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1. Johdanto 
Lammassaari sijaitsee Helsingin Vanhankaupunginlahden lintuvesi -
nimisen Natura 2000 -alueen eteläosassa (Natura-tunnus FI0100062) 
(kartta 1).  

Suojelualue kuuluu lintudirektiivin erityissuojeluverkostoon (SPA-
alue) ja luontodirektiivin perusteella suojeltuihin alueisiin (SCI-alue). 
Lammassaaren maa-alue ei kuulu Natura-alueeseen, mutta siihen ra-
jautuvat vesialueet ovat kauttaaltaan Natura-verkostoon kuuluvaa 
suojelualuetta. 

Metsäinen Lammassaari on Helsingin kaupungin omistuksessa. Se 
toimii virkistysalueena. Saaressa on paljon pieniä kesämökkejä. Saa-
relle pääsee maateitse pohjoisesta pitkospuita pitkin. Pohjoisosa ra-
jautuu laajaan ruovikkoalueeseen ja eteläranta avoveteen. Saaren itä-
päässä on mökkiläisten venelaituri, jonka ympäristö toimii veneiden 
säilytyspaikkana.  

Suunnitelmissa on purkaa olemassa oleva sauna ja rakentaa paikalle 
uusi. Saunapaikka sijaitsee saaren itäosassa venelaiturin vieressä. Tä-
mä raportti tarkastelee saunahankkeen vaikutuksia Vanhankaupun-
ginlahden lintuvesi Natura 2000 -suojelun perusteena oleviin lajeihin 
ja luontotyyppeihin. Vaikutuksia saattaa aiheutua nimenomaan ra-
kennusaikana. Valmistunut sauna ei sen sijaan aiheuta uusia vaiku-
tuksia alueen suojeluarvoille. 

Arvioinnin ovat tehneet luontokartoittajat (eat) Lotta Lindholm ja Es-
ko Vuorinen (Silvestris luontoselvitys oy), toimeksiantajana Arkkiteh-
tisuunnittelu JEKER.  

Maastotyö tehtiin 24.5.2016, jolloin tutkittiin hankkeen vaikutusalu-
een luontotyypit, linnusto ja putkilokasvillisuus.  Samalla tutkittiin lä-
hellä olevan venerannan laiturin ympäristöä ja rantaviivaa lähimetsi-
kön kera laiturinrannasta saunatontille. Vanhankaupunginselkää, joka 
rajoittuu hankealueeseen, ei kartoitettu kattavasti, mutta alueen eliös-
töä havainnoitiin. 
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Kartta 1. Natura 2000 -alue ja saunan rakennuspaikka saaren itäosassa 
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2. Natura-alueiden suojelu ja arvioinnin perusteet 

Natura-verkoston avulla suojellaan EU:n luontodirektiivin 
(892/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) tarkoittamia luonto-
tyyppejä, lajeja ja niiden elinympäristöjä, jotka esiintyvät jäsenvaltioi-
den Natura-verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla.  

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lu-
paa tai hyväksyä suunnitelmaa, jonka voidaan arvioida merkittävällä 
tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi alue on 
liitetty Natura-verkostoon. Lain 65 §:ssä on hankkeiden ja suunnitel-
mien Natura-vaikutusten arvioinnista todettu: 

”Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä 
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkit-
tävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 -verkostoon ehdotta-
man tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden 
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 
2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on 
asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuoje-
lulaki 65.1 §). 

Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vai-
kutukset  

a) kohdistuvat suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin,  

b) ovat luonteeltaan heikentäviä,  

c) ovat laadultaan merkittäviä,  

d) ovat ennalta arvioiden todennäköisiä. 
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3. Rakennushanke 

3.1. Rakennuspaikan yleiskuvaus 
Lammassaaren saunan rakennushanke koskee aluetta, jolla sijaitsee 
vanha sauna, vaja ja laatoitettu oleskelualue (kartta 2).  

Saunan ja vajan ympäristössä on polttopuita ja maa peittyy paikoin 
polttopuiden jäämistä (kuva 1). Maanpinta on suurilta osin kulunut ja 
kasvillisuus on paikoin niukkaa.  

Rakennusten ympäristössä kasvaa kulttuurikasveja, kuten syreeniä, 
pensasangervoja ja monenlaisia perennoja, sekä tuoreen lehdon ta-
vanomaista kasvillisuutta, kuten puna-ailakkia, nuokkuhelmikkää, 
kellukoita ja putkikasveja sekä kookkaita tuomia. Puusto, joka koostuu 
haavoista, vaahteroista, koivuista ja yksittäisestä saarnesta, muodos-
taa korkeiden pensaiden kera vihreän katon rakennusten yläpuolelle.  

Vanha sauna ja vaja sijaitsevat varjoisessa maastopainanteessa, jonka 
ympärillä on pengerryksiä. Vanhan saunasta luoteispuolella portaat 
johtavat tontin ylärinteeseen, jonne uusi sauna on tarkoitus rakentaa. 
Vesakkoinen lehtomaa on täällä heinikkoista ja kuivempaa kuin tontin 
alaosassa (kuva 2). Kasvillisuus koostuu täällä mm. nuorista pihlajista, 
niittynurmikasta ja tavanomaisesta lehtokasvillisuudesta.  

Rakennuspaikan tuntumassa on pari vanhaa, kookasta koivua, jotka 
ovat elinikänsä lopussa ja joiden latvat ovat kuolemassa. Paikalla on 
myös saman ikäisen kaadetun koivun kanto. Kaadettavaksi merkityt 
puut eivät toimi merkittävinä lintujen tai lepakoiden lisääntymis- tai 
levähdyspaikkoina. Koloja ei havaittu, vaikkakin kaadettu koivu oli 
ontto.  

Rakennuspaikan läpi kulkee polku, joka rakentamisen myötä poistuu 
käytöstä.  

Hankealueella kuultiin laulavan tai ääntelevän kirjosieppo, pajulintu, 
talitiainen, lehtokerttu ja sinitiainen. Hankealueen lähellä lauloi tai 
äänteli uuttukyyhky ja rautiainen. 
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Kuva 1. Vanhan saunan ja vajan ympäristö (kuva LL/24.5.2016) 

 

 
Kuva 2. Uuden saunan rakennuspaikka (LL/24.5.2016) 
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Kartta 2. Rakennushankkeen asemapiirustus (ote) 
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3.2. Sauna- ja venerannan yleiskuvaus 

Hiekkainen saunaranta on matalavetinen ja sijaitsee harvakasvuisen ja 
kapean ruovikon keskellä (kuva 3). Hiekka- ja liejupitoinen pohja on 
peitetty kankaalla kapealta alueelta rannan ruovikoitumisen estämi-
seksi. Rannassa kasvaa ruo’on lisäksi tavanomaisia kostean paikan 
kasveja kuten rantakukkaa, kurjenmiekkaa ja mesiangervoa.  

Rantaviiva jatkuu samantyyppisenä kohti lännessä olevaa yleistä ui-
ma- ja venerantaa. Uimarannan kohdalla rannan pohja on ruovikoi-
tumisen estämiseksi peitetty kankaalla. Hiekkaisella rantaviivalla on 
joitakin kiviä, joiden lomassa kasvaa tavanomaista putkilokasvillisuut-
ta.  

Venerannan laituri sijaitsee uimarannan länsipuolella. Sen molemmin 
puolin on avovettä, vaikkakin yhtenäisempi ruovikkoalue sijaitsee sen 
länsipuolella. Venerannan tuntumassa havaittiin tavanomaisia vesi-
kasveja kuten järviruokoa ja tähkä-ärviää. Kartoituspäivänä veden sy-
vyys mitattiin laiturin päästä, jossa se oli 1,15 metriä. Meriveden kor-
keus oli maastopäivän aamuna -16 senttimetriä, vedensyvyys laiturin 
päässä keskivedellä on noin 1,3 metriä. 

Rannan tuntumassa saalisti västäräkki, ja ruokokerttunen lauloi vene-
laiturin länsipuolella. Näiden lisäksi todettiin rantasipin pesivän lähis-
töllä, ei kuitenkaan hankealueen rannassa tai venerannan tuntumassa. 
Venerannalla liikkui sinisorsanaaras poikueen kera sekä useampi ka-
nadanhanhipariskunta. Ulompana kalastelivat kalatiirat ja kalalokit. 
Ylilentävä harmaahaikara havaittiin.  

 

 
Kuva 3. Saunarannassa kasvaa tavanomaista rantakasvillisuutta kuten järviruo-
koa. (LL/24.5.2016) 
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3.3. Rakennushankkeen suunnitellut toimenpiteet 

Asemapiirustuksen mukaan vanha saunarakennus puretaan ja nykyis-
tä oleskelualuetta laajennetaan purettavan saunan paikalle.  

Uusi hirsirunkoinen rakennus rakennetaan vanhan saunan yläpuolelle 
kauemmas rannasta. Uuden saunan paikka poikkeaa jonkin verran 
asemakaavassa esitetystä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on sen hyväk-
synyt (Jeker Tuula, sähköposti 20.5.2016). 

Rakennuspaikan pari vanhaa koivua on merkitty poistettavaksi. Maas-
tohavaintojen perusteella toinen näistä koivuista on jo kaadettu. Uu-
den saunarakennuksen pohjoisnurkan vanha koivu on asemapiirus-
tuksen mukaan säästettävä puu.  

Polku joka tällä hetkellä kulkee uuden saunan rakennuspaikan läpi, 
poistuu käytöstä. Kulkeminen siirretään sen sijaan uuden saunara-
kennuksen eteläpuolella olevalle polulle, joka ohittaisi rakennuksen 
sen luoteispuolelta.  

Uudesta saunarakennuksesta on suunniteltu vedettävän jäteveden kä-
sittelyputkisto imeytymisalueineen itäkaakkoon. Suunnitelman mu-
kaan jätteet ja jätevedet tulee käsitellä siten, ettei niistä aiheudu ter-
veydellistä tai ympäristöllistä haittaa. Vesikäymälöiden rakentaminen 
on suunnitelman mukaan kielletty. 

Asemapiirustuksen mukaan ei ole suunniteltu toimenpiteitä saunaran-
taan, joka rajoittuu Natura 2000 -alueeseen.  
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4. Vaikutukset Natura 2000 – alueeseen 

4.1. Suojelun perusteet 
Vanhankaupunginlahden lintuveden Natura 2000 -alue koostuu laa-
jasta ruovikkoisesta merenrantalahdesta Vantaanjoen suistossa, jossa 
vesikasvillisuusalueet, luhdat ja rantaniityt muodostavat laajoja vyö-
hykkeitä. Kosteikkolinnustolle suojelualue on varsin tärkeä ja muo-
dostaa yhdessä lähipeltojen kanssa linnustolle monimuotoisen 
elinympäristön. Alueen pesimälinnusto on monipuolinen, mutta alue 
on myös erittäin merkittävä muuttavien lintujen levähdyspaikkana. 
Monet uhanalaiset ja harvinaiset lajit käyttävät aluetta pesintä- ja le-
vähdyspaikkanaan. 

Lammassaaren rakennushanke rajoittuu Natura-alueeseen, joka myös 
kuuluu kansainväliseen kosteikkojen suojelusopimukseen, eli Ramsar-
kohteisiin. Ranta rajoittuu Natura luontodirektiivin luontotyyppiin 
Jokisuistot (1130). 

Suojelualueen monista Natura-perusteista rakennushankkeen vaiku-
tusten tarkastelun kannalta oleellisia ovat:  

 

Natura 2000-luontotyypit  

 Jokisuistot (1130). Jokisuistot ovat rannikon lahdelmia, joissa 
makean veden vaikutus on huomattava. Makean ja suolaisen 
veden sekoittuessa ja heikentyvistä virtauksista johtuen, muo-
dostuu laajoja hiekka- ja mutasärkkiä. Biotooppikompleksi on 
laaja ja mosaiikkimainen ja muodostuu laajoista kaislikoista ja 
ruovikoista sekä muista ilmaversoiskasveista, kelluslehtisistä ja 
irtokellujista. 

 Muita alueella esiintyviä luontodirektiivin luontotyyppejä ei 
esiinny hankkeen vaikutusalueella. 

 

Linnusto 

Lintudirektiivin liitteen I linnut 

 Kalatiira (Sterna hirundo) pesii Suomessa sisämaan järvissä 
sekä meren sisäsaaristossa paljaalla maalla levävalleilla tai ma-
talassa heinikossa. Maastokäynnin aikana ei havaittu paikalla 
pesiviä yksilöitä. Havaitut yksilöt kalastelivat vesialueella 
kymmenien metrien päässä rannasta.  

 Laulujoutsen (Cygnus cygnus) pesii monenlaisessa ympäris-
tössä, kunhan paikka on tarpeeksi suojaisa ja rehevä. Lajia ei 
havaittu Lammassaaren tuntumassa maastokäynnin aikana.     

 Palokärki (Dryocopus martius) viihtyy monenlaisessa metsäs-
sä, varsinkin mänty- ja sekametsässä. Pesäkolo sijaitsee usein 
korkealla haavassa tai männyssä. Laji saattaa pesiä Lammas-
saaressa, mutta siitä ei tehty havaintoja maastokäynnin aikana.  

 Pikkusieppo (Ficedula parva) pesii mieluiten vanhahkoissa 
kosteapohjaisissa kuusimetsissä tai sekametsissä, joskus myös 
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rantojen lehtomaisissa metsissä. Hankealueen lehtometsässä 
lajia ei havaittu.  

 Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) pesii kuivalla maalla mo-
nenlaisessa ympäristössä, jossa on ruohomaista kasvillisuutta 
kuten niittyjä ja matalaa pajukkoa. Hankealueella ei havaittu 
pesiviä valkoposkihanhia. 

Muuttolinnut 

 Harmaahaikara (Ardea cinerea) viihtyy rannikkoseuduilla ja 
pesii yleensä yhdyskunnissa. Vanhankaupunginlahti toimii se-
kä muuttavien harmaahaikaroiden levähdyspaikkana että lajin 
pesintäympäristönä. Kartoituskäynnin yhteydessä havaittiin 
yksi ylilentävä yksilö. Muuttavat yksilöt olivat jo poissa. 

 Harmaasorsa (Anas strepera) pesii suojaisissa ja rehevissä 
rannikon lahdissa. Vanhankaupunginlahti toimii sekä muutta-
vien harmaasorsien levähdyspaikkana että lajin pesintäympä-
ristönä. Kartoituskäyntiä tehtäessä lajista ei tehty havaintoja ja 
muuttavat yksilöt olivat jo poissa. 

 Heinätavi (Anas querquedula) pesii suojaisissa ja rehevissä 
rannikon lahdissa ja suosii varsinkin korte- ja tulvaniittyranto-
ja. Vanhankaupunginlahti toimii sekä muuttavien harmaasor-
sien levähdyspaikkana että lajin pesintäympäristönä. Kartoi-
tuskäyntiä tehtäessä lajista ei tehty havaintoja ja muuttavat yk-
silöt olivat jo poissa. 

 Jouhisorsa (Anas acuta) suosii tulvaisia merenrantaniittyjä ja 
pesii heinikkoisessa ympäristössä, joskus pensaiden suojassa 
tai jopa saariston ulkoluodoilla. Vanhankaupunginlahti toimii 
sekä muuttavien jouhisorsien levähdyspaikkana että lajin pe-
sintäympäristönä. Lammassaaren hankealueen lähistöllä ei 
havaittu pesiviä jouhisorsia ja kartoituskäyntiä tehtäessä 
muuttavat yksilöt olivat jo poissa.  

 Metsähanhi (Anser fabalis) ei pesi Vanhankaupunginlahden 
ympäristössä, mutta laji käyttää lahden suojaisia osuuksia ja 
lähipeltoja muutonaikaisina ruokailu- ja levähdyspaikkoina.    
Kartoituskäyntiä tehtäessä laji oli jo muuttanut.  

 Nuolihaukka (Falco subbuteo) esiintyy avoimilla alueilla kult-
tuuriympäristössä ja rantojen läheisyydessä. Pesii monesti 
vanhassa variksen pesässä korkeapuustoisessa ympäristössä. 
Kartoituskäyntiä tehdessä lajia taikka sen pesää ei havaittu 
hankealueella.  

 Ristisorsa (Tadorna tadorna) pesii rannikolla ja saaristossa ja 
suosii varsinkin alavia rantoja. Laji voi esiintyä muuttoaikana 
suojelualueella, mutta kartoituskäyntiä tehtäessä muuttavat 
yksilöt olivat jo poissa. 

 Uuttukyyhky (Columba oenas) pesii kulttuuriympäristössä 
pelloilla ja metsien reunoilla, missä monesti pesäkin on. Kar-
toituskäynnin aikana havaittiin laulava uuttukyyhky hankealu-
een pohjoispuolen puustossa.  
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Muu lajisto 

 Idänuunilintu (Phylloscopus trochiloides) suosii tiheitä kuu-
simetsiä, mutta voi pesiä myös sekametsissä. Kartoituskäyntiä 
tehtäessä lajia ei kuitenkaan havaittu. 

 Lapasorsa (Anas clypeata) pesii rehevillä järvillä ja rannikon 
merenlahdissa. Vanhankaupunginlahti toimii sekä muuttavien 
lapasorsien levähdyspaikkana että lajin pesintäympäristönä. 
Lammassaaren hankealueen lähistöllä ei havaittu pesiviä la-
pasorsia. Kartoituskäyntiä tehtäessä muuttavat yksilöt olivat jo 
poissa.   

 Pikkutikka (Dendrocopos minor) on rehevien lehtimetsien laji, 
joka tarvitsee reviirilleen lahoa lehtipuuta. Lajia ei havaittu 
hankealueella taikka sen lähiympäristössä. 

 

Muu eliöstö 

Natura-alueella esiintyy myös muita huomionarvoisia lajeja kuten 
nahkiainen, ojakurjenpolvi ja useita sienilajeja.  

Vanhankaupunginlahden Natura-alueella on myös havaittu Luontodi-
rektiivin II-liitteen lajeista viitasammakoita ja satunnaisesti saukko.  
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4.2. Rakennushankkeen vaikutukset suojeluarvoihin  

Rakentamisen vaikutukset voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vai-
kutuksiin. Välittömät vaikutukset ovat suojelun perusteisiin vaikutta-
vat suorat muutokset, kuten luontotyyppien pinta-alaan, luonnonti-
laan tai suojeltavien lajien elinolosuhteisiin. Välilliset ovat toisarvoisia 
vaikutuksia kuten esim. rakentamisen aiheuttama melu ja lisääntynyt 
liikkuminen Natura-alueella.  

Rakennushankkeen työ suositellaan ajoitettavaksi lintujen vilkkaim-
man kevätmuuton ja pesimäkauden alun ulkopuolelle (15.3–30.6), jol-
loin aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä suojelualueella le-
vähtäville, ruokaileville ja soidintaville linnuille (ks. suositukset, luku 
4.3).  

 

Rakennushankkeen vaikutukset luontotyyppiin 

Rakennushankealue rajoittuu direktiiviluontotyyppiin Jokisuistot 
(1130). Ruovikon lisäksi rannassa ei ole muuta vesikasvillisuutta.  

Vanhan rakennuksen purku ja uuden saunan rakentaminen ei nähdä 
vaikuttavan luontotyyppiin välittömästi taikka välillisesti, jos raken-
nusmateriaalit kuljetetaan alueelle ja pois alueelta suositusten mukaan.   

Rakennushankkeella ei ole vaikutuksia Natura-alueen muihin luonto-
tyyppeihin.   

 Vanhan rakennuksen purulla ja uuden rakentamisella ei ole haitta-
vaikutuksia Natura-perusteena olevaan luontotyyppeihin. 

 

Rakennushankkeen vaikutukset suojelualueen pesivään lin-
nustoon 

Hankealueella ei havaittu lintulajeja, jotka ovat perusteena Natura-
suojelulle. Hankealueen lähistöllä havaittiin kalastelevia kalatiiroja, 
ylilentävä harmaahaikara ja laulava uuttukyyhky.   

Hankealueen ranta soveltuu heikosti Natura-suojelun perusteena ole-
vien lintulajien pesintään. Rannan ruovikko on ruovikkolajeille, kuten 
liejukanalle, luhtakanalle, luhtahuitille, kaulushaikaralle, rastaskertul-
le, viiksitimalille ja ruskosuohaukalle liian suppea ja harva.  

Useimmat lintulajit suosivat mieluummin saaren pohjoispuolella ole-
via tuulelta suojassa olevia vesialueita, jotka rajoittuvat laajoihin ruo-
vikkoihin ja matalavetisiin rantoihin, jotka soveltuvat hyvin monen la-
jin pesintään.  

Joillekin lajeille hankealue tai sen ranta voi soveltua pesimäympäris-
töksi: 

Lintudirektiivin liitteen I linnut: 

 Kalatiiralle rakennushankkeen ranta ja veneranta voisivat pe-
riaatteessa toimia lajin pesintäpaikkana, mutta koska kyseisel-
lä rantajaksolla on enemmän ihmistoimintaa, kuin mitä ran-
nan tuntumassa muualla Lammassaarella ja suojelualueella, 
voi arvioida että laji tuskin valitsee kyseisen rannan pesimä-
paikakseen.  
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 Laulujoutsenelle hankealueen ranta on liian avoin pesintäalu-

eeksi. Laji hakeutuu pesimään suojelualueen suojaisimmille 
alueille.  Ruokailualueeksi hankealueen ranta on heikkolaatui-
nen. 

 Palokärjelle hankealueen puusto ei ole lajin pesintään suotuisa.  

 Pikkusiepolle hankealueen lehtometsikkö on lajin pesintään 
heikosti soveltuvaa. 

 Valkoposkihanhelle hankealueen ranta ei ole lajille erityisen 
suotuisa pesimäympäristö voimakkaan ihmisvaikutuksen takia.  

Muut lajit: 

 Harmaahaikara havaittiin kartoituskäynnin aikana ylilentä-
vänä, mutta laji ei kuitenkaan pesi Lammassaaressa voimak-
kaan ihmisvaikutuksen takia. Laji saattaa saalistaa hankealu-
een rannan tuntumassa tai lähistöllä, vaikkakin lajille suotui-
simpia saalistuspaikkoja on runsaasti muualla suojelualueella. 

 Harmaasorsalle hankealue ei sovellu pesimäympäristöksi. 

 Heinätaville hankealue ei ole lajin pesintää ajatellen suotuisa. 
Laji vaatii suojaisempia pesimäalueita. 

 Idänuunilintua ei havaittu kartoituskäyntiä tehtäessä, eikä 
hankealue ole lajille suotuisaa pesimäympäristöä.  

 Jouhisorsalle hankealue ei ole soveltuvaa pesimäympäristöä. 

 Lapasorsaa ei havaittu pesivänä hankealueen lähiympäristös-
sä eikä ympäristö ole lajille kaikkein suotuisin.   

 Nuolihaukalle Lammassaari saattaa kelvata pesintä- ja saalis-
tusympäristöksi, mutta kartoituskäyntiä tehdessä lajia taikka 
sen pesää ei havaittu hankealueella tai sen lähettyvillä.  

 Pikkutikalle Lammassaari soveltuu pesimäympäristöksi, mutta 
lajia ei havaittu hankealueella eikä sen lähiympäristössä.  

 Uuttukyyhky, jota havaittiin kartoituskäynnin aikana, ei pesi 
hankealueella. Lajille soveltuvaa kolopuuta, onkaloa tai pönt-
töä ei havaittu alueella.   

Rakennushanke ei vaikuta välittömästi näihin lintulajeihin eikä myös-
kään muihin Natura-perusteena oleviin lintulajeihin, jos rakennusma-
teriaalit kuljetetaan alueelle ja pois alueelta suositusten mukaan.  

Välillistä vaikutusta voi olla, kuten rannan läheisyydessä ruokaileviin 
lajeihin, joihin voimakkaampi ihmistoiminta ja meluhäiriö voi vaikut-
taa. Haitat ovat kuitenkin vähäiset, jos rakentaminen ajoitetaan vilk-
kaimman pesimäkauden alun ulkopuolelle.  

 Vanhan rakennuksen purku ja uuden rakentamisen haittavaikutus 
Natura-perusteena olevaan pesivään linnustoon on todennäköises-
ti hyvin vähäinen. 
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Rakennushankkeen vaikutukset ruokailevaan ja levähtävään 
muuttolinnustoon 

Natura-suojelun perusteena olevien muuttolintujen muuttoaika oli 
kartoituskäynnin aikana jo ohi.  

Hankealue ja sen ranta ei ole erityisen tärkeä ruokailu- tai/ja leväh-
dyspaikka Natura-suojelun perusteena oleville muuttaville lintulajeille, 
kuten harmaahaikaralle eikä sorsalinnuille, kuten metsähanhelle ja 
ristisorsalle. Lammassaaren eteläranta on avoin ja sen ruovikkoalue 
on harva- ja heikkokasvuinen eikä anna suojaa levähtäville ja ruokai-
leville linnuille. Useammat lintulajit suosivat mieluummin saaren poh-
joispuolella olevia tuulelta suojassa olevia vesialueita, jotka rajoittuvat 
laajoihin ruovikkoihin ja matalavetisiin rantoihin.  

Rakennushanke ei vaikuta välittömästi Naturan-perusteena oleviin 
muuttaviin lintulajeihin, jos rakennusmateriaalit kuljetetaan alueelle 
ja pois alueelta suositusten mukaan.  

Välillistä vaikutusta voi olla, kuten voimakkaampi ihmistoiminta ja 
meluhäiriö, mutta haitat ovat vähäisiä, jos rakentaminen ajoitetaan 
vilkkaimman kevätmuuton ulkopuolelle. 

 Vanhan rakennuksen purku ja uuden rakentamisen haittavaikutus 
Natura-perusteena olevaan muuttolinnustoon on todennäköisesti 
hyvin vähäinen. 

 

Rakennushankkeen vaikutukset muihin eliölajeihin 

Hankealueella ei havaittu muita Natura-perusteena olevia eliölajeja, 
kuten ojakurjenpolvea tai harvinaisia sienilajeja. Hankealueeseen ra-
jautuvalla suojelualueella ei kyseisiä lajeja myöskään havaittu, eikä 
myöskään direktiivilajeja kuten viitasammakkoa ja saukkoa. Hanke-
alueen ranta ja sen lähiympäristö eivät ole soveltuvia viitasammakon 
tai saukon lisääntymiseen. Ranta voi kuulua saukon saalistusreviiriin, 
mutta se ei ole siihen erityisen soveltuvaa.  

Vesillä liikkuminen rakennusmateriaalin kuljetuksen aikana, ei nähdä 
vaikuttavan suojelualueen vesieliöihin kuten nahkiaisiin. 

Rakennusmateriaalin kuljettaminen saarelta ja saarelle suositusten 
mukaan vesiteitse lyhyen matkaa Natura-alueen eteläosan yli ei aiheu-
ta muulle eliöstölle välitöntä tai välillistä haittaa.  

 Vanhan rakennuksen purku ja uuden rakentamisen haittavaikutus 
Natura-perusteena olevaan muihin eliölajeihin on hyvin vähäinen.  
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4.3. Suositukset työn toteuttamiseksi 

Vähiten luonnonhäiriötä aiheutetaan, jos materiaalit kuljetetaan vesi-
teitse saarelle käyttäen hankealueen vieressä olevaa venelaituria hyö-
dyksi lastaus- ja purkupaikkana. Veden syvyys on laiturin kohdalla tä-
hän riittävä. Laiturista on noin 200 metriä Natura-alueen etelärajalle.  

Lammassaarta voi lähestyä vesiteitse idästä, Natura-alueen ulkopuo-
lelta, jolloin liikkuminen suojelualueella jää mahdollisimman lyhyeksi. 
Saaren venelaiturista pääsee hankealueelle olemassa olevaa rantapol-
kua pitkin. Rakentaminen suositellaan ajoitettavaksi lintujen vilk-
kaimman kevätmuuton ja pesimäkauden alun ulkopuolelle. 

   

Kuva 4. Asemapiirustukseen säilytettäväksi merkitty koivu uuden 
saunan pohjoisnurkalla on huonokuntoinen. Jos puu poistetaan, on 
suositeltava jättää 4-7 metriä korkea kanto. Tämä saa lahota omassa 
tahdissa ja tuoda lähiympäristöön lisää monimuotoisuutta ja luon-
nonarvoja, aiheuttamatta uudelle rakennukselle ja sen ympäristössä 
liikkuville vaaratilanteita. (LL/24.5.2016) 
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5. Yhteenveto 

Lammassaaren rakennushankealue on suppeankokoinen. Sen luonto-
arvot eivät ole erityisen maininnanarvoiset. Hankealueen vaikutuspii-
riin kuuluvalla suojelualueen osalla ei havaittu erityisen maininnanar-
voisia lajeja.  

Natura 2000 -alue rakennushankkeen vaikutuspiirissä on luon-
nonoloiltaan sellaista, että siellä ei todennäköisesti esiinny lajeja, joi-
hin rakentamisella olisi merkittävää haittavaikutusta.  

Vanhan saunarakennuksen purkamisen ja uuden saunan rakentami-
sen haittavaikutukset hankealueeseen rajoittuvaan luontodirektiivin 
luontotyyppiin ja suojelun perusteena oleviin eliölajeihin ovat hyvin 
vähäiset, jos rakennusmateriaalit kuljetetaan saarelle ja saarelta pois 
annettujen suositusten mukaan ja lintujen vilkkaimman kevätmuuton 
ja pesimäkauden alun (15.3–30.6) ulkopuolella. Suosituksia noudatta-
en rakennushankkeella ei myöskään todennäköisesti ole kielteisiä vai-
kutuksia Natura 2000 -alueen muihin luontotyyppeihin ja eliöihin.  

Ei ole tiedossa muita suojelualueeseen kohdistuvia tai vaikuttavia 
hankkeita, joilla olisi merkittäviä haitallisia yhteisvaikutuksia Natura 
2000 -alueeseen yhdessä Lammassaaren saunahankkeen kanssa.   

Kun rakennushanke on saatettu loppuun, palautuu alueen virkistys-
käyttö nykyiselle tasolle, ja alueen käytön vaikutukset suojelualuee-
seen ja sen eliölajeihin vastaavat tilannetta ennen rakentamista. 

Yllä esitellyin perustein on todennäköistä, että Natura 2000 -alueen 
ekologiset rakenteet ja toiminta säilyvät elinkelpoisina ja sen luonto-
tyypit ja Natura-perusteena olevien lajien kannat säilyvät elinvoimai-
sina. 
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