

Arvioitaessa vaikutuksen merkittävyyttä voidaan käyttää lähtökohtana Neuvoston 
direktiivin 92/43/ETY määrittelemää luontotyypin ja lajin suotuisan suojelun ta-
soa. Suotuisa suojelun taso tarkoittaa luontotyypeillä (luontodirektiivin 1 artikla 
kohta e) useaa asiaa: 

 luontotyypin luontainen levinneisyys sekä alueet, joilla sitä esiintyy kyseessä ole-
valla alueella, ovat vakaita tai laajenemassa 

 erityinen rakenne ja erityiset toiminnot, jotka ovat tarpeen luontotyypin säilyttä-
miseksi pitkällä aikavälillä, ovat olemassa ja säilyvät todennäköisesti ennakoita-
vissa olevassa tulevaisuudessa 

 alueelle luonteenomaisten lajien suojelun taso on suotuisa. 
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Suotuisa suojelun taso tarkoittaa lajeilla yleisesti (luontodirektiivin 1 artikla kohta 
i): 

 lajin kannan kehittymistä koskevat tiedot osoittavat, että laji pystyy pitkällä aika-
välillä selviytymään luonnollisten elinympäristöjensä elinkelpoisena osana 

 lajin luontainen levinneisyysalue ei pienene eikä ole vaarassa pienentyä ennakoi-
tavissa olevassa tulevaisuudessa 

 lajin kantojen pitkäaikaiseksi säilymiseksi on ja tulee todennäköisesti olemaan riit-
tävän laaja elinympäristö. 

Luontotyyppeihin kohdistuvien haitallisten vaikutusten merkitystä Natura 
2000 -verkostossa voidaan arvioida sen perusteella, kohdistuuko vahinko niin laa-
jalle alueelle, että kyseisen luontotyyppikohteen pinta-alan pieneneminen (tai 
luontotyypin ominaispiirteiden muuttuminen) on merkittävä sen suojelutason 
kannalta. Vaikutus suojelun tasoon on yleensä merkittävämpi, jos vahinko kohdis-
tuu luontotyypin levinneisyyden reuna-alueille. Lisäksi vaikutus on merkittävämpi, 
jos vahinko aiheuttaa luontotyypin rakenteessa ja toiminnassa pysyviä ja vaikeasti 
palautettavia muutoksia (Ympäristöministeriö 2012). 

Tässä arvioinnissa Pyhäniemen kartanon hulevesialtaan ja kanavan rakentamisen 
vaikutuksen suuruutta arvioidaan luontotyyppien kohdalla heikentyvän tai häviä-
vän luontotyypin pinta-alan ja edustavuuden avulla. Lajeihin kohdistuvia vaikutuk-
sia arvioidaan heikentyvän tai häviävän yksilömäärän tai esiintymien määrän sekä 
lajille erityisen potentiaalisten ympäristöjen määrän ja pinta-alan avulla. Kannan 
pysyvä pieneneminen tai Natura-alueella säännöllisesti esiintyvän kannan vaaran-
tuminen on tulkittu merkittäväksi heikentymiseksi. Koska tarkasteltava hanke liit-
tyy alueen kaavoitukseen ja matkailukäytön kehittämiseen, arviossa tarkastellaan 
myös kanavan käytöstä Natura-alueelle aiheutuvia vaikutuksia.  

Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat Pyhäniemenlahteen, mutta eivät moniosai-
sen Natura-alueen muihin osakohteisiin. Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutus-
ten tarkastelu on alueen sijainnin vuoksi perusteltua rajoittaa lähinnä Pyhänie-
menlahden vesi- ja kosteikkoalueelle. Harvinaisimpien lajien ja luontotyyppien 
osalta tarkastelussa on otettu huomioon koko Natura-alue. 

Lintujen elinpaikkavaatimusten tarkastelussa on käytetty hyväksi mm. Väisäsen 
ym. (1998) teosta ja Natura-luontotyyppien tarkastelussa Airaksisen ja Karttusen 
(2001) luontotyyppiopasta. 
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Kuva 7. Metsäluhtaa entisen tukinuittokanavan kohdalla Natura-alueen puolella. 

5.2 Epävarmuustekijät 

Suunniteltu hulevesiallas sijoittuu kokonaan Natura-alueen ulkopuolelle. Pyhänie-
menlahteen johtava kanava edellyttää rakentamis- ja ruoppaustoimia myös Na-
tura-alueen puolella. Kanavan suunniteltu leveys on kahdeksan metriä. Poikkileik-
kauskuvassa (kuva 4) kanavan molemmilla puolilla on kaivumassasta rakennetut 
penkereet, joiden leveyttä ei ole määritelty. Penkereiden rakentaminen muuttaa 
kanavan vierustan luonnonoloja pysyvästi. Natura-arvioinnissa edellytettävää va-
rovaisuusperiaatetta noudattaen arviointi on tehty olettaen, että koko asemakaa-
van sallima alue käytetään kanavan rakentamiseen. Alueen leveys on kaavaehdo-
tuksessa 17 metriä, joka käsittää kaikki kanavaan liittyvät pengerrykset ja raken-
teet (kuva 6). Vesille pääsyn varmistamiseksi kanavaa on jatkettava asemakaava-
alueen ulkopuolelle saman levyisenä noin 30 metriä. Kanavan pituudeksi Natura-
alueen puolella tulee noin 80 metriä.  

Kanavan rakentamisesta on Natura-alueelle myös välillisiä, alueen käytöstä aiheu-
tuvia vaikutuksia, sillä kanava mahdollistaa veneilyn lisääntymisen Pyhäniemen-
lahden perukassa. Alueelle ei ole suunniteltu yleisiä laitureita tai matkailua palve-
levaa vesiliikennettä. Vesiliikenteen voi arvioida lisääntyvän vain uusien rakennus-
paikkojen myötä. Veneliikenteen on arviossa oletettu lisääntyvän vain vähän (kiin-
teistön alueelle tulisi 10–20 venettä tai kanoottia) ja suuntautuvan Pyhäniemen-
lahden länsiosaan, josta johtaa suorin yhteys Kirkonselän laivareitille.  

Arvioinnissa esitettävät johtopäätökset eivät ole pitäviä, jos rakentamisalue 
(kaivu, läjitys) on Natura-alueen puolella leveämpi kuin asemakaavaehdotuksessa 
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kanavalle varattu alue, tai jos Natura-alueelle tulee veneliikennettä palvelevia ra-
kenteita. 

5.3  Vaikutukset valintaperusteina oleviin luontodirektiivin  
luontotyyppeihin ja lajeihin 

5.3.1  Luontodirektiivin luontotyypit 

Euroopan Unionin luontodirektiivin liitteessä I esitetään luontotyypit, jotka ovat 
vaarassa hävitä EU:n alueelta, tai joiden levinneisyysalue on pieni tai jotka ovat 
hyviä esimerkkejä kyseisen alueen luonnonmaantieteestä (Airaksinen ja Karttu-
nen 2001). Kutajärven alueen Natura-tietolomakkeen (Hämeen ympäristökeskus 
1998) mukaan alueella esiintyy kahta luontodirektiivin liitteessä I mainittua luon-
totyyppiä, jotka ovat Magmopotamion- tai Hydrocharition-kasvustoiset luontai-
sesti ravinteiset järvet (89 % Natura-alueen alasta) sekä vaihettumissuot ja ranta-
suot (8 % Natura-alueen alasta). Hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa alu-
eella todettiin olevan myös kostea suurruohokasvillisuus -luontotyyppiin ja met-
säluhdat-luontotyyppiin kuuluvia alueita. Molempien pinta-ala on vähäinen (<0,5 
% koko alueesta). Metsäluhta on priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltavia luonto-
tyyppi.  

Luontaisesti runsasravinteiset järvet (Natura-koodi 3150) on laaja-alainen luonto-
tyyppi, johon kuuluu luonnostaan runsasravinteisia järviä ja lampia, joiden vesi-
kasvilajisto on monipuolinen ja käsittää kasvupaikan ravinteisuuden suhteen vaa-
teliaita lajeja. Pyhäniemenlahden vesialue kuuluu kokonaisuudessaan luontaisesti 
runsasravinteiset järvet -luontotyyppiin. Luontotyypin edustavuus on erinomai-
nen ja luonnontila hyvä. 

Luontaisesti runsasravinteiset järvet -luontotyyppi on herkkä veden samentumi-
selle, ravinnekuormitukselle ja vedenpinnankorkeuden pysyville muutoksille, 
jotka kaikki voivat heikentää luontotyypin tilaa. Myös laajamittaiset kasvillisuuden 
poistot heikentävät luontotyyppiä. Pyhäniemenlahdella luontotyypin tilaa on hei-
kentänyt veden rehevöityminen ja samentuminen.  

Pyhäniemen kartanon kanavan kaivutyöt on tarkoitus toteuttaa järven ollessa 
jäässä. Hulevesialtaan kaivutyöt tapahtuvat pääosin kuivalla maalla hieman järven 
pinnan yläpuolella. Virtaus kanavassa on vähäistä ympäri vuoden. Mahdollinen 
järviveden sameneminen jää todennäköisesti vähäiseksi ja paikalliseksi. Huleve-
sialtaan ja kanavan rakentamisen ei voida arvioida vaikuttavan merkittävästi luon-
totyyppiin. 

Hulevesialtaan tarkoituksena on pelloilta tulevan ravinnekuormituksen pienentä-
minen. Altaan valuma-alue on kuitenkin hyvin pieni (enintään neljä peltohehtaa-
ria), joten sen pidättämien ravinteiden määräkin jää pieneksi. Kuivina jaksoina va-
luma-alueelta ei luultavasti laske ollenkaan vettä altaaseen. Ravinteet kulkeutuvat 
nykyisin salaojien kautta pintavaluntana kartanon rantalehtoon. Suoraa yhteyttä 
vesialueelle ei ole, ja lehdon ja rantaluhtien rehevä kasvillisuus sitoo ja käyttää 
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ravinteet tehokkaasti. Järveen asti ravinteita pääsee vain niukasti. Ravinteiden kul-
keutuminen vesialueelle tulee mahdolliseksi vasta altaan ja kanavan rakentamisen 
jälkeen. Vaikka ravinteet saataisiin altaalla talteen, hulevesialtaan merkitys vesi-
alueelle kulkeutuvien ravinteiden vähentäjänä jäänee kanavan muodostavan ve-
siyhteyden vuoksi merkityksettömäksi. Allasta voidaan käyttää uusien piha-aluei-
den hulevesien käsittelyyn. Tämä saattaa lisästä järveen kulkeutuvien ravinteiden 
määriä (esim. pihanurmilta). Vaikutuksia ei voida tarkemmin arvioida ennen piha-
suunnitelmien ja hulevesialtaan käyttöön liittyvien suunnitelmien valmistumista. 

Vesialueella suunnitellun kanavan suun edustalla on 110 metrin levyinen kasvilli-
suusvyöhyke (rannan puolelta avoveteen päin järviruovikkoa, uistinvitakasvustoa 
ja ulpukkakasvustoa), jonka läpi tuleva veneliikenne kulkisi. Alueen veneilykäyttö 
saattaa edellyttää kasvillisuuden vähentämistä kulkureitin kohdalta. Tästä ei ole 
olemassa suunnitelmia, joten luontotyyppiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on 
hankalaa. Toimenpidealue on luontotyypin kokonaispinta-alaan nähden pieni, 
mutta toimenpide rikkoisi luontotyypin eheyttä, sillä toimenpidealue sijoittuisi 
keskelle laajaa, luonnontilaisena säilynyttä kasvillisuusaluetta. 

Vaihettumissuot ja rantasuot (Natura-koodi 7140) -luontotyyppiin kuuluu monen-
laisia tulvivien ranta-alueiden kasviyhdyskuntia, mm. luhtanevoja ja pensaikkoluh-
tia, joihin voi liittyä myös vesi- ja rantakasviyhdyskuntia (Airaksinen & Karttunen 
2001).  

Pyhäniemenlahdella vaihettumis- ja rantasoiksi voidaan kesällä 2007 tehdyn kas-
villisuusselvityksen mukaan lukea sara- ja ruoholuhdat, pajukkoluhdat sekä ruoko-
luhdat, joihin kuuluvat kaikki turvetta muodostavat järviruovikot ja leveäosman-
käämiköt. Vaihettumissuot ja rantasuot kattavat lahden perukan kaikki maatuneet 
rannat (ns. vesijättömaat). Pyhäniemen kartanon kiinteistön kohdalla vaihettu-
mis- ja rantasuon leveys on n. 50–80 metriä. Natura-alue on rajattu pääosan mat-
kaa vaihettumis- ja rantasuon rannanpuoleista reunaa pitkin, mutta kanavan koh-
dalla mukana on puustoinen niemeke, joka on lähinnä metsäluhtaa. Luontotyypin 
edustavuus on hyvä, mutta luonnontila on heikentynyt viime vuosikymmeninä oji-
tusten, rantarakentamisen sekä paikoittaisen kuivumisen seurauksena (Lammi 
2008b). 

Suunniteltu kanava kulkee Natura-alueen luhtien läpi 70 metrin matkan. Tästä 
noin 30 metriä on selkeäpiirteistä vaihettumis- ja rantasuota (ruokoluhtaa) ja 40 
metriä metsäluhtaa sekä vaihettumis- ja rantasuon reunaa. Myös suunnitelmaan 
merkitty kanavan suualueen levennys sijoittuu vaihettumis- ja rantasuolle. Kanava 
ja sen reunapenkereet pienentävät luontotyyppien pinta-alaa noin 600 m2. Kaa-
vamääräysten mukaan kaivuaineksen läjittäminen vaihettumis- ja rantasuolle ei 
ole mahdollista muualla kuin kanavan reunassa. 

Vaihettumis- ja rantasoiden pinta-ala Kirkonselän alueella on 20,3 hehtaaria. Ka-
navan rakentaminen kohdistuu hyvin pieneen osaan (alle 0,5 % kokonaisalasta) 
vaihettumis- ja rantasoita, mutta se heikentää rakentamattomalle ranta-alueelle 
sijoittuessaan luontotyypin luonnontilaa ja eheyttä. Pinta-alaan kohdistuvat vai-
kutukset eivät ole merkittäviä. 
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Kuva 8. Harmaa- ja tervaleppää kasvavaa metsäluhtaa suunnilleen Natura-alueen rajan kohdalla entisen tukin-
uittokanavan eteläpuolella. Maasto on vetistä ja upottavaa. 

Metsäluhdat (Natura-koodi 9080). Pyhäniemenlahden rantametsien reunoissa on 
myös metsäluhdat-luontotyyppiin kuuluvia alueita. Metsäluhdat ovat pysyvästi 
veden vaikutuksen alaisia lehtipuumetsiä, jotka yleensä jäävät vuosittain tulvave-
sien alle. Niille on ominaista soille tyypillisten märkien painanteiden ja kuivempien 
pintojen vuorottelu. Niihin purkautuu usein myös pohjavesiä. Natura-alueen reu-
navyöhyke suunnitellusta kanavasta kaakkoon kiinteistön rajalle asti on metsäluh-
taa (kuvat 7 ja 8). Alueen terva- ja harmaalepästä koostuva puusto ei vielä ole 
vanhaa, mutta kasvillisuus on muutoin edustavaa. Alueella on myös pohjavesivai-
kutusta eli lähteisyyttä ilmentäviä kasvilajeja ja sen luonnontila on erinomainen. 
Puustoltaan vanhin, yli 50 vuoden ikäinen metsäluhta sijaitsee kiinteistön rajan 
kaakkoispuolella, ja se on todettu luonnonsuojelulain mukaiseksi luontotyypiksi 
(tervaleppäkorpi, Ojala ym. 2013, ks. myös Kekki & Muuronen 2012). Metsäluhtaa 
kasvava ranta-alue on rajattu asemakaavaehdotukseen (kuva 5) luo-merkinnällä. 

Kanava kulkee rannan lähellä olevan metsäniemekkeen läpi noin 40 metrin mat-
kalla. Niemeke on metsäluhdan länsireunaa. Kanavan kaivaminen ja sen viereen 
läjitettävä penger hävittäisi kanavan kohdalla olevan metsäluhdan. Metsäluhdan 
pinta-ala pienenisi noin 800 m2. Kartanon ranta-alueen metsäluhta on pienestä 
pinta-alastaan huolimatta suurimpia ja edustavimpia koko Kutajärven alueen Na-
tura 2000 -alueella. Laasonpohjassa metsäluhtaa on 0,9 hehtaaria. Muilla osakoh-
teilla sitä on pieninä laikkuina Natura-rajan tuntumassa tai ei ollenkaan (Lammi 
2009). Pyhäniemenlahdella metsäluhtaa on vajaa hehtaari, josta suunnilleen puo-
let sijoittuu Natura-alueen puolelle. Kanavan rakentaminen pienentäisi metsäluh-
dan pinta-alaa Pyhäniemenlahdella noin 10 % ja koko Natura-alueella noin 5 % ( 
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prosenttiosuudet ovat suuntaa antavia, sillä metsäluhtien pinta-alaa ei ole Natura-
alueella tarkoin selvitetty). Myös lähialueella tehtävät kuivatustoimenpiteet tai 
puuston raivaukset voivat vaikuttaa metsäluhtaan, jota ylläpitävät myös pintava-
lunta ja pohjavedet. Alueen metsäluhta on rannan tulvavyöhykkeellä. Kanavan ra-
kentamisen ei voi arvioida vaikuttavan merkittävästi rakentamisalueen ulkopuo-
lelle jäävän metsäluhdan kosteusoloihin, sillä se ei sijoitu metsäluhdan valuma-
alueelle. 

Metsäluhdat on priorisoitu eli luontodirektiivin liitteessä I mainittu ensisijaisesti 
suojeltava luontotyyppi. Priorisoiduilla luontotyypeillä ovat pääsääntöisesti sallit-
tuja luontotyyppiä parantavat toimenpiteet, mutta eivät muunlaiset toimenpi-
teet. Vaikka kanavan rakentamisesta aiheutuva luontotyypin pinta-alan muutos ei 
ole suuri, metsäluhdat-luontotyyppiin kohdistuvaa heikentymistä on pidettävä 
merkittävänä. 

Kosteat suurruohoniityt (Natura-koodi 6430). Edustavia, mesiangervon ja muiden 
kookkaiden ruohojen luonnehtimia suurruohoniittyjä on Pyhäniemenlahden kaak-
koiskulmassa, mutta ei lahden muilla rannoilla. Pyhäniemen kartanon hankealu-
een lähellä on suurruohoniittyä vain pieninä laikkuina. Hulevesialtaan ja kanavan 
rakentaminen ei vaikuta Natura-alueen suurruohoniittyihin. 

5.3.2  Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Luontodirektiivin liitteessä II luetellaan ne eläin- ja kasvilajit, joiden suojelemiseksi 
on perustettava erityisen suojelun alueita, eli Natura 2000 -alueita. Kutajärven 
alueen Natura 2000 -alueella elää kaksi luontodirektiivin liitteen II lajia. Lajit ovat 
notkeanäkinruoho ja täplälampikorento. 

Notkeanäkinruoho on harvinainen, Suomessa vain muutamasta ravinteikkaasta, 
mutta kirkasvetisestä järvestä tavattu kasvi. Laji on löydetty 1960-luvulla Kirkon-
selän länsirannalta (Sirén 1969), jossa se kasvoi vielä 1990-luvulla. Kasvupaikka 
hävisi rantarakentamisen seurauksena, eikä lajia ole enää tavattu Kutajärven Na-
tura-alueelta (Lammi 2008a). Aiemmalle kasvupaikalle on Pyhäniemen kartanon 
hankealueelta matkaa noin kaksi kilometriä. Arvioitava hanke ei vaikuta not-
keanäkinruohoon. 

Täplälampikorento on kosteikoilla elävä laji, joka käyttää lisääntymispaikkoinaan 
korkean vesikasvillisuuden suojaamia lampareita ja avovesilahdekkeita. Täplälam-
pikorennolle sopivaa elinympäristöä on laajalti Pyhäniemenlahdella. Vuonna 2007 
tehdyssä inventoinnissa laji tavattiin lahden perukasta. Suunnittelualuetta lähin 
löytö tehtiin 150 metrin päässä suunnitellun kanavan suun itäpuolella. Kanavan 
suualueen kohdalla on tiheää järviruokokasvustoa ja kelluslehtikasvustoja. Alue ei 
sovellu hyvin täplälampikorennon lisääntymispaikaksi. Täplälampikorento on 
myös luontodirektiivin liitteen IV(a) laji, jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Arvioitava hanke ei vaikuta täplälam-
pikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. 
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5.3.3  Lintudirektiivin liitteen I lajit 

Lintudirektiivin liitteessä I luetellaan ne lintulajit, joiden suojelemiseksi on perus-
tettava erityisen suojelun alueita, eli Natura 2000 -alueita. Kutajärven alueen Na-
tura 2000 -alueen valintaperusteena on kaikkiaan 11 lintudirektiivin liitteen I lajia 
(taulukko 1). Näistä osa on muuttoaikaisia vierailijoita ja osa kuuluu alueen pesi-
mälinnustoon.  

Lintudirektiivin liitteen I lajien pesimäpaikat eivät sijaitse kanavan kohdalla. Hank-
keen toteutumisesta voi kohdistua linnustoon lähinnä välillisiä haittoja, jotka ai-
heutuvat kanavan mahdollistamasta veneilyn lisääntymisestä Natura-alueella. 

Taulukko 1. Kutajärven alueen Natura-alueella esiintyvät lintudirektiivin liitteessä I mainitut lin-
tulajit, luontodirektiivin liitteen II lajit ja muut Natura-tietolomakkeella mainitut lajit (Hämeen 
ympäristökeskus 1998). Tähdellä merkittyjä direktiivilajeja ei maita suojeluperusteina Natura-tie-
tolomakkeella, mutta ne kuuluvat Kutajärven Natura-alueen lajistoon. Lintudirektiivin lajeista 
laulujoutsen on vakiintunut Natura-kohteiden pesimälinnustoon Natura-ehdotuksen valmistelun 
jälkeen. Luontodirektiivin lajeihin kuuluvien lepakoiden esiintymistä Natura-alueella ei ole selvi-
tetty. 

 

Lintudirektiivin liite I  

kaulushaikara Botaurus stellaris 
mustakurkku-uikku Podiceps auritus 

laulujoutsen* Cygnus cygnus 

mehiläishaukka Pernis apivorus 

ruskosuohaukka Circus aeruginosus 

sääksi Pandion haliaetus 

kurki Grus grus 

luhtahuitti Porzana porzana 

liro Tringa glareola 

kalatiira Sterna hirundo 

mustatiira Chlidonias niger 
  

Luontodirektiivin liite II 

notkeanäkinruoho Najas flexilis 

täplälampikorento* Leucorrhinia pectoralis 
  

Muita huomionarvoisia lajeja 

härkälintu Podiceps grisegena 

harmaasorsa Anas strepera 

jouhisorsa Anas acuta 

heinätavi Anas querquedula 

nuolihaukka Falco subbuteo 

pikkulokki Hydrocoleus minutus 

uuttukyyhky Columba oenas 

kalvasärviä Myriophyllum sibiricum 

poimuvita Potamogeton crispus  

välkevita Potamogeton lucens 

hentonäkinruoho Najas tenuissima 

silonäkinparta Chara braunii 
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Kaulushaikara. Kaulushaikarat pesivät laajoissa, vedestä kasvavissa järviruokokas-
vustoissa, jollaisia ne käyttävät myös ruokailupaikkoinaan. Lajia tavataan kaikilla 
Kutajärven Natura-alueen kohteilla (Natura-alueen linnustotiedot: Lammi 2009, 
Lammi ja Saikko 2014 ja julkaisematon). Pyhäniemenlahdella on perinteisesti yksi 
kaulushaikaran elinalue, joka sijaitsee lahden itärannan järviruokokasvustoissa 
400–1000 metrin päässä Pyhäniemen kartanon suunnittelualueesta (paikka vaih-
telee vuosittain). Hanke ei vaikuta kaulushaikaraan. 

Laulujoutsen. Pesimälinnuston uudistulokas, joita pesii nykyisin yhdestä kolmeen 
paria kaikilla Kutajärven Natura-alueen kohteilla. Laulujoutsenen pesät sijaitsevat 
suojaisissa paikoissa järviruokokasvustoissa. Poikueet liikkuvat laajalla alueella pe-
säpaikkansa ympäristössä. Pyhäniemenlahdella pesii vuosittain yksi laulujoutsen-
pari. Pesäpaikka sijaitsee yli kilometrin päässä Pyhäniemen kartanon hankealu-
eelta. Laulujoutsen on ihmiseen tottuva lintu, jonka poikueet voivat liikkua myös 
rakennettujen rantojen tuntumassa. Vilkas veneily voi häiritä lajia. Laulujoutsenia 
ei keräänny muuttoaikoina merkittäviä määriä Pyhäniemenlahdelle. Pyhäniemen 
kartanon hanke ei todennäköisesti merkittävästi vaikuta laulujoutseneen, sillä la-
jin pesimäpaikka ja poikueiden käyttämät ruokailualueet sijaitsevat kaukana han-
kealueelta.  

Ruskosuohaukka. Ruskosuohaukka pesii rauhallisissa, vedestä kasvavissa järviruo-
kokasvustoissa ja etsii ravintonsa rantaluhdilta, ruovikoista ja pelloilta. Ravinnon-
hakumatkat suuntautuvat usein kauas pesäpaikalta. Laji pesii vuosittain lähes kai-
killa Kutajärven Natura-alueen kohteilla. Pyhäniemenlahdella perinteinen pesimä-
paikka sijaitsee lahden perukassa, mutta viime vuosina ruskosuohaukka on pesi-
nyt pohjoisempana Kirkonselän itärannalla. Pesäpaikoille on Pyhäniemen hanke-
alueelta matkaa 400–1000 metriä. Arvioitavan hankkeen toteutuminen ei vaikuta 
ruskosuohaukan pesimäpaikkoihin, mutta veneilyn lisääntyminen ja mahdollinen 
ranta-alueilla liikkuminen voivat häiritä ruskosuohaukan ravinnonhankintaa rau-
hallisena säilyneessä Pyhäniemenlahden perukassa. Häiriön lisääntymisen merkit-
tävyyttä on hankala tarkemmin arvioida. Todennäköisesti lajin pesimisedellytykset 
alueella kuitenkin säilyvät. 

Kurki on runsastunut alueella 2000-luvun puolella ja kuuluu nykyisin Kutajärven 
alueen kaikkien osakohteiden pesimälinnustoon. Pyhäniemenlahdelta on tiedossa 
kaksi kurjen pesimäpaikkaa, joista toinen sijaitsee lahden kaakkoiskulmassa ja toi-
nen itärannalla. Lähemmälle paikalle on hankealueelta matkaa 400 metriä. Kurjet 
ruokailevat suojaisilla rantaluhdilla ja pelloilla. Kurkia ei keräänny muuttoaikoina 
Pyhäniemenlahdelle. Arvioitava hanke ei vaikuta kurjen pesimäpaikkoihin, eikä se 
todennäköisesti heikennä alueella pesivien kurkien ruokailumahdollisuuksia. 

Luhtahuitti on matalakasvuisten rantaluhtien pesimälintu, joka on taantunut viime 
vuosikymmeninä. Laji on Kutajärven Natura-alueella edelleen jokavuotinen, mutta 
sitä ei enää tavata säännöllisesti Pyhäniemenlahdella. Havainnot keskittyvät Pyhä-
niemenlahden perukan luhta-alueelle, jonne Pyhäniemen kartanon hanke ei vai-
kuta. Kanava- ja hulevesiallashankkeen toteutuminen ei vaikuta luhtahuitin esiin-
tymiseen Natura-alueella. 
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Liro. Keski- ja Pohjois-Suomen pesimälinnustoon kuuluva liro on Kutajärven alu-
eella säännöllinen muuttoaikainen vierailija, joita tavataan lähinnä toukokuussa ja 
heinä–elokuussa. Laji suosii matalakasvuisia tulva-alueita, joita ei ole Pyhäniemen 
kartanon hankealueen lähellä. Pyhäniemenlahdella tavataan lähinnä yksittäisiä li-
roja ja muutaman liron parvia, jotka ruokailevat luhtien ulkoreunassa vedestä va-
pautuneilla mättäillä ja lietepinnoilla. Pyhäniemen kartanon hankkeesta ei ai-
heudu merkittäviä haittoja alueella lepäileville ja ruokaileville liroille. 

Kalatiira. Kalatiirat pesivät selkävesien luodoilla ja pikkusaarissa ja ruokailevat var-
sinkin muuttoaikoina rehevillä lintuvesillä. Laji saalistaa hyönteisiä ja vedestä su-
keltamiaan pikkukaloja. Kutajärven Natura 2000 -alueella pesii yksittäisiä kalatii-
rapareja. Laji ei pesi Pyhäniemenlahdella, mutta on siellä tavallinen ruokailuvieras. 
Kalatiira on ihmistä kohtaan melko peloton, eivätkä ruokailevat linnut häiriinny 
esimerkiksi veneilystä. Pyhäniemen kartanon hankkeesta ei aiheudu merkittäviä 
haittoja alueella ruokaileville kalatiiroille. 

Mehiläishaukka ja sääksi. Mehiläishaukka ja sääksi pesivät metsäalueilla kaukana 
Pyhäniemenlahden rannoilta, mutta molemmat lajit käyvät alueella ruokaile-
massa. Sääkset saalistavat kaloja matalasta vedestä ja mehiläishaukat etsivät toi-
sinaan ampiaisen pesiä matalakasvuisilta rantaluhdilta. Pyhäniemen kartanon 
hankkeen ei vaikuta mehiläishaukkaan ja sääkseen. 

Mustakurkku-uikku ja mustatiira. Kutajärven alueen pesimälinnustoon aiemmin 
kuulunut mustakurkku-uikku on nykyisin satunnainen vierailija alueella. Mustatiira 
on harvinainen muuttoaikainen vierailija, jota ei ole tavattu Pyhäniemenlahdella. 
Arvioitava hanke ei vaikuta mustakurkku-uikkuun ja mustatiiraan. 

5.3.4  Muut Natura-tietolomakkeella mainitut lajit 

Kutajärven alueen Natura-lomakkeella luetellaan seitsemän lintudirektiivissä mai-
nitsematonta muuttolintulajia ja viisi kasvilajia, joista yksi on viherlevä (taulukko 
1). Nämä lajit eivät ole Natura 2000 -alueen suojelun perusteena. Mainituista la-
jeista härkälintu ja heinätavi ovat aiemmin pesineet Pyhäniemenlahdella, mutta 
kuuluvat nykyisin enää muuttoaikaiseen, epäsäännöllisesti tavattavaan linnus-
toon. Harmaasorsaa ei tavata Pyhäniemenlahdella ja läpimuuttavaan lajistoon lu-
keutuva jouhisorsa on vähälukuinen muuttoaikainen vierailija, joita oleskelee lah-
della lähinnä syksyisin muiden sorsalintujen seurassa.  

Pyhäniemenlahden perukka on vesilintujen tärkeä ruokailu- ja oleskelualue var-
sinkin alkusyksyllä, jolloin sinne kerääntyy mm. sinisorsia, haapanoita (vaarantu-
nut, VU) ja taveja. Vesilintujen määrä on suurimmillaan (toisinaan yli sata yksilöä) 
niinä vuosina, jolloin lintujen ruokailupaikkoinaan suosimat vesialueen järvisätkin- 
tai vitakasvustot kukkivat runsaasti. Tiheät sätkin- ja vitakasvustot haittaavat myös 
veneilyä. Pyhäniemen kartanon alueelle suunnitellut hankkeet lisäävät paineita 
kasvillisuuden kurissa pitämiseen venereitin kohdalta. Kasvillisuuden vähentämi-
nen ja lisääntyvästä vesiliikenteestä aiheutuva häiriö kaventaisivat vesilinnuille so-
pivaa ruokailualuetta. Vaikutuksia Natura-lomakkeella mainittuihin lajeihin ei kui-
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tenkaan voida pitää merkittävänä mainittujen lintulajien epäsäännöllisen esiinty-
misen ja vilkkaimman veneilykauden ajoittumisen (kesäkausi, joka ei ole tärkeä 
lintujen muuttoaika) vuoksi. 

Nuolihaukkoja tavataan ruokailevana Pyhäniemenlahdella. Lajin pesimäpaikat si-
jaitsevat yleensä kaukana rannasta, mutta nuolihaukka voi pesiä myös rantamet-
sässä ja lähellä asuinrakennuksia. Pesäpaikkana on vanha variksenpesä, joten pe-
sän sijainti vaihtelee vuodesta toiseen. Laji saalistaa kosteikoilta sudenkorentoja. 
Nuolihaukka voi pesiä pihamaiden lähellä, eikä se häiriinny veneilystä. Arvioitava 
hanke ei vaikuta nuolihaukkaan. 

Pikkulokki on rehevien lintuvesien pesimälintu. Laji ei pesi Pyhäniemenlahdella, 
mutta veden päältä hyönteisiä saalistelevia pikkulokkeja tavataan siellä varsinkin 
toukokuussa kevätmuuttoaikaan. Syysmuuton aikaan pikkulokit viihtyvät parem-
min selkävesillä. Arvioitava hanke ei vaikuta pikkulokkiin. 

Uuttukyyhky on Kutajärven alueella satunnainen laji. Havaintoja on myös Pyhänie-
men kartanon lehdosta. Uuttukyyhkyt ruokailevat pelloilla ja pesivät metsissä, ei-
vätkä yleensä oleskele kosteikkoalueilla. Arvioitava hanke ei vaikuta uuttukyyh-
kyyn. 

Poimuvita ja välkevita ovat runsasravinteisten vesien uposkasveja. Lajit ovat Suo-
messa verraten harvinaisia, mutta Vesijärvellä ne kuuluvat runsaimpiin vesikasvei-
hin. Poimuvita ja välkevita ovat runsaita kaikilla Natura-alueen kohteilla paitsi Ku-
tajärvellä, josta kumpikin laji puuttuu. Kumpaakin lajia kasvaa yleisesti myös eri 
puolilla Pyhäniemenlahtea. Arvioitava hanke ei vaikuta merkittävästi poimuvidan 
tai välkevidan esiintymiseen. 

Kalvasärviä kasvaa Kutajärvellä, Kirkonlahdella, Kailanpohjassa ja Teräväisissä. La-
jia ei ole löydetty Pyhäniemenlahdelta. Hentonäkinruohoa (erittäin uhanalainen, 
EN) ja viherleviin kuuluvaa silonäkinpartaa (vaarantunut, VU) on löydetty eri puo-
lilta Kirkonselkää, ei kuitenkaan hankealueen läheltä Pyhäniemenlahdelta (Lammi 
2008a). Lähin tiedossa oleva löytöpaikka (silonäkinparta) on Pyhäniemenlahden 
itärannalta 600 metrin päässä hankealueesta. Molemmat lajit kärsivät veden laa-
dun heikkenemisestä ja rannan lähellä sijaitsevien kasvupaikkojen umpeenkas-
vusta. Pyhäniemen kanavan kunnostuksen ja hulevesialtaan rakentamisen vaiku-
tukset vesialueelle jäävät paikallisiksi, joten hanke ei vaikuta hentonäkinruohon ja 
silonäkinparran kasvupaikkoihin. 

Natura-lomakkeilla mainituista kasvilajeista poimuvita ja välkevita ovat runsaita 
kaikilla Natura-alueen kohteilla paitsi Kutajärvellä, josta kumpikin laji puuttuu. 

5.3.5  Muut tärkeät lajit 

Natura-lomakkeella mainittujen lajien lisäksi Kutajärven alueen Natura-alueella 
elää kaksi luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittua tiukasti suojeltua lajia (viita-
sammakko ja lummelampikorento), joiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hä-
vittäminen ja heikentäminen on kielletty luonnonsuojelulaissa.  
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Hankealuetta lähin viitasammakon lisääntymispaikka todettiin keväällä 2007 Py-
häniemenlahden perukassa 400 metrin päässä hankealueelta (Lammi 2009). 
Suunnittelualueen rannassa ja myös itse alueella (vanha kanavauoma) on vii-
tasammakolle sopivia lisääntymisympäristöjä. Keväällä 2013 tehdyissä inventoin-
neissa (Ojala ym. 2013) lajia ei kuitenkaan tavattu. Käytettävissä olevan tiedon pe-
rusteella Pyhäniemen kartanon hanke ei vaikuta viitasammakon lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkoihin. 

Kesällä 2007 löydettiin lummelampikorentoja Pyhäniemenlahden perukasta 200 
metrin päästä suunnitellun kanavan suulta (Mäkinen 2007). Lummelampikorento 
elää laajoissa, yleensä korkeamman vesikasvillisuuden suojaamissa lumme- ja ul-
pukkakasvustoissa. Suunnitellun kanavan edustalla on laaja ulpukkakasvusto, 
mutta se sopii suojaa tarjoavan järviruo’on puuttuessa todennäköisesti huonosti 
lummelampikorennon lisääntymispaikaksi. Kanavahankkeen ei voi arvioida vaikut-
tavan lummelampikorennon lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. 

Lepakot. Kaikki Suomessa esiintyvät lepakkolajit kuuluvat luontodirektiivin liitteen 
IV(a) lajeihin. Lepakoiden esiintymistä Kutajärven alueen Natura-alueella ei ole 
tutkittu. Lepakoiden esiintymistä Pyhäniemen kartanon asemakaava-alueella on 
selvitetty vuonna 2013 tehdyn luontoselvityksen yhteydessä (Hagner-Wahlsten 
2013). Lepakoille tärkeät ruokailualueet tai todetut lisääntymis- ja levähdyspaikat 
eivät sijoittuneet tässä arviossa tarkasteltavalle alueelle. Kanavahankkeen ei voida 
arvioida heikentävän lepakoiden elinoloja Natura-alueen puolella. 

5.4  Yhteisvaikutukset 

Alueella on voimassa 1.11.1995 vahvistettu Kirkonseudun–Pyhäniemen osayleis-
kaava, jossa hankealueen eteläosa on varattu pientalovaltaiseen asumiseen (kaa-
vamerkintä AP-3). Hulevesialtaan ja kanavan rakentamisalue (hankealueen poh-
joispuoli) on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on ympäristö-
arvoja. Määräystä on tarkennettu sl-1-merkinnällä, jonka mukaan alueen kasvilli-
suuden säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Sl-1-alueella on kaavamää-
räyksen mukaan voimassa rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettu toimenpidekielto. 
Asemakaavaa varten tehdyssä luontoselvityksessä alueena luontoarvojen on to-
dettu säilyneen ja se on rajattu arvokkaaksi linnustokohteeksi. Alueen puustoa on 
harvennettu syksyllä 2013, mutta alueella on edelleen huomattavia linnustoarvoja 
(Lammi & Vauhkonen 2015b). 

Pyhäniemen kartanoympäristön asemakaavaehdotuksessa (23.10.2015) huleve-
siallas ja kanava sijaitsevat maa- ja metsätalousalueella, jolla on erityisiä ympäris-
töarvoja (kaavamerkintä MY). Kaavamääräyksen mukaan maanpintaa ei saa MY-
alueella muokata tai täyttää alle 20 metrin etäisyydellä Natura-alueesta. Maise-
maa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät maisematyöluvan, johon on liitettävä 
ympäristöviranomaisen lausunto. Kaavassa on k-merkinnällä osoitettu alueen osa, 
jolle saa rakentaa Pyhäniemenlahteen johtavan enintään 8 m leveän kanavan. Sen 
toteuttaminen edellyttää Natura-arviointia. 
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Alueen kaavoja koskevat merkinnät ja määräykset on otettu huomioon tässä arvi-
oinnissa, eikä niillä ole arvioinnin ulkopuolelle jätettyjä yhteisvaikutuksia Pyhänie-
men kartanon kanavahankkeen kanssa.  

Kutajärven Natura-alueen tuntumaan on laadittavana myös Messilän–Tiirismaan 
osayleiskaava, joka rajautuu Kutajärveen ja Natura-alueeseen kuuluvaan Laason-
pohjaan. Kaavasta ei ole tehty kattavaa Natura-arviointia. Kaavalla saattaa olla Na-
tura-alueeseen kohdistuvia yhteisvaikutuksia Pyhäniemen maankäyttösuunnitel-
mien kanssa. Mahdolliset vaikutukset kohdistuvat linnustoon (veneilyn ja muun 
häiritsevän liikkumisen lisääntyminen), mutta eivät luotodirektiivissä mainittuihin 
ensisijaisesti suojeltaviin luontotyyppeihin tai ensisijaisesti suojeltaviin lajeihin ja 
niiden elinympäristöihin. 

Kutajärven Natura-alueelta on valmistunut vuonna 2009 hoito- ja käyttösuunni-
telma, jossa esitetään kunnostustoimia myös Pyhäniemenlahdelle (mm. pensoit-
tuneiden luhtien raivaamista ja ojanvarsipenkkojen poistoa). Hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa ei esitetä toimenpiteitä Pyhäniemen kartanon kiinteistön kohdalle. 
Hoito- ja käyttösuunnitelmalla ei ole yhteisvaikutuksia arvioitavan hankkeen 
kanssa. 

6  YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

6.1  Arvioitava hanke ja sen keskeiset vaikutukset 

Hollolan Pyhäniemen kartanon maille on suunnitteilla hulevesiallas ja siitä Vesijär-
ven Pyhäniemenlahteen johtava kanava, joka sijoittuu vanhan, jo lähes umpeutu-
neen tukinuittokanavan lähelle. Hanke liittyy ehdotusvaiheessa olevaan asema-
kaavaan, jossa osa kartanon maista pyritään muuttamaan asumiseen ja matkailu-
palveluihin sopivaksi. Hankealue on suurimmaksi osaksi kosteaa lehtoa, eikä sen 
suunniteltu käyttö ole mahdollista ilman maanpinnan tasaamista ja kuivattamista. 
Hulevesialtaan ja kanavan kaivamisesta syntyvää maa-ainesta on tarkoitus käyttää 
maanpinnan täyttöön. 

Hankealue rajautuu Pyhäniemenlahden luonnonsuojelualueeseen ja osa hanke-
alueesta (0,7 ha) kuuluu Kutajärven alue -nimiseen Natura 2000 -alueeseen. Ku-
tajärven alue on suojeltu sekä luontodirektiivin että lintudirektiivin perusteella 
(aluetyyppi SAC ja SPA). Arviossa on tarkasteltu hulevesialtaan ja kanavan raken-
tamisen vaikutuksia luontodirektiivin luontotyyppeihin ja lajeihin, lintudirektiivin 
liitteen I lajeihin sekä muihin Natura-alueen suojelun kannalta tärkeisiin lajeihin.  

Suunniteltu hulevesiallas sijoittuu kokonaan Natura-alueen ulkopuolelle. Altaan ja 
Natura-alueen väliin jää kaavamääräyksen mukaan 20 metrin levyinen alue, jonne 
kaivuainesta ei saa läjittää. Suunniteltu kanava johtaa hulevesialtaasta Vesijärveen 
ja sijoittuu Natura-alueen puolelle noin 70 metrin matkan. Kanavan rakentami-
sesta kohdistuu haitallisia vaikutuksia kahteen Natura-luontotyyppiin, jotka ovat 
vaihettumissuot ja rantasuot sekä metsäluhdat. Metsäluhdat on luontodirektiivin 
liitteessä I priorisoitu eli ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi, jonka suojeluun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. Pinta-alan menetys on pienehkö (n. 5 % Natura-
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alueen metsäluhtien alasta), mutta metsäluhtien erityisluonteen vuoksi haitalliset 
vaikutukset ovat Natura-alueen suojelutavoitteiden kannalta merkittäviä. 

Natura-alueen linnustoon kohdistuu välillisiä, vesialueen käytöstä aiheutuvia vai-
kutuksia, joista huomattavin on vesilinnuston häiriintyminen kanavan kautta ta-
pahtuvan vesillä liikkumisen alkaessa. Vaikutukset suojeluperusteena oleviin ja 
muihin Natura-lomakkeella mainittuihin lintulajeihin eivät kuitenkaan muodostu 
merkittäviksi, sillä niiden esiintyminen painottuu vilkkaimman veneilykauden ul-
kopuolelle. Luontodirektiivin liitteen II lajeihin ei arvioida kohdistuvan merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia. 

6.2  Suositukset 

Kanavan rakentamisesta metsäluhdat-luontotyyppiin aiheutuvia vaikutuksia voi-
daan pienentää kaventamalla kanavan vaatimaa tilaa Natura-alueen puolella. 
Myös alueen käytöstä aiheutuvia haittoja on mahdollista vähentää. Suosituksina 
esitämme seuraavaa: 

 Kanava toteutetaan Natura-alueen puolella suunnitelma mukaisesti enin-
tään 8 metrin levyisenä, mutta kaivuainesta tai muusta aineksesta tehty 
reunatuenta jätetään metrin levyiseksi. Kanavan tarvitsema tila olisi tällöin 
10 metriä leveä. 

 Kanavan päähän vesialueen reunaan ei rakenneta yleissuunnitelmaku-
vassa olevaa levennystä, jota ei myöskään ole merkitty kaavaluonnokseen. 

 Kaivutyöt tehdään lintujen pesimäkauden (1.4.–31.7.) ulkopuolella. 

 Kanavan itäpuolelle kaavaehdotuksessa osoitettu ulkoilureitti toteutetaan 
metsäluhdan kohdalla ja vaihettumis- ja rantasuolla pitkospuureittinä. 

 Kiinteistön itäosan puustoa ei käsitellä vaan se jätetään rakentamisalueen 
ja vesialueen väliseksi suojavyöhykkeeksi. 

 
Suositusten toteutuessa Kanavan tarvitsema tila vähenee noin 40 % ja metsäluh-
tiin ja vaihettumis- ja rantasoihin kohdistuva pinta-alan menetys pienenee vastaa-
vasti. Koska kanava edelleen rakennettaisiin priorisoidun luontotyypin (metsäluh-
dan) läpi, kohdistuisi hankkeesta merkittävää haitallinen vaikutus Natura-alueen 
suojeltaviin luontotyyppeihin (metsäluhtien ala pienenisi noin 3–4 %). Merkittä-
vältä haitalta on mahdollista välttyä vain siirtämällä kanavan suu pohjoisemmaksi, 
jolloin se ei muuttaisi luonnonoloja metsäluhtaan kuuluvalla ranta-alueella. 
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