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1 JOHDANTO 

Tämä luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi on laadittu osana Kalajoen keskustaa-

jaman osayleiskaavan vaikutusten arviointia. Arviointi on laadittu Ramboll Finland Oy:ssä Kalajoen 

kaupungin toimeksiannosta. Arviointi on laadittu vuoden 2016 kaavaluonnoskartasta ja arviointi 

on keväällä 2019 päivitetty kaavaehdotuskartan 23.4.2019 mukaiseksi. Keskeisenä päivityksessä 

on myös huomioitu vuonna 2018 Maristonpakkojen alueelle valmistunut kulunohjaussuunnitelma 

(Serum Arkkitehdit Oy 2018: Maristonpakkojen Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien 

vaikutusten lieventämissuunnitelma). 

 

Arviointi on kohdennettu osayleiskaava-alueen läheisyydessä sijaitseviin Natura-alueisiin. Vaiku-

tusarviointi on kohdennettu seuraaviin Natura-alueisiin: 
- Kalajoen suisto (FI1000012) 

- Vihas-Keihäslahti (FI100007) 

- Maristonpakat (FI1000058) 

 
Kuva 1-1 Osayleiskaava-alueen rajaus ja Natura-alueet, joihin arviointi on kohdistettu. 
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2 ARVIOITAVAN OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 

2.1 Yleistä 

Kalajoen keskusten uuden osayleiskaavan tarkoituksena on korvata voimassa oleva, vuonna 1993 

hyväksytty oikeusvaikutukseton Kalajoen keskustaajaman osayleiskaava, joka on monilta osin 

vanhentunut. Laadittavan osayleiskaavan keskeisimpinä tarkoituksina on mm. mahdollistaa kau-

pan kehittyminen ja uusi asuinrakentaminen keskustan alueella, kytkeä kaupunkikeskusta yhteen 

matkailukeskuksen kanssa, tiivistää keskustan ydinaluetta, tutkia työpaikka-alueiden sijoittumista 

teollisuusalueiden ja valtatien yhteyteen sekä muodostaa alueelle uusia valtatien 8 rinnakkaistieyh-

teyksiä. 

 

Kalajoen keskustaajaman nykyinen asukasmäärä on noin 6266 asukasta (tilanne vuonna 2016). 
Kaava mahdollistaa noin 6403 uuden asukkaan sijoittumisen suunnittelualueelle. Osa tästä lisäyk-

sestä on Hiihtokeskuksen alueelle sijoittuvaa uutta loma-asutusta (kaavaluonnoksessa nimellä Lii-

kuntakeskuksen lomakylä), pääpaino myös Hiihtokeskuksen alueella on kuitenkin vakituisessa asu-

tuksessa. 

 

Kalajoki kuuluu matkailutilastojen perusteella Suomen kymmenen suosituimman matkailukohteen 

joukkoon. Vilkkain matkailukuukausi on vuodesta toiseen heinäkuu, jolloin tyypillisesti yli 100 000 

rekisteröityä yöpyjää vierailee Kalajoella. Huonekäyttöaste on kesäisin Kalajoella Suomen korkein. 
 

2.2 Uuden asutuksen sijoittuminen ja muut kaavan merkittävät aluevaraukset 

Kartalla kuvassa 2-1 on esitetty uusien rakentamisalueiden sijoittuminen. 

 

Lähimmäs Natura-alueita sijoittuvat uudet asuinalueet ja loma-asuntoalueet ovat: 
- Hiihtokeskus etelä ja pohjoinen, jotka sijoittuvat Maristonpakkojen Natura-alueen välittö-

mään läheisyyteen (kartan alueet nro 5 ja 12). Yhteensä Hiihtokeskuksen alueiden (etelä 

ja pohjoinen) mahdollistama asukasmäärän lisäys on 2170. 

- Kalasatama (alue nro 11) sijoittuu Kalajoen suiston Natura-alueen välittömään läheisyy-

teen. 

- Holmanperän (nro 4) ja Santaholma (nro 10) alueet sijoittuvat Kalajoen suiston Natura-

alueen läheisyyteen. 

Muut merkittävät aluevaraukset 
- Kaavassa on osoitettu laajoja teollisuus- ja varastoalueita (T) ja ympäristöhaittoja aiheut-

tamattoman teollisuuden alueita (TY). T- ja TY-alueiden etäisyys on noin 1 km Kalajoen 

suiston Natura-alueesta.  

- Maristonpakkojen Natura-alueen eteläpuolelle sijoittuu TY-alue noin 250 metrin etäisyy-

delle ja T-alue noin 500 metrin etäisyydelle. 
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Kuva 2-1 Laajenemisalueet ja niiden vaiheistus. 
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2.3 Asutuksen mitoitus 

 

Oheisissa taulukoissa (taulukot 2-1, 2-2, 2-3) on vaiheittain kuvattu uuden osayleiskaavan 

mahdollistama asukasmäärän muutos.  

Taulukko 2-1 Asukasmäärän muutos keskustaajaman tiivistymisestä. Tiivistämisen mahdollistama asu-

kasmäärän muutos on yhteensä 800 henkilöä. 

 
 

Taulukko 2-2 Asukasmäärän muutos keskustaajaman laajentumisesta. Laajennusten mahdollistama asu-

kasmäärän muutos on yhteensä 5077 henkilöä. Hiihtokeskuksen alueella osa rakentamisesta toteutuu lo-

marakentamisena (merkitty **). 

 
 

Taulukko 2-3 Reservialueiden mahdollistama asukasmäärän lisäys. 
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3 NATURA-ALUEIDEN SUOJELU JA ARVIOINNIN PERUS-

TEET 

3.1 Lainsäädäntö 

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

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

valtioiden Natura-verkostoon ilmoittamilla tai ehdottamilla alueilla. Jäsenvaltioiden tehtävänä on 

huolehtia, että ns. Natura-arviointi toteutetaan hankkeiden ja suunnitelmien valmistelussa ja pää-

töksenteossa sen varmistamiseksi, että niitä luonnonarvoja, joiden vuoksi alue on sisällytetty tai 

ehdotettu sisällytettäväksi Natura -verkostoon, ei merkittävästi heikennetä. Suojeluarvoja merkit-

tävästi heikentävä toiminta on kiellettyä sekä alueella että sen rajojen ulkopuolella. 

 

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 toteutettu niiden 

Natura-alueiden suojelu, joilla on voimakkaimmin rajoitettu tavanomaista maankäyttöä. Näillä alu-

eilla suurin osa ympäristöä muokkaavista toimenpiteistä on kielletty. Vastaavasti metsä- tai maa-

aineslakien kautta suojelluilla alueilla kiellot ovat yleensä lievempiä ja mm. pienimuotoiset metsä-

taloustoimet sekä maa-ainesten ottotoimenpiteet voivat alueen luontoarvot säilyttävällä tavalla 

olla sallittuja. 

 

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa tai hyväksyä suunnitelmaa, 

jonka voidaan arvioida merkittävällä tavalla heikentävän niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi 

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

ten arvioinnista todettu: 

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

den ja suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston 

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

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

2000 -verkostoon, hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella 

tavalla arvioitava nämä vaikutukset” (Luonnonsuojelulaki 65.1 §). 

 
Natura-vaikutusten arviointivelvollisuus syntyy, mikäli hankkeen vaikutukset a) kohdistuvat Na-
tura-alueen suojelun perusteena oleviin luontoarvoihin, b) ovat luonteeltaan heikentäviä, c) laa-
dultaan merkittäviä, sekä d) ennalta arvioiden todennäköisiä. Arvioinnin perusteena tarkastellaan 
ensisijaisesti niitä luontoarvoja, joiden perusteella alue on liitetty Natura-suojelualueverkostoon. 
Näitä ovat aluekohtaisesti joko:  

• luontodirektiivin liitteen I luontotyypit (SAC-alueet),  

• luontodirektiivin liitteen II lajit (SAC-alueet), 

• lintudirektiivin liitteen I lintulajit (SPA-alueet), 

• lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitetut (SPA-alueet) muuttolintulajit 

 

Arvioinnin lähtökohtana ovat SAC-alueilla siten pääsääntöisesti luontodirektiivin mukaiset suojelu-
arvot (luontotyypit ja lajit), SPA-alueilla lintudirektiivin mukaiset lajit ja muuttolintulajit sekä 
SAC/SPA-alueilla molemmat. Yksittäisiin luontotyyppeihin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten li-
säksi on arvioitava hankkeen vaikutukset Natura-alueen eheyteen. 

3.2 Herkkyys 

Natura –verkostoon sisällytettyjen alueiden tavoitteena on ylläpitää luontotyyppien ja lajien suo-

jelutason säilymistä suotuisana. Mikäli suojelutaso ei verkostoon liittämisen ajankohtana ole ollut 

suotuisa, sitä pyritään parantamaan lajistoon ja luontotyyppeihin kohdistuvin hoitotoimin. Herkim-

piä ja kulutukselle alttiimpia ovat Natura-alueella esiintyvät dyyniluontotypit, Dyyniluontotyyppien 

alueella etenkin Maristonpakkojen Natura-alueella esiintyy jo nykyisellään merkittävää virkistys-

käytön aiheuttamaa kulutusvaikutusta.  
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3.3 Suuruus 

Natura-alueiden luontotyyppeihin ja lajistoon kohdistuvien vaikutusten suuruudelle on vaikea mää-

rittää selkeitä rajoja, sillä lajin tai luontotyypin suojelutason säilyminen suotuisana riippuu luonto-

tyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta, Natura-alueen koosta ja sen luontotyyppi/lajija-

kaumasta sekä luontotyypin/lajin yleisyydestä/harvinaisuudesta koko verkostossa. Tämän vuoksi 

vaikutuksen suuruudelle ei esitetä erillistä kriteeristöä. 

3.4 Merkittävyys 

Vaikutusten merkittävyyttä ei ole yksityiskohtaisesti määritelty luonto- tai lintudirektiiveissä. Ylei-

sesti luontotyypin voidaan arvioida heikentyvän, jos sen pinta-ala supistuu tai ekosysteemin ra-

kenne ja toimivuus heikentyvät muutosten seurauksena. Vastaavasti lajitasolla vaikutukset voi-

daan arvioida heikentäviksi, jos lajin elinympäristö supistuu eikä laji tästä tai jostain muusta syystä 

johtuen ole enää elinkykyinen tarkastellulla alueella. Vaikutusten merkittävyyteen vaikuttavat 

tässä yhteydessä erityisesti muutoksen laaja-alaisuus. Kokonaisuudessaan vaikutukset on kuiten-

kin aina suhteutettava alueen kokoon sekä kohteen luontoarvojen merkittävyyteen alueellisella ja 

valtakunnan tasolla. Joissakin tapauksissa pienikin muutos voi olla luonteeltaan merkittävä, jos se 

kohdistuu alueellisella tai valtakunnan tasolla poikkeuksellisen arvokkaalle alueelle tai vaikutuksen 

kohteena olevan luontotyypin tai lajin arvioidaan olevan ominaispiirteiltään tavanomaista herkempi 

jo pienille elinympäristömuutoksille. 

Luontoarvojen heikentyminen voi olla merkittävää, jos joku seuraavista ehdoista toteutuu: 

1) Suojeltavan lajin tai luontotyypin suojelutaso ei hankkeen toteutuksen jälkeen ole suotuisa. 

2) Olosuhteet alueella muuttuvat hankkeen tai suunnitelman johdosta niin, ettei suojeltavien 
lajien tai elinympäristöjen esiintyminen ja lisääntyminen alueella ole pitkällä aikavälillä 
mahdollista. 

3) Hanke heikentää olennaisesti suojeltavan lajiston runsautta. 

4) Luontotyypin ominaispiirteet turmeltuvat tai osittain häviävät hankkeen johdosta. 

5) Ominaispiirteet turmeltuvat tai suojeltavat lajit häviävät alueelta kokonaan. 

 

Byron (2000) on esittänyt merkittävyyden arvioimiseksi mm. seuraavanlaisen esimerkkikriteeris-

tön: 
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Taulukko 4-1 Byronin (2000) esimerkki merkittävyyden arvioimiseksi. 

Merkittävä vaikutus Kohtuullinen vaikutus Pieni vaikutus 

• Elinympäristön kyky ylläpitää 

kansainvälisesti arvokasta luon-

totyyppiä ja sen lajistoa mene-

tetään pysyvästi 

• Haitallinen vaikutus alueen 

eheyteen, missä alueen ehey-

dellä tarkoitetaan sitä ekologista 

rakennetta ja toimintaa, joka yl-

läpitää alueen luontotyyppejä, 

luontotyyppien muodostamia 

kokonaisuuksia sekä lajien po-

pulaatioita 

• Suojellun tai kansallisesti tär-

keän harvinaisen lajin pysyvä 

menetys sen kasvupaikan me-

nettämisen, hävittämisen tai 

häirinnän myötä 

• Luonto- tai lintudirektiivissä 

mainitun luontotyypin tai lajin 

pysyvä menetys 

• Kansallisesti merkittävän alueen 

niiden resurssien menetys, joi-

den perusteella alue on suojeltu. 

 

• Kansallisesti merkittävän la-

jin pysyvä menetys elinym-

päristön, hävittämisen tai 

häirinnän myötä. 

• Kansainvälisesti tai kansalli-

sesti tärkeän alueen haavoit-

tuminen siten, että se vaa-

rantaa alueen kyvyn ylläpi-

tää niitä luontotyyppejä ja 

lajeja, joiden perusteella 

alue on suojeltu. Palautuu 

osittain tai kokonaan kun 

vaikutus lakkaa. 

• Vaikutus kohdistuu ainoas-

taan pieneen osaan kansalli-

sesti arvokkaasta alueesta ja 

sellaisella voimakkuudella, 

että ekosysteemien toimin-

nalle ominaiset avaintoimin-

not säilyvät. 

• Pysyvä luontoarvojen mene-

tys muulla alueella, jolla on 

merkitystä luonnonsuojelun 

kannalta. 

• Paikallisesti arvokkaan 

alueen luontotyyppien 

toiminnan heikkenemi-

nen tai lajien menetys, 

palautuu nopeasti vai-

kutuksen päätyttyä 

• Vaikutus kohdistuu ai-

noastaan pieneen 

osaan paikallisesti ar-

vokkaasta alueesta ja 

sellaisella voimakkuu-

della, että ekosystee-

mien avaintoiminnot 

säilyvät. 

3.5 Eheys 

Luontoarvojen heikentämistä arvioitaessa huomioidaan luontotyypin tai lajin suotuisaan suojeluta-

soon kohdistuvat muutokset sekä hankkeen vaikutus Natura-verkoston eheyteen ja koskematto-

muuteen. Eheydellä ja koskemattomuudella tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen 

rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen säily-

mistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Alueen eheyden korostami-

nen voi tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että vaikka vaikutukset eivät olisi mihinkään luontotyyp-

piin tai lajiin yksinään merkittäviä, vähäiset tai kohtalaisen suuret vaikutukset moneen lajiin ja 

luontotyyppiin saattavat heikentää alueen ekologista rakennetta tai toimintaa merkittävästi. Niin 

ikään vaikutusten ei tarvitse kohdistua suoraan arvokkaisiin luontotyyppeihin tai lajeihin ollakseen 

merkittäviä, vaan ne voivat kohdistua esimerkiksi maaperään tai hydrologiaan, tavanomaiseen tai 

tyypilliseen lajistoon, mikä voi myöhemmin vaikuttaa luontotyyppeihin ja lajeihin. Tässä luontodi-

rektiivin ja luonnonsuojelulain sanamuotojen on tulkittu eroavan toisistaan. Luonnonsuojelulain 

mukaan Natura-arviointi tulee tehdä vain luontotyyppien ja lajien näkökulmasta, kun taas luonto-

direktiivi korostaa Natura-alueen merkitystä kokonaisuutena ja sen ekologisten ominaisuuksien 

merkitystä siellä oleville luontotyypeille ja lajeille (Söderman 2003). Taulukossa 4-2 on esitetty 

esimerkki vaikutusten arvioinnin kriteereistä eheyden kannalta. 

  



PÄIVITYS 2019 8 

 

 

Taulukko 4-2 Vaikutusten merkittävyyden arviointi alueen eheyden (integrity) kannalta, suomennos Sö-

derman (2003) Byronin (2000) mukaan. 

Vaikutuksen merkittävyys Kriteerit 
 

Merkittävä kielteinen Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) vai-
kuttaa haitallisesti alueen eheyteen, sen yhtenäiseen ekologi-
seen rakenteeseen ja toimintaan, joka ylläpitää luontotyyp-
pejä/elinympäristöjä ja populaatioita, joita varten alue on luoki-
teltu. 
 

Kohtalaisen kielteinen Hanke tai suunnitelma (joko yksistään tai muiden kanssa) ei vai-
kuta haitallisesti alueen eheyteen, mutta vaikutus on todennä-
köisesti merkittävä alueen yksittäisiin luontotyyppeihin/ elinym-
päristöihin/ lajeihin. Jos ei voida selvästi osoittaa, että hank-
keella tai suunnitelmalla ei ole haitallista vaikutusta alueen ehey-
teen, vaikutukset on luokiteltava merkittävästi kielteisiksi. 
 

Vähäinen kielteinen Kumpikaan yllä olevista tapauksista ei toteudu, mutta vähäiset 
kielteiset vaikutukset vaikutus alueeseen ovat ilmeisiä. 
 

Myönteinen vaikutus Hanke tai suunnitelma lisää luonnon monimuotoisuutta, esimer-
kiksi lieventävillä toimenpiteillä luodaan käytäviä eristyneiden 
alueiden välille, liikenne- tai virkistyskäyttöpainetta ohjataan 
pois alueelta tai alueita ennallistetaan. 
 

Ei vaikutuksia Vaikutuksia ei ole huomattavissa kielteiseen tai myönteiseen 
suuntaan. 
 

3.6 Vaikutuksen kesto 

Byron (2000) jaottelee vaikutukset pysyviksi, väliaikaisiksi, pitkäkestoisiksi ja lyhytaikaisiksi seu-

raavasti: 
• Pysyvä – vaikutukset, jotka jatkuvat yli yhden ihmissukupolven (>25 vuotta). 

• Väliaikainen – vaikutuksen kesto vähemmän kuin 25 vuotta. 

• Pitkäaikainen - vaikutuksen kesto 15-25 vuotta. 

• Keskipitkä – vaikutuksen kesto 5-15 vuotta. 

• Lyhytaikainen – vaikutuksen kesto alle 5 vuotta. 

3.7 Ajoittuminen 

Yleiskaavassa osoitettava rakentaminen ajoittuu usealle vuosikymmenelle. Rakentamisen aikana 

Natura-alueiden direktiiviluontotyypeille ei kohdistu vaikutuksia, mutta rakentamisen jälkeen li-

sääntyvä virkistyskäyttö saattaa kuluttaa herkimpiä luontotyyppejä; kulutus kohdistuu etenkin 

kenttä- ja pohjakerroksen kasvillisuuteen, joka saattaa tuhoutua tai korvautua paremmin kulutusta 

kestävillä lajeilla. Rakentamisen aikana lintuihin kohdistuu suoraa häiriötä lisääntyneen melun 

kautta. Rakentamisen jälkeen lintuihin kohdistuvaa häiriötä aiheutuu lähinnä lisääntyneestä virkis-

tyskäytöstä. 

 

3.8 Lieventävien toimenpiteiden vaikutusten arviointi  

Byron (2000) on tarkastellut lieventävien toimenpiteiden hyödyntämistä YVA-menettelyssä ja tä-
hän tarpeeseen luotua kriteeristöä voidaan soveltaa myös Natura-arviointiin. Byronin käyttämä 
luokittelu lieventävien toimenpiteiden tehokkuuden määrittelemiseksi ja toimenpiteiden onnistu-
miseksi on seuraava: 

• Huono – vähäinen vaikutusten vähentäminen, ei suurta merkitystä kokonaisuuden kan-
nalta. 

• Rajoitettu – lieventämistoimenpiteillä saadaan rajoitettua vaikutusta jonkin verran. 

• Kohtuullinen – lieventämistoimenpiteillä saadaan rajoitettua vaikutusta, mutta alkuperäi-
nen vaikutus säilyy silti merkittävällä tasolla. 

• Huomattava – vaikutusten lähes täydellinen lieventäminen 
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4 NATURA-ARVIOINNIN TOTEUTUS JA KÄYTETTY AI-

NEISTO 

 

4.1 Aineisto ja menetelmät 

Arviointi on kohdennettu osayleiskaava-alueen läheisyydessä sijaitseviin Natura-alueisiin, joiden-

sijainti suhteessa kaava-alueeseen on esitetty kartalla kuvassa 1-1. Vaikutusarviointi on kohden-

nettu seuraaviin Natura-alueisiin: 

- Kalajoen suisto (FI1000012) 

- Vihas-Keihäslahti (FI100007) 

- Maristonpakat (FI1000058) 

 

Arviointi on laadittu olemassa olevien tietojen perusteella. Arvioinnin päivityksen laatimiseen 

vuonna 2019 ovat osallistuneet FM biologi Kaisa Torri ja linnuston osalta FM ympäristöekologi Jussi 

Mäkinen. Aiemmin vuonna 2016 laaditun arvioinnin laatimiseen ovat osallistuneet myös FM biologi 

Tarja Ojala sekä lintuasiantuntija Tapani Pirinen.  

 

Arvioinnissa käytettyjä keskeisiä aineistoja ovat olleet: 

- Natura-tietolomakkeet  

- Metsähallitukset biotooppiaineistot (poiminta 12.4.2016) 

- Kalajoen rannikon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelma 2012–2022 (Metsä-

hallitus 2012). 

- Maristonpakkojen Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämis-

suunnitelma (Serum Arkkitehdit oy 2018) 

 

4.2 Epävarmuustekijät 

Linnustoon kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa eniten epävarmuutta aiheutuu kaavan mahdol-

listaman väkimäärän lisäyksen aiheuttamasta ulkoilupaineesta Natura-alueilla. Natura-alueilla ul-

koilevien ihmisten määristä ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja, eikä myöskään tietoa siitä, asu-

vatko he keskustaajaman osayleiskaava-alueella. Leton ja Letonnokan sekä Vihas-Keihäslahden 

liikkumisrajoitusalueilla tapahtuvan luvattoman liikkumisen nykyisistä määristä ei ole käytettävissä 

tietoja, eikä siitä, että rikkovatko kieltoa enemmän paikalliset ulkoilijat vai kauempaa saapuneet 

matkailijat. Tämän perusteella on vaikea arvioida luotettavasti miten luvaton liikkuminen rajoitus-

alueella mahdollisesti lisääntyy tulevaisuudessa. 

 

Muita Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointiin vaikuttaneita epävarmuusteki-

jöitä ovat mm: 

- Arviointi on laadittu olemassa olevien aineistojen perusteella, eikä arviointia varten ole 

tehty maastotarkistuksia.  

- Yleiskaavasta laadittu arviointi on yleispiirteinen, eikä yksityiskohtaisempi kaavan vaiku-

tusten arviointi esim. hulevesien osalta ole ollut mahdollinen hulevesisuunnitelmien puut-

tuessa.  

- Virkistyskäytön lisääntymisen arviointi on tehty yleispiirteisellä tasolla ja siihen liittyy epä-

varmuuksia virkistyskäytön todellisen kohdentumisen osalta. 

- Teollisuuden osalta tätä arviointia laadittaessa ei ollut käytettävissä yksityiskohtaisempaa 

aineistoa Natura-alueisiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. 
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5 VAIKUTUSTEN MUODOSTUMINEN 

5.1 Vaikutusmekanismit rakentamisaikana 

5.1.1 Elinympäristöjen menetys 

Rakentaminen johtaa useimmiten elinympäristöjen menetyksiin. Elinympäristöjen kannalta merki-

tyksellisintä on uudisrakentaminen ennestään rakentamattomilla alueilla, mutta myös muutokset 

rakennetuksi maaksi luokitellulla alueella voivat olla merkityksellisiä, mikäli alueen elinympäristö-

jen ominaispiirteet muuttuvat merkittävästi. Kasvilajeilla elinympäristöjen menetykset ovat pää-

sääntöisesti merkityksellisiä varsinaisilla kasvupaikoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä, kun 

taas lintulajeilla elinympäristöjen muutokset tai menetykset voivat olla merkityksellisiä huomatta-

vasti laajemmallakin alueella. 

 

Natura-alueella esiintyvien lajien kannalta jotkin rakennetun maan alueet voivat toimia esimerkiksi 

ruokailualueina, joiden muutokset saattavat heijastua lajin esiintymiseen Natura-alueella. Esimer-

kiksi petolinnuilla ravinnonhankinta saattaa tapahtua yli 10 km2:n laajuisella alueella. Natura-alu-

een kasvien ja selkärangattomien lajien populaatioiden elinvoimaisuus taas saattaa riippua Natura-

alueen läheisyydessä sijaitsevien esiintymien tilasta. Eristyneillä populaatioilla geneettinen moni-

muotoisuus heikkenee ja sitä kautta populaation toleranssi ympäristömuutoksille heikkenee. Li-

säksi pienillä, eristyneillä populaatioilla häviämisriski on suurempi kuin suurilla ja/tai toisiin osapo-

pulaatioihin kytkeytyneillä populaatioilla. 

 

5.1.2 Melu 

Meluvaikutukset ovat suurempia rakentamisen aikana kuin kaavan toteutumisen jälkeen. Suurim-

pia meluvaikutuksia aiheuttavat rakentamiseen liittyvät räjäytys-, louhinta- sekä paalutus- ja junt-

taustyöt. Myös rakentamiseen liittyvä liikenne aiheuttaa meluvaikutuksia. 

 

Melu vaikuttaa melun vaikutusalueella esiintyvään eläimistöön monella tavalla. Melun suoriin vai-

kutuksiin lukeutuu melun aiheuttama häirintävaikutus. Karkeasti yleistettynä lyhytkestoinen melu 

aiheuttaa yksilöissä pakoreaktion ja pitkäkestoinen melu laji- ja yksilömäärien muutoksia melun 

vaikutusalueella. Pitkäkestoisella melulla on myös vaikutuksia mm. yksilöiden käyttäytymiseen ja 

fysiologiaan, jotka edelleen voivat näkyä populaatiotasolla. 

Lintujen kohdalla tutkimukset ovat painottuneet liikenteen tai muun tasaisemman melun lähteen 

vaikutuksiin. Lisäksi tutkimukset ovat painottuneet metsäympäristöihin, joissa meluvaikutukset 

ulottuvat pienemmälle alueelle kuin esim. avoimilla merenlahdilla. 

 

Melusta linnustolle aiheutuvan häiriövaikutuksen suuruuteen vaikuttavat melua aiheuttavien töiden 

ajoitus. Haitallisimpia ovat lintujen pesimäkaudelle ajoittuvat häiriöt, jotka voivat lisätä lintujen 

poistumista pesältään ja kasvattaa näin pesinnän epäonnistumisen tai pesän hylkäämisen riskiä. 

 

5.1.3 Valuma-alueiden muutokset 

Rakennukset, päällystetyt pinnat (tiet, pysäköintialueet ym.) ja maan tiivistäminen lisäävät valun-

nan kokonaismäärää ja pintavaluntaa. Kasvillisuuden peittävyyden supistuessa myös maaperään 

imeytyvän veden määrä pienenee, joka edelleen lisää valuntaa. Pintavalunnan lisääntyminen puo-

lestaan kasvattaa mm. pienvesien virtaamia ja vesistöihin kulkeutuvia kiintoainesmääriä. Virtaa-

mien kasvaessa pienvesien rantavyöhykkeen eroosio kasvaa. Kulkeutuvan kiintoaineen määrä on 

suurimmillaan rakennusaikana, jolloin muokattua maaperää on eniten alttiina pintavalunnalle. Kiin-

toainemäärien kasvulla voi olla merkitystä mm. kalojen kutusoraikoille ja vesiselkärangattomille. 

Lisäksi hulevesissä kulkeutuu ympäristölle haitallisia aineita ja ravinteita, jotka ovat peräisin mm. 

maaperästä, kaduilta, rakennusmateriaaleista, liikenteestä ja lannoituksesta.  

 

Rakennettavien alueiden työmaavesien vaikutusten suuruus vaihtelee hyvin paljon riippuen työ-

maan/työmaiden kestosta ja koosta. Vaikutukset aiheutuvat vesistöön laskettavista työmaave-

sistä, jotka yleisesti ovat likaisempia ja sisältävät runsaammin kiintoainesta kuin normaalit hule-

vedet. Työmaavedet voivat paikallisesti aiheuttaa veden samentumista ja haitta-ainepitoisuuksien 

nousua virtaavissa vesissä tai muussa vastaanottavassa vesistössä. Puron uomassa saattaa esiin-

tyä pohjan liettymistä, mikä vaikuttaa pohjaeläimistöön, kasvillisuuteen ja kalastoon. 
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5.2 Vaikutusmekanismit kaavan toteutumisen jälkeen 

5.2.1 Virkistyskäyttö 

Virkistyskäytön olennaisimpia vaikutuksia ovat virkistyskäytöstä johtuva maaston kuluminen ja 

häiriö. Virkistyskäytön vaikutukset kasvavat virkistyskäyttöpaineen myötä, mutta suhde on tyypil-

lisesti epälineaarinen. Virkistyskäyttöpaineeseen vaikuttaa paitsi lähialueiden asukasmäärä, myös 

mm. alueen saavutettavuus, virkistyskäyttöön liittyvien reittien ja rakenteiden määrä alueella ja 

asukasmäärä laajemmin tarkasteltuna. Myös tiedottamisella ja alueen tunnettuudella voi olla huo-

mattava merkitys kävijämääriin. 

 

Maaston kulumiselle herkempiä ympäristöjä ovat mm. kalliot, hiekkaiset elinympäristöt, kosteat 

lehdot, suot ja paahdeharjut. Kulumisen vaikutukset ovat tyypillisesti suuremmat karuilla ja run-

sasravinteisilla (esim. lehdot) luontotyypeillä kuin keskiravinteisilla luontotyypeillä. Kuluminen hä-

vittää kasvillisuutta, maaperää ja pienentää kulumiselle herkkien, häiriöttömien elinympäristöjen 

määrää. 

 

Virkistyskäytöstä aiheutuva häiriö vaikuttaa eläinten käyttäytymiseen ja esiintymiseen häiriön vai-

kutusalueella. Häiriön vaikutuksen suuruus riippuu mm. häiriön kestosta, esiintymistaajuudesta, 

ajankohdasta ja paikasta. Linnuilla suhteellisen lyhytkestoinenkin pesimäaikainen häiriö voi johtaa 

pesinnän epäonnistumiseen mm. pesän hylkäämisen, munien tai poikasten kylmettymisen tai pe-

säpredaation johdosta. Tällöin häiriön vaikutus ei välttämättä ilmene muutoksena lajin esiintymi-

sessä alueella vaan poikastuoton heikkenemisenä. 

 

Alueellisten ulkoilutilastojen (Metsäntutkimuslaitos 2010) mukaan pohjoispohjanmaalaisista virkis-

tyskäyttäjistä 38,7 % ulkoilee kävelyetäisyydellä, 17 % alle puolen tunnin ajomatkan etäisyydellä 

ja 3 % yli puolen tunnin ajomatkan etäisyydellä. Ulkoilukertojen keskiarvo pohjoispohjanmaalaisilla 

oli 162 kpl vuodessa. Pohjoispohjanmaalaisilla kunnan omistamille alueille kohdistui 58,8 % ulkoi-

lukerroista ja valtion maille vain 8,7 %. 

 

Taulukko 5-1 Lähiulkoilukerrat Pohjois-Pohjanmaalla ulkoilualueen etäisyyden mukaan (Lähde: Metsän-

tutkimuslaitos 2010). 

  

Kunnan alue Valtion alue Yksityismaa tai vesistö 

Yh-

teensä 
Kävely- 

etäisyys 

Kulku-

neuvo, 

≤ 0,5 h 

Kulku-

neuvo, 

> 0,5 h 

Kävely- 

etäisyys 

Kulku-

neuvo, 

≤ 0,5 h 

Kulku-

neuvo, 

> 0,5 h 

Kävely- 

etäisyys 

Kulku-

neuvo, 

≤ 0,5 h 

Kulku-

neuvo, 

> 0,5 h 

% lähiulkoi-

lukerroista 
38,7 17,0 3,0 3,9 2,7 2,3 17,2 9,9 5,3 100,0 

 

5.2.2 Lemmikkieläimet 

Asukasmäärän kasvaessa myös lemmikkieläinten määrä kaupungissa kasvaa. Lemmikkieläinten 

aiheuttamista vaikutuksista merkityksellisimpiä ovat lemmikkien ulkoiluttamisesta aiheutuva suora 

häiriö sekä irrallaan liikkuvien lemmikkien häiriö ja saalistuspaine. Lemmikkien ulkoiluttamisen vai-

kutukset ovat täysin muuhun virkistyskäyttöön verrattavia, mikäli lemmikit ovat kytkettyinä. Sen 

sijaan ulkoilureittien ulkopuolella ja etenkin irrallaan olevilla lemmikeillä voi olla merkittäviä vaiku-

tuksia erityisesti pesivään linnustoon. Irrallaan olevat kissat ja koirat aiheuttavat kuolleisuuden 

kasvua ja lintukantojen heikentymistä sekä suoraan että välillisesti. Irrallaan olevat kissat aiheut-

tavat saalistusriskin lintujen ohella myös mm. liito-oraville. 

 

5.2.3 Melu 

Meluvaikutukset ovat suurimmat kaavan toteuttamiseen liittyvien rakennustöiden aikana. Kaavan 

toteuttamisen jälkeen merkityksellisiä olisivat lähinnä liikenteestä aiheutuvat meluvaikutukset. Me-

luvaikutuksia on käsitelty tarkemmin edellä kappaleessa 5.1. 

 

5.2.4 Hulevesivaikutukset 

Kaavassa on osoitettu laajoja alueita teollisuus- ja varastoalueiksi (T ja TY). Mahdolliset Natura-

alueisiin kohdistuvat vaikutukset voivat muodostua esim. hulevesien vaikutuksesta. Hulevesien 

määrästä ja laadusta ei ollut käytettävissä tietoja tätä Natura-arviointi laadittaessa, joten tältä osin 

mahdolliset Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset jäävät arvioitaviksi asemakaavoituksen tai 

tarkempien hankesuunnitelmien yhteydessä.   
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6 KALAJOEN SUISTO 

6.1 Sijainti ja yleistiedot 

Kalajoen suiston 327 ha suuruinen Natura-alue (FI1000012) on suojeltu sekä lintu- että luontodi-

rektiivin mukaisena alueena (SAC/SPA). Kalajoen suiston Natura-alueen eteläisimmät osat sijoit-

tuvat Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavoitettavalle alueelle (kuva 6-1). 

Kalajoen suisto edustaa Perämeren rannikon jokisuistoja. Alueeseen kuuluu edustavaa hiekkaran-

tojen luontoa ja loivia rantaniittyjä sekä fladoja, kluuvijärviä ja matalia lahtia. Lounaisosan rannat 

ovat lähes kasvittomia hietikoita. Koillisosassa on tuoreita niittyjä, joita reunustavat lehtimetsät. 

Kasvistossa voidaan havaita selvä primäärisukkessio avoimesta hiekkarannasta lehtipuuvaltaiseen 

metsään. Alueen linnusto on monipuolinen. 

Kalajoen suiston Natura-alue kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Maa-alueiden 

suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualueena ja vesialueen suojelu toteutetaan vesi-

lain nojalla. Letonnokka on lisäysalue, joka on toteutettu yksityismaan rauhoituksella. 

 

6.2 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Natura-tietolomakkeen mukaiset luontotyypit on esitetty oheisessa taulukossa, ja luontotyyppien 

kuvaukset jäljempänä tekstissä. Metsähallitus on laatinut alueelta luontotyyppi-inventoinnin, jonka 

tuloksen karttarajauksina on esitetty jäljempänä kuvassa 6-1.  

Taulukko 6-1. Direktiiviluontotyypit Kalajoen suiston Natura-alueella. Priorisoidut eli ensisijaisesti suojel-

tavat luontotyypit on merkitty tähdellä. 

 

Luontotyyppi Koodi Peittävyys, 

ha 

Edustavuus 

Vedenalaiset hiekkasärkät 1110 100 A (erinomainen) 

Jokisuistot 1130 95 C (merkittävä) 

Rannikon laguunit* 1150 4 B (hyvä) 

Merenrantaniityt* 1630 32,54 B (hyvä) 

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 2110 2,73 A (erinomainen) 

Liikkuvat rantakauradyynit 2120 6,86 A (erinomainen) 

Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit* 2130 7,96 A (erinomainen) 

Metsäiset dyynit 2180 17,38 B (hyvä) 

Dyynien kosteat soistuneet painanteet 2190 1,279 C (merkittävä) 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 12,94 C (merkittävä) 

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaihei-

den luonnontilaiset metsät* 

9030 52,23 A (erinomainen) 

Lehdot 9050 18,05 C (merkittävä) 

Hakamaat ja kaskilaitumet 9070 3 C (merkittävä) 
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Kuva 6-1 Direktiiviluontotyyppien sijoittuminen Kalajoen suiston Natura-alueella (Metsähallituksen 

biotooppiaineisto). 

 

Kuvaukset luontotyyppien ominaispiirteistä on esitetty jäljempänä vaikutusarviointien yhteydessä. 

 

6.3 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Natura-tietolomakkeella mainittu luontodirektiivin liitteen II laji on upossarpio (Alisma wahlenber-

gii). Upossarpio on myös luontodirektiivin liitteen IV(a) laji sekä Suomen erityisvastuulaji. Jopa 80 

% Euroopan upossarpiokannasta sijaitsee Suomessa. 

 

Upossarpio on monivuotinen, lyhytikäinen 10–30 cm korkea uposkasvi. Upossarpio on Itämeren 

alueelle kotoperäinen laji, joka kasvaa matalassa murtovedessä. Perämeren maankohoamisran-

noilla kasvupaikat muuttuvat ajan myötä lajille sopimattomiksi, mutta uusia syntyy jatkuvasti ti-

lalle. 

 

6.4 Lintudirektiivin liitteen I linnut 

Lintudirektiivin lajit Kalajoen Suiston Natura-tietolomakkeen mukaisesti on esitetty oheisessa tau-

lukossa. Lajien joukossa on neljä salassa pidettävää lajia, joihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu 

vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä 1. 

Taulukko 6-3. Lintudirektiivin liitteen I lajit Kalajoen suiston Natura-tietolomakkeen tietojen perusteella. 

p = paria (pairs), i = yksilöä (individuals). 

Laji Pesimäkanta Muuttajamäärä 

Suokukko 0-1 koirasta 30–80 i 

Kalatiira 3 p 5–10 i 

Lapintiira 30 p 5–10 i 

Pikkutiira 6 p 10–20 i 

Vesipääsky 0-1 koirasta 3–5 i 

Ruskosuohaukka 1-3 p 3–5 i 

Mustakurkku-uikku - 5–16 i 

Uivelo - 5–8 i 
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Räyskä - 2–4 i 

Teeri - 3–5 i 

Liro 0-1 p 30–80 i 

Valkoposkihanhi - 15–30 i 

Kaulushaikara 1 (koirasta)  

Laulujoutsen 2 p 100–500 i 

Kuikka - 2–4 i 

Kaakkuri - 2 i 

Kurki 2 p 3 i 

Etelänsuosirri 1 p – 

Pikkulokki - 3–5 i 

Kapustarinta - 10–35 i 

Sinirinta pesii alueella 3–8 i 

Jouhisorsa 6 p 12–46 i 

Lapasorsa 2 p 4–11 i 

Heinätavi 4 p 3–7 i 

Harmaasorsa 1 p 4–6 i 

Lapinkirvinen - 2–3 i 

Harmaahaikara - 5–14 i 

Karikukko 4 p - 

Punasotka - 3 i 

Tukkasotka 5 p 10–16 i 

Pulmussirri - 10–40 i 

Isosirri - 10–20 i 

Kuovisirri - 10–30 i 

Merisirri - 1–2 i 

Pikkusirri - 15–35 i 

Lapinsirri 3 p 15–30 i 

Kultasirkku pesii alueella - 

Selkälokki 7 p 7–15 i 

Naurulokki 365 p 2500–5500 i 

Jänkäsirriäinen - 10–30 i 

Mustapyrstökuiri - 1 i 

Jänkäkurppa - 1–2 i 

Mustalintu - 10–30 i 

Keltavästäräkki 1-3 i 20–50 i 

Tundrakurmitsa - 10–40 i 

Ristisorsa - 7–14 i 

Mustaviklo - 15–50 i 

Punajalkaviklo 7 p 6–12 i 

Pilkkasiipi - 23 i 

Salassapidettävä laji - x 

Salassapidettävä laji - x 

Salassapidettävä laji - x 

Salassapidettävä laji - x 
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6.5 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

Natura-tietolomakkeella on mainittu seuraavat kasvilajit: suolasara, vihnesara, katkeravesirikko, 

oikovesirikko, merinätkelmä, mutayrtti, jokileinikki, haarapalpakko ja lehtotähtimö. 

 

Hyönteislaista on mainittu: Ammophila campestris, Anoplius aeruginosus (dyynikimopistiäinen), 

Arachnospila consobrina (rannikkotikaripistiäinen), Eulamprotes superbella (korukaitakoi) sekä 

Euxoa recussa (sahahietayökkönen). 

 

6.6 Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten muodostuminen 

6.6.1 Natura-alueen nykytila: liikkumisrajoitusalueet 

 

Letonnokan ja Leton alueella on voimassa liikkumisrajoitus aikavälillä 1.5.–10.8. Liikkumisrajoitus 

on voimassa lintujen pesinnän suojaamiseksi. Rajoitus ei koske liikkumista vyöhykkeen läpi kulke-

villa Äijänsäikän lintutornin polulla ja Hiekkasärkät–Poukama-lankkupolulla. 

 

 

 

Kuva 6-2 Liikkumisrajoitusalueet Kalajoen suiston Natura-alueella (Kartta: Metsähallitus 2012). 

 

6.6.2 Kaavan keskeisimmät vaikutukset 

Uusista asuinalueista lähimmäs Kalajoen suiston Natura-aluetta sijoittuvat  Kalasatama, Santa-

holma ja Holmanperä. Santaholmaan suunniteltu uusi laajahko asuinalue sijoittuisi nykyisellään 

pääosin maa- ja metsätalouskäytössä olevalle alueelle, jolla asumista on lähinnä venesatamaan 

vievän Ämmäntien ja Ouluntiehen (vt 8) liittyvän Lepistöntien varressa. Valtaosa Santaholman 

alueesta on nykyisin avointa peltoa. 

 

Uusia asuinalueita on suunniteltu toteutettaviksi alueille, joilta pintavedet laskevat Natura-alueelle. 

Hulevesillä voi etenkin rakentamisaikana olla vaikutuksia vedenlaatuun, ja siten mahdollisesti myös 

vesiluontotyyppeihin (pohjan liettyminen). Yleiskaavan yhteydessä ei ole laadittu hulevesisuunni-

telmia, joten vesistövaikutuksia ei tässä Natura-arvioinnissa voida yksityiskohtaisemmin arvioida. 

Asemakaavoitusvaiheessa uusien rakentamisalueiden hulevesien käsittelyyn on suositeltavaa kiin-

nittää erityistä huomiota. 

 

Kaavaehdotuksessa lähimmäs Natura-aluetta sijoittuvia uusia aluevarauksia ovat venesatamat ja 

itäisempään venesatamaan rajautuva Kalasataman asuinalue (ilmoitettu asukasmäärä 31 hlö). 

Kaavassa osoitettavat satamat (LV, vesiliikenteen alue) ovat alueella jo nykyisellään olemassa ole-

via toimintoja. Santaholman laajahko uusi asuinalue sijoittuu lähimmillään noin 500 metrin etäi-

syydelle Natura-alueesta. Santaholman uusi asuinalue mahdollistavat asukasmäärän lisäykseksi 

noin 876 henkilöä. 

 

Uusia asuinalueita on suunniteltu toteutettaviksi alueille, joilta pintavedet laskevat Natura-alueelle. 

Hulevesillä voi etenkin rakentamisaikana olla vaikutuksia vedenlaatuun, ja siten mahdollisesti myös 
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vesiluontotyyppeihin (pohjan liettyminen). Yleiskaavan yhteydessä ei ole laadittu hulevesisuunni-

telmia, joten vesistövaikutuksia ei tässä Natura-arvioinnissa voida yksityiskohtaisemmin arvioida. 

Jatkosuunnittelussa (asemakaavitusvaihe) uusien rakentamisalueiden hulevesien käsittelyyn on 

suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota. 

 

 

Kuva 6-3 Uusien asuinalueiden sijoittuminen Kalajoen suiston Natura-alueen läheisyydessä. 

Kalajoen jokialueen länsipuolelle suunniteltu Holmanperän asuinalue sijoittuu lähimmillään noin 

600 metrin etäisyydelle pohjoispuolella sijaitsevasta Natura-alueen mantereelle sijoittuvasta pää-

alueesta. Natura-alueeseen kuuluva erillinen Tulvasaaren yksityinen luonnonsuojelualue sijaitsee 

noin 400 metrin etäisyydellä jokialueella. Holmanperässä jo nykyisellään olemassa oleva asuinalue 

laajenee kaavaehdotuksessa lännen suuntaan, mutta asuinalueen etäisyys Natura-alueesta säilyy 

entisellään. Holmanperän asuinalueelle suunniteltu asukasmäärän lisäys on yhteensä noin 177 

henkilöä (taulukko 2-2). Holmanperän uusi asuinalue sijoittuisi nykyisellään maa- ja metsätalous-

käytössä olevalle alueelle, josta noin puolet on pienipiirteistä peltoa (Rantaniitun pelto) ja puolet 

metsäistä aluetta. 

 

Kuva 6-4 Asuinalueiden laajennus Holmanperässä (nro 4) ja uusi asuinalue Kalasatamassa (nro 11). 
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Uusi rakentaminen OYK:n alueella sijoittuu lähimmillään aivan Natura-alueen välittömään lähei-

syyteen Kalasatama-nimisellä uudella asuinalueella (alue 11 kuvassa 6-4). Rakentamisen aikaisen 

melun pienehköllä Kalasataman asuinalueella alueella arvioidaan olevan lyhytkestoista, asukas-

määrän lisäys alueella on kaava-aineistojen mukaan vain 31 hlöä. Rakentamisen aikaisen melun 

vaikutuksia linnustoon on käsitelty luvussa 6.10. niiden lajien osalta, jotka oleskelevat Natura-

alueen lisäksi säännöllisesti myös uusilla rakentamisalueilla tai niiden läheisyydessä. 

 

Kaavan mahdollistama Kalajoen keskustaajaman asukasmäärän kasvu lisää todennäköisesti ulkoi-

lua Letonnokkien alueella liikkumisrajoitusalueen läpi kulkevilla Äijänsäikän lintutornin polulla. 

Myös liikkumisrajoitusalueella tapahtuva luvaton liikkuminen voi lisääntyä ulkoilijamäärän kasvua 

vastaavassa suhteessa. Todennäköisesti uusien asuinalueiden aiheuttama ulkoilupaine suuntautuu 

enimmäkseen asuinalueiden lähimmille reiteille ja vain vähemmistö ulkoilusta suuntautuu Leton-

nokkien ja Leton alueelle. 

 

6.7 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin 

Vedenalaiset hiekkasärkät 1110 

Vedenalaiset hiekkasärkät ovat rantavyöhykkeen läheisyydessä sijaitsevia pysyvästi vedenalaisia 

hiekkasärkkiä, missä vedensyvyys on harvoin yli 20 metriä. Luontotyyppiä esiintyy lähinnä glasiflu-

viaalisilla kerrostumilla. Kasvittomia tai Zosteretum marinae-/Cynodoceion nodosae-kasvillisuutta. 

 

Luontotyyppiin luetaan rannanläheiset hiekkasärkät (partikkelin halkaisija 0,06-2,0 mm) aina 20 

metrin syvyyteen asti. Kiviä ja lohkareita esiintyy yleisesti. Alueilla, missä pohja on puhdasta hiek-

kaa, on makrofyyttikasvillisuutta niukasti. Hiekkasärkkiä on meillä yhdistyneinä laajoihin moreeni-

, lieju-, hiesu- ja hiekkapohjiin. Harjusaarten yhteydessä olevat hiekkasärkät luetaan luontotyyp-

piin “Itämeren harjusaaret ja niiden hiekka-, kallio- ja kivikkorantojen sekä vedenalainen kasvilli-

suus” (Airaksinen & Karttunen 2001). 

 

Vedenalaisten hiekkasärkkien pinta-ala Natura-tietolomakkeella on 100 ha, luontotyyppiä siis esiin-

tyy alueella laajalti. Yleiskaavan mahdolliset vaikutukset vedenalaisiin hiekkasärkkiin muodostuvat 

asukas- ja matkailijamäärän lisäyksen myötä aiheutuvasta vapaa-ajan veneilyn lisäyksestä, ran-

tojen uimarantakäytön kasvusta sekä mahdollisista muutoksista rantaan laskevien hulevesien 

määrässä ja laadussa. Lisääntyvät veneilykerrat voivat lisätä luontotyyppiin vedenalaiset hiek-

kasärkät kohdistuvia polttoaine- ym. päästöjen riskiä sekä roskaantumista.  

 

Hiekkarannalta veteen kahlaamaan lähtevät uimarit voivat aiheuttaa kulutusvaikutusta luontotyy-

pin vedenalaiset hiekkasärkät kasvillisuudelle. Leton alueelle Natura-alueen välittömään läheisyy-

teen sijoittuu aiemmin Kalajoen kaupungin virallisiin uimarantoihin lukeutunut Leton uimaranta. 

Leton uimaranta ei enää kuulu Kalajoen virallisiin uimarantoihin, mutta se ja Natura-alueen muut 

hiekkarannat voivat edelleen houkutella virkistyskäyttäjiä. Edellä kappaleessa 6.7.1 kuvatun mu-

kaisesti Natura-alueen maa-alueilla on kuitenkin laajalta voimassa liikkumisrajoitus polkujen ulko-

puolella, joka osaltaan vaikuttaa myös mahdollisuuksiin hyödyntää Natura-alueen rantoja uima-

rantoina. Yleiskaavassa osoitettuja uusia asuinalueita ei sijoitu Kalajoen suiston hiekkarantojen 

välittömään läheisyyteen, joka todennäköisesti jakaa uuden asutuksen aiheuttamaa virkistyskäyt-

töpainetta Leton uimarannan ohella myös Kalajoen alueen muille uimarannoille (mm. Hiekkäsärk-

kien laaja uimaranta). 

 

Kalajoen suiston osalta vedenalaisten hiekkasärkkien kasvillisuudesta ei ollut käytettävissä tietoa. 

Sijainnistaan johtuen alueen vedenalaiset hiekkasärkät voidaan kuitenkin arvioida tuulille alttiiksi, 

jolloin tuulet voivat muovata ja kasata alueen hiekkasärkkiä. Hiekkasärkkien laajasta pinta-alasta 

johtuen myös kulutusvaikutuksen jakautuminen laajahkolle alueelle on todennäköistä. Uimareiden 

kulutusvaikutus muodostaa uhan vain hiekkasärkkien mahdolliselle kasvillisuudelle, kasvittomiin 

hiekkasärkkiin uimareilla ei arvioida olevan vaikutuksia. Kasvittomillekin hiekkasärkille voi kuiten-

kin aiheutua vaikutuksia vapaa-ajan veneilystä muodostuvasta polttoainepäästöjen riskistä sekä 

roskaantumisesta.  

 

Uusien rakentamisalueiden toteuttaminen voi erityisesti rakentamisaikana vaikuttaa hiekkasärk-

kien alueella laskevien vesien laatuun. Hulevesien käsittelystä ei ole laadittu suunnitelmaa, eikä 

hulevesien vaikutusten yksityiskohtaisempi arviointi siten ole tässä vaiheessa mahdollista.  
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Kokonaisuudessaan luontotyyppiin vedenalaiset hiekkasärkät kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 

edellä esitetyn perusteella kuitenkin vähäisiksi, mikäli uusien rakentamisalueiden suunnittelun yh-

teydessä hulevesien käsittely suunnitellaan asianmukaisesti. 

 

Jokisuistot 1130 

Jokisuistot ovat vuorovedelle alttiina olevia joen alajuoksun osia, jotka alkavat suolapitoisen veden 

rajalta. Jokisuistot ovat rannikon lahdelmia, joissa makean veden vaikutus on huomattava. Makean 

ja suolaisen veden sekoittuminen sekä veden virtauksen heikentyminen jokisuistossa johtavat hie-

nojakoisen aineksen sedimentoitumiseen, minkä takia muodostuu usein laajoja hiekka- ja mu-

tasärkkiä lasku- ja nousuveden väliselle alueelle. Jokisuilla tavataan yleensä erittäin laajoja ja ti-

heitä ruovikoita ja kaislikoita, joissa kasvaa myös suuri määrä muita ilmaversoiskasveja, uposkas-

veja, kelluslehtisiä sekä irtokellujia. 

 

Kalajoen suiston Natura-alueella tämän luontotyypin peittävyys on 95 ha, ja nimensä mukaisesti 

sitä esiintyy alueella, jossa Kalajoki laskee mereen. Kalajoen keskustan osayleiskaavan mahdolliset 

vaikutukset tähän luontotyyppiin voivat aiheutua ensisijaisesti Kalajokeen laskettavien hulevesien 

ja puhdistettujen jätevesien välityksellä. Uusien asuinalueiden sekä teollisuusalueiden toteuttami-

nen voi erityisesti rakentamisaikana vaikuttaa jokisuistoon laskevien hulevesien laatuun ja siten 

näkyä myös pohjaan sedimentoituvan hienojakoisen aineksen määrässä ja laadussa. Myös lisään-

tyvän asutuksen ja loma-asutuksen myötä Kalajoen jätevedenpuhdistamolla käsiteltävät jätevesi-

määrät kasvavat. Puhdistetut jätevedet lasketaan Kalajokeen, jonka jokisuistossa ne voivat aiheut-

taa lisäkuormitusta tyypillisesti rehevien järvien kaltaiselle jokisuistojen kasvillisuudelle.  

 

Hulevesien käsittelystä ei ole laadittu suunnitelmaa, eikä hulevesien vaikutusten yksityiskohtai-

sempi arviointi siten ole tässä vaiheessa mahdollista. Kalajokisuulla esiintyvien vesiluontotyyppien 

vuoksi hulevesien käsittelyyn tuleekin asemakaavoitusvaiheessa kiinnittää erityistä huomioita.  

 

Kokonaisuudessaan luontotyyppiin jokisuistot kohdistuvat vaikutukset arvioidaan kuitenkin vähäi-

siksi, mikäli uusien rakentamisalueiden suunnittelun yhteydessä hulevesien ja lisääntyvien jäteve-

sien käsittely suunnitellaan ja hoidetaan asianmukaisesti.  

 

Rannikon laguunit* 1150 

Rannikon laguunit ovat matalia suolaisen veden hallitsemia rannikkoalueita, joissa suolapitoisuus 

ja veden määrä vaihtelevat. Laguunit erottuvat merestä kokonaan tai osittain hiekkasärkillä tai 

somerikoilla, joskus myös kallioilla. Suolapitoisuus voi vaihdella hyvin paljon riippuen sademää-

rästä ja haihdunnasta. Maankohoamisalueille tyypilliset, maailmanlaajuisesti ainutlaatuiset fladat 

ja kluuvit kuuluvat samaan sukkessiosarjaan. Fladojen lisäksi Suomessa on verrattain vähän muita 

laguuneiksi luokiteltavia umpeen kuroutuvia merenlahtia. 

 

Fladat ja kluuvit ovat pieniä, matalia ja selvästi rajautuneita vesialtaita, joilla on vielä yhteys me-

reen tai jotka ovat juuri kuroutuneet irti merestä. Tunnuspiirteitä ovat hyvin kehittynyt ruovikko-

vyöhyke ja rehevä uposlehtinen kasvillisuus. Fladoilla ja kluuveilla on useita morfologialtaan ja 

kasvillisuudeltaan erilaisia kehitysvaiheita, jotka edustavat ekologisesti tärkeitä maankohoamisen 

sukkessiovaiheita merenpohjan muuttumisesta maaksi (Airaksinen & Karttunen 2001). 

 

Rannikon laguuneja sijoittuu Kalajoen suiston Natura-alueella Letonnokan ja Äijänsäikän alueella. 

Valtaosa laguuneista sijoittuu liikkumisrajoitusalueille, joilla liikkuminen on sallittua vain merkityillä 

poluilla. Rannikon laguuneja ei kulutusvaikutuksen osalta arvioida erityisen herkäksi luontotyypiksi. 

Valtaosa Kalajoen suiston laguuneista on kuroutunut irti merestä, eikä pysyvää vesistöyhteyttä 

mereen ole. Laguuneja ei siten arvioida erityisen alttiiksi mahdollisille rakentamisen aikaisille hu-

levesien vaikutuksille. Sijainnistaan ja liikkumisrajoituksista johtuen Kalajoen keskustaajaman 

osayleiskaavan vaikutukset luontotyyppiin rannikon laguunit arvioidaan vähäisiksi tai olematto-

miksi. 
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Itämeren boreaaliset rantaniityt* 1630 

Luontotyyppiin kuuluvat merenrantaniityt, joilla geolitoraalivyöhykkeen kasvillisuus on matalaa. 

Merenrantaniityt koostuvat aina useista kasviyhdyskunnista, jotka esiintyvät rannalla vyöhykkei-

sesti tai mosaiikkimaisesti. Useita alueita on perinteisesti laidunnettu tai niitetty, mikä on pitänyt 

rantaniityt avoimena ja kasvilajistoltaan monimuotoisena sekä pesiville kahlaajalinnuille sopivana. 

Pieniä matalakasvuisia ja useimmiten umpeen kasvavia merenrantaniittyjä löytyy vielä laidunkäy-

tön jäänteinä pitkin Suomen rannikkoa (Airaksinen & Karttunen 2001). 

 

Merenrantaniittyjä esiintyy Kalajoen suiston Natura-alueella laajalti. Keskustaajaman osayleiskaa-

van mahdollistaman asukas- ja matkailijamäärään voidaan arvioida lisäävän merenrantaniittyjen 

virkistyskäyttöä. Kevät- ja kesäaikaan ajoittuvia liikkumisrajoituksia on voimassa vain Letonnokan 

ja Leton alueilla. Santaholman uudelta asuinalueelta on lyhimmillään vain noin kilometrin etäisyys 

Natura-alueen pohjoisimpiin osiin, jossa tällä hetkellä ei ole liikkumisrajoituksia. Asukasmäärän 

lisäyksen voidaan arvioida lisäävän ulkoilukertoja Natura-alueen pohjoisosissa ja lisäävän kulutus-

vaikutusta alueella joka nykyisellään on määritetty liikkumisrajoituksista vapaaksi syrjävyöhyk-

keeksi. Sen sijaan Letonnokan ja Leton alueella esiintyviin merenrantaniittyihin kesäaikaisista liik-

kumisrajoituksista johtuen arvioidaan kohdistuvan vain korkeintaan vähäisiä vaikutuksia.  

 

Kokonaisuudessaan luontotyyppiin merenrantaniityt kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi 

tai kohtalaisiksi. Vaikutuksia on mahdollista lieventää kohdistamalla tarvittaessa myös Natura-alu-

een pohjoisimpiin osiin liikkumisrajoituksia. 

 

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 2110, Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit* 2130 

Liikkuvat alkiovaiheen dyynit koostuvat aaltojen laineiksi tai kohonneiksi pinnoiksi rannan yläosaan 

kasaamasta hiekasta. Kasvillisuus, jos sitä on, on laikuttaista. Tuuli ja meri vaikuttavat alkiovai-

heen dyyneihin voimakkaasti. Luonnontilaisilla dyynialueilla ei esiinny kulumista. 

 

Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit ovat paikallaan pysyviä dyynejä, joilla kasvaa enem-

män tai vähemmän sulkeutunutta monivuotista ruohokasvillisuutta sekä hyvin kehittyneitä jäkälä- 

ja sammalmattoja. Dyynisukkession kolmas vaihe, joka seuraa valkoisia dyynejä. Kasvillisuus on 

niin tiheää, että hiekka ei yleensä näy läpi. Meillä jäkälät ja sammalet vallitsevat kasvillisuudessa, 

mistä tulee nimi “harmaat” dyynit. 

 

Liikkuvia alkiovaiheen dyynejä ja kiinteistä ruohokasvillisuuden peittämiä dyynejä esiintyy Kalajoen 

suiston alueella vain Letonnokan ja Leton alueilla, joilla on voimassa liikkumisrajoitus 1.5.-10.8. 

Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavassa uusia asuin- tai loma-asutusalueita ei sijoitu dyynialu-

eiden läheisyyteen.  

 

Myös Kalajoen rannikon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmassa virkistyskäyttöpai-

neet on todettu suurimmiksi helposti saavutettavilla kohteilla mantereen puolella. Sijaintinsa ja 

liikkumisrajoitusten vuoksi virkistyskäytön muodostamaa kulutusvaikutusta ei nähdä erityisen 

merkittävänä liikkuvien alkiovaiheen dyynien tai kiinteiden ruohokasvillisuuden peittämien dyynien 

osalta. Virkistyskäytön ohjaamisessa tulee kuitenkin huomioida lisääntyvien kävijämäärien aiheut-

tamat riskit ja kulutuspaine dyynialueille. Kokonaisuudessaan luontotyyppeihin liikkuvat alkiovai-

heen dyynit ja kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit kohdistuvat vaikutukset arvioidaan 

vähäisiksi. 

 

Liikkuvat rantakauradyynit 2120 

Dyynisukkession toinen vaihe. “Valkoiset” dyynit ovat korkeampia, makean veden lammikoita al-

kaa kehittyä dyynien väleihin. Tuulen tuoma hiekka akkumuloituu pysyvästi. Kasvillisuus on niin 

harvaa, että vaalea hiekka näkyy, mistä tulee nimi “valkoiset” dyynit. Rantakauraa (Ammophila 

arenaria) on Suomessa vain muutamassa paikassa niukasti (Hankoniemellä kahdessa paikassa ja 

Korppoossa). Suomessa luontotyypille tunnusomainen laji on rantavehnä (Leymus arenarius). Vain 

vahvajuurakkoiset ja mätästävät heinät menestyvät valkoisilla dyyneillä (Airaksinen & Karttunen 

2001). 

 

Liikkuvia rantakauradyynejä esiintyy Kalajoen suiston alueella vain Letonnokan ja Leton alueilla, 

joilla on voimassa liikkumisrajoitus 1.5.-10.8. Vahvajuurakkoisia ja mätästäviä heiniä ei myöskään 

arvioida virkistyskäytön aiheuttamalle kulutusvaikutukselle dyynien kasvilajeista kaikkein 
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herkimmiksi. Tästä ja alueella voimassa olevista liikkumisrajoituksista johtuen Kalajoen keskus-

taajaman osayleiskaavan mahdolliset vaikutukset luontotyypille liikkuvat rantakauradyynit arvioi-

daan kokonaisuudessaan vähäisiksi.  

 

Metsäiset dyynit 2180, Dyynien kosteat soistuneet painanteet 2190 

Metsäiset dyynit ovat useimmiten stabiileja dyynejä suojaisissa paikoissa, joissa hiekka-akkumu-

laatiota ei ole tapahtunut pitkään aikaan (primääriset dyynit). Joskus dyyni vaeltaa puiden tai met-

sikön kohdalle, niin että puiden rungot ovat osittain hiekan peitossa ja latvukset ulottuvat dyyni 

ylle (sekundääriset dyynit). Useimmat metsäiset dyynit sijaitsevat avoimen hiekkarannan tai dyyni-

alueen ja varsinaisen metsän välissä. Monesti on kyseessä vain yksi korkeahko reunadyyni. Hu-

muskerros on ohut ja helposti rikkoutuva. 

 

Dyynien kosteat soistuneet painanteet ovat dyynien välisiä painanteita. Pohjavesivaikutuksen an-

siosta usein soistuneita ja ravinteikkaita. Kosteat dyynipainanteet ovat erittäin monimuotoisia ja 

erilaistuneita ympäristöjä, joiden säilymisen suurimpana uhkana on kuivattaminen. 

 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 

Vaihettumis- ja rantasuot ovat turvetta muodostavia, vähä- tai keskiravinteisten alustojen kas-

viyhdyskuntia, joille on tunnusomaista minerotrofisten ja ombrotrofisten tyyppien välimuotoiset 

piirteet. Tyyppiin sisältyy laaja ja monimuotoinen joukko kasviyhdyskuntia. Laajoilla suoalueilla 

näkyvimmät yhdyskunnat koostuvat keskikokoisista tai pienistä saraikoista, joissa kasvaa myös 

rahka- tai ruskosammalia. Niihin tavallisesti liittyy myös vesi- ja rantakasviyhdyskuntia. 

 

Kalajoen suiston Natura-alueella luontotyyppiä vaihettumissuot ja rantasuot esiintyy Äijänsäikän 

sekä Satulaperän alueilla. Pääosin luontotyypin esiintymät sijoittuvat Natura-alueen syrjävyöhyk-

keeksi luokitellulle alueelle, jolla liikkuminen tapahtuu jokamiehen oikeuksien perusteella. Luonto-

tyyppiä vaihettumissuot ja rantasuot ei arvioida erityisen herkäksi luontotyypiksi, eikä tämän suo-

luontotyypin alueita arvioida erityisen suuria kävijämääriä houkuttelevaksi. Luontotyyppiin vaihet-

tumissuot ja rantasuot kohdistuvat vaikutukset arvioidaan siten korkeintaan vähäisiksi. 

 

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 9030 

Itämeren maankohoamisrannikon lehti-, havu- tai sekapuustoisia pensaikkoja ja metsiä. Maanko-

hoamisrannikolla luonteenomaisia ovat primäärisukkession eri vaiheet rantaniityistä kliimaksivai-

heen metsiin tai erilaisiin kosteikkoihin. Myös maaperän kerrostuneisuus on kehittymätöntä toisin 

kuin boreaalisille metsille tyypillisessä podsolimaannoksessa. Nuorimmat pioneerimetsät lähellä 

merenrantaa ovat usein pensastoja, tuoreita tai kosteita lehtoja tai pensas- ja metsäluhtia. Kasvil-

lisuuden sukkessio voi johtaa myös pajuluhdista metsäluhtien kautta avosoihin. Rantametsissä 

leppä ja koivu ovat vallitsevia puustokerroksessa ja pajut pensaskerroksessa. Kenttäkerroksessa 

heinät ovat yleisiä. Pohjakerroksessa ovat sammalet yleisiä, mutta monilla alueilla myös jäkälät 

ovat yleisiä (Airaksinen & Karttunen 2001). 

 

Kalajoen suiston alueella primäärisukkessiovaiheiden metsiä esiintyy sekä Leton alueella (liikku-

misrajoitusalue 1.5.–10.8.) että jokisuiston pohjoispuolella, jossa ei ole voimassa liikkumisrajoi-

tuksia. Kasvillisuus primäärisukkessiovaiheiden metsissä voi olla hyvin vaihtelevaa, ja siten myös 

metsäalueiden kulutuskestävyydessä voi olla merkittäviä eroja. Dyynialueiden metsissä kasvilli-

suus voidaan kuitenkin arvioida kulutuskestävyydeltään herkäksi. Santaholman uudelta asuinalu-

eelta on lyhimmillään vain noin kilometrin etäisyys Natura-alueen pohjoisimpiin osiin, jossa luon-

totyyppiä esiintyy. Asukasmäärän lisäyksen voidaan arvioida lisäävän ulkoilukertoja Natura-alueen 

pohjoisosissa ja lisäävän kulutusvaikutusta alueella joka nykyisellään on määritetty liikkumisrajoi-

tuksista vapaaksi syrjävyöhykkeeksi.  

 

Kokonaisuudessaan luontotyyppiin maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnonti-

laiset metsät kohdistuvat vaikutukset arvioidaan vähäisiksi tai kohtalaisiksi. Vaikutuksia on mah-

dollista lieventää kohdistamalla tarvittaessa myös Natura-alueen pohjoisimpiin osiin liikkumisrajoi-

tuksia. 
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Lehdot 9050 

Lehtoja esiintyy yleensä boreaalisen vyöhykkeen ravinteisilla multamailla, joilla maaperän hieno-

jakoisuus ja riittävä veden saanti mahdollistavat moninaisen ja rehevän kasvillisuuden muotoutu-

misen. Yleisesti lehtojen kasvillisuutta luonnehtii voimakas kerroksellisuus, jossa kenttä- ja pen-

saskerros ovat yleensä melko reheviä ja korkeakasvuisia.  Boreaalisista lehdoista on kuvattu lu-

kuisia eri lehtokasvillisuustyyppejä, joiden pääryhmät ovat kuivat, tuoreet ja kosteat lehdot. 

 

Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetut uudet rakentamisalueet eivät suoraan rajaudu Kala-

joen suiston Natura-alueeseen. Kalajoen suiston Natura-alueen herkimmillä ja kulutukselle altteim-

milla alueilla on laajalti voimassa kesäaikaisia liikkumisrajoituksia. Kalajoen keskustaajaman 

osayleiskaavan vaikutukset luontotyypille lehdot arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. 

 

Hakamaat ja kaskilaitumet 9070 

Luontotyyppi on yhdistymätyyppi, joka vaihtelee avoimesta metsästä puu- ja pensasryhmien ja 

niittylaikkujen mosaiikkiin. Käsittää pitkään laidunnettuja alueita. Puusto koostuu joko lehtipuista 

(tammi, saarni, lehmus, raudus- ja hieskoivu, harmaaleppä) tai havupuista (mänty, kuusi). Puiden 

kuorella tai lahopuulla kasvaa lukuisia uhanalaisia jäkäliä, sieniä ja selkärangattomia. Luontotyyp-

piin kuuluu (erityisesti Suomessa) kaskitalouden myötä syntyneitä lehtimetsiä. 

 

Hakamaita ja kaskilaitumia ei arvioida kulutusvaikutuksen suhteen erityisen herkäksi luontotyy-

piksi. Luontotyyppiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan olemattomiksi tai korkeintaan vähäisiksi. 

 

6.8 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Alueella esiintyvä luontodirektiivin liitteen II laji on upossarpio, joka kasvaa matalassa murtove-

dessä. Kaavasta ei kohdistu suoria rakentamisvaikutuksia upossarpion kasvupaikkoihin ja kaavan 

vaikutukset upossarpion kasvupaikkojen vedenlaatuun hulevesien käsittelystä asianmukaisesti 

huolehdittaessa arvioidaan erittäin vähäisiksi. Upossarpion kasvupaikat ovat pehmeäpohjaisia ran-

toja, joita ei arvioida virkistyskäytön kannalta erityisen houkutteleviksi. Keskustaajaman osayleis-

kaavan vaikutukset upossarpion kasvupaikkoihin Kalajoen suiston alueella arvioidaan erittäin vä-

häisiksi tai olemattomiksi. 
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6.9 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja alueella säännöllisesti levähtäviin 

muuttolintuihin 

6.9.1 Sorsalinnut 

Laulujoutsen pesii koko Suomessa etelärannikolta pohjoisimpaan Lappiin. Laulujoutsenen Suo-

men pesimäkanta on 5000 – 7000 paria (Valkama ym. 2010). Kalajokisuiston Natura-alueella pesii 

kaksi paria ja muuttoaikaan alueelle kerääntyy 100 – 500 yksilöä. Laulujoutsenten pesäpaikat si-

jaitsevat todennäköisesti Natura-alueen ruovikkoisilla ja muuten runsaskasvuisilla alueilla, joihin 

ei kohdistu suurta virkistyskäyttöpainetta edes liikkumisrajoituskauden ulkopuolella. Pesivät laulu-

joutsenet ja etenkin pesintää vasta harjoittelevat kihlaparit käyvät ruokailemassa pesäpaikkojen 

läheisillä pelloilla, niityillä ja rehevillä matalilla vesistöillä. Kalajokisuiston joutsenten ruokailualueet 

sijaitsevat pääasiassa Natura-alueella, mutta osa yksilöistä saattaa ruokailla myös Natura-alueen 

lähimmillä pelloilla. Karttatarkastelun perusteella potentiaalisin ruokailupelto on yleiskaava-alueen 

pohjoispuolella ja Natura-alueen Satulaperän itäpuolella sijaitseva noin 50 hehtaarin laajuinen 

pelto. Seuraavaksi lähin pelto on muodoltaan rikkonaisempi peltoalue yleiskaavassa rakentamiseen 

osoitettavalla Santaholman alueella. Santaholman alueelle on jo rakentunut asutusta, minkä vuoksi 

se ei todennäköisesti ole merkittävä joutsenten ruokailu- tai levähdyspelto. Holmanperän alueella 

on yhteensä vain noin 12 hehtaaria muodoltaan pienipiirteistä peltoa, joten se ei todennäköisesti 

joutsenille merkittävä ruokailualue. 

 

Muuttoaikaan alueelle kerääntyvät joutsenet hyödyntävät ruokailualueinaan todennäköisesti ma-

talien merenlahtien lisäksi myös Kalajoen keskustan kaakkoispuolella olevia laajoja peltoalueita. 

Muutonaikaiset suurimmat kerääntymät alueella ovat maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. 

Joutsenet todennäköisesti ruokailevat näillä pelloilla ja yöpyvät Natura-alueella. Letonnokan ja Le-

ton liikkumisrajoitus ei ole voimassa laulujoutsenen päämuuttokausien aikaan, mutta alueen ulkoi-

lukäyttöpaine maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa on vähäistä verrattuna keskikesään. 

 

Yleiskaavassa Santaholman alueelle osoitettavalla uudella rakentamisella saattaa olla vähäinen 

heikentävä vaikutus joutsenen ruokailualueisiin. Muilla kaavassa osoitettavilla uusilla rakentamis-

alueilla ei todennäköisesti ole joutsenten ruokailualueisiin kohdistuvia vaikutuksia. Letonnokan ja 

Lettojen alueella lisääntyvällä ulkoilulla arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen vaikutus alueella 

levähtäviin joutseniin. Kokonaisuutena Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset joutseneen ar-

vioidaan vähäisiksi. 

 

Valkoposkihanhi on runsastunut Suomessa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja laji esiin-

tyy lähes koko Suomen rannikkoalueella ja paikoittain myös sisämaassa. Valkoposkihanhen pesi-

mäkanta on 3000 – 3500 paria (Valkama ym. 2010). Jokisuiston Natura-alueen muuttokeräänty-

mäksi on arvioitu 15 – 30 yksilöä. Muutolla levähtävät valkoposkihanhet ruokailevat matalilla me-

renlahdilla ja rehevillä rantaniityillä. Kalajoen suiston Natura-alueella levähtävät valkoposkihanhet 

hyödyntävät todennäköisesti myös Kalajoen keskustan kaakkoispuolen laajoja peltoalueita ruokai-

lualueinaan. Läpimuuttavien valkoposkihanhien levähtäminen alueella ajoittuu toukokuulle ja syys-

lokakuulle. Letonnokan ja Leton liikkumisrajoitus ei ole voimassa valkoposkihanhen syysmuutto-

kauden aikana, mutta alueen ulkoilukäyttöpaine syys-lokakuussa on vähäistä verrattuna keski-

kesään. Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan korkeintaan vähäisiä heikentäviä val-

koposkihanheen kohdistuvia vaikutuksia. 

 

Ristisorsa on pitkin Suomen rannikkoa harvinaisena pesivä laji, jonka pesimäkanta Suomessa on 

vain noin 300 paria (Valkama ym. 2010). Natura-alueella lajia tavataan tietolomakkeen perusteella 

vain muuttoaikoina levähtävänä, kannaksi ilmoitetaan 7-14 yksilöä. Uusimman lintuatlaksen tieto-

jen perusteella lajin pesintää voi kuitenkin pitää mahdollisena tai todennäköisenä myös Natura-

alueella. Laji lepäilee matalilla hiekkarannoilla ja särkillä ja ruokailee enimmäkseen matalilla ranta-

alueilla ja rantaniityillä. Satunnaisesti yksilöt käyvät ruokailemassa myös rannikon läheisillä pel-

loilla. Laji pesii mm. rakennusten alla ja hiekkaan kaivetuissa maakoloissa. Ristisorsan levähtämi-

nen ja mahdollinen pesiminen Kalajoen suiston Natura-alueella ajoittuu huhti-syyskuulle. 

 

Mahdollinen pesiminen ja pääasiallinen lepäily tapahtuvat liikkumisrajoitusalueella. Liikkumisrajoi-

tus on voimassa koko pesimäkauden, joten lisääntyvän ulkoilukäytön vaikutus ristisorsan pesintöi-

hin jää todennäköisesti olemattomaksi. Mikäli luvaton liikkuminen rajoitusalueella lisääntyy ulkoi-

lijamäärän kasvua vastaavassa suhteessa, tällä voi olla haitallinen vaikutus yksittäistapauksissa 
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lajin pesintöihin. Ristisorsa on kahlaajalajeja arempi ruokaillessaan ja levähtäessään ranta-alueilla. 

Laji pakenee herkästi, mikäli ihmiset liikkuvat lähistöllä. Liikkumisrajoitusajan ulkopuolelle ajoit-

tuva lisääntyvä ulkoilu Lettojen ja Letonnokkien alueella voi aiheuttaa vähäistä haittaa lajille ny-

kytilanteeseen verrattuna. Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan vähäinen heiken-

tävä ristisorsaan kohdistuva vaikutus. 

 

Jouhisorsa, lapasorsa, heinätavi ja harmaasorsa ovat Natura-alueella tavattavia melko vähä-

lukuisia pesimälajeja, joita tavataan alueella myös läpimuuttavana. Näistä lajeista jouhisorsa on 

läpimuuttavana runsain, sen levähtäväksi yksilömääräksi ilmoitetaan 12–46 yksilöä, muilla lajeilla 

levähtäjien määrä on 3-11 yksilöä. Lajit pesivät rannoilla ja rantojen lähellä metsissä ja käyvät 

ruokailemassa rantaniityillä ja matalilla merenlahdilla. Lisääntyvä ulkoilu alueella, etenkin liikku-

misrajoitusalueen määräysten vastainen liikkuminen rantaniityillä voi aiheuttaa lajeihin kohdistu-

vaa häiriötä. Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen heikentävä 

jouhisorsaa, lapasorsaan, heinätaviin ja harmaasorsaan kohdistuva vaikutus. 

 

Tukkasotkaa tavataan Natura-alueella pesivänä viisi paria ja levähtävänä 10–16 yksilöä tietolo-

makkeen perusteella. Laji on kokosukeltaja, joka ruokailee syvemmän veden alueella. Tukkasotkan 

pesä on lähellä rantaa kasvillisuuden suojassa ja laji suosii lokki- ja tiirayhdyskuntien läheisyyttä 

pesäpaikkansa valinnassa. Lajin pesäpaikat voivat sijaita joko liikkumisrajoitusalueella tai Natura-

alueen pohjoisosassa (Satulaperä), joka on määritelty liikkumisrajoituksista vapaaksi syrjävyöhyk-

keeksi. Lisääntyvän ulkoilukäytön vaikutus tukkasotkan pesintöihin jää todennäköisesti kuitenkin 

vähäiseksi, sillä kosteat rantaniityt eivät ole ulkoilun kannalta potentiaalisimpia alueita. Lisäänty-

vällä ulkoilijamäärällä ei ole vaikutusta lajin levähtämiseen alueella pesimäkauden ulkopuolella. 

Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan vähäinen heikentävä tukkasotkaan kohdistuva 

vaikutus. 

 

Punasotka, mustalintu, pilkkasiipi ja uivelo ovat Natura-alueella vain läpimuuttavina tavatta-

via kokosukeltajalajeja. Sekä uivelolla että mustalinnulla pesinnät painottuvat Lappiin, vaikka mo-

lemmilla lajeilla yksittäisiä pesintöjä on tavattu etelämpänäkin. Kalajoen suiston Natura-alueella 

levähtäväksi määräksi on arvioitu uivelolla 5 – 8 yksilöä, pilkkasiivellä 23 yksilöä ja mustalinnulla 

10–30 yksilöä. Punasotka on pääasiassa eteläisen Suomen rehevillä järvillä ja merenlahdilla pesivä 

laji, jonka pohjoisimmat varmat pesinnät on todettu Oulun seudulla (Valkama ym. 2010). Natura-

alueella levähtäväksi kannaksi on ilmoitettu vain kolme yksilöä. Kaikki em. lajit ovat kokosukeltavia 

lajeja, jotka oleskelevat Natura-alueella pelkästään avovesialueella, eivätkä ne juuri oleile aivan 

rannan tuntumassa. Keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan lajeihin kohdistuvia vai-

kutuksia. 

 

6.9.2 Teeri  

Teeriä pesii Suomessa 610 000 – 740 000 paria (Valkama ym. 2010). Teeri on levittäytynyt lähes 

koko maahan, ainoastaan Tunturilapissa lajia ei esiinny. Kalajokisuiston alueella teeriä tavataan 

vain muutamia yksilöitä vuosittain ja laji ei pesi alueella. Teerien esiintyminen keskittyy alueen 

rantametsiin. Lajin satunnaisesta ja vähälukuisesta esiintymisestä johtuen keskustaajaman 

osayleiskaavalla ei arvioida olevan teereen kohdistuvia vaikutuksia. 

 

6.9.3 Kuikkalinnut ja uikut 

Kuikka ja kaakkuri pesivät järvillä ja lammilla lähes koko maassa. Kuikka suosii isompia järviä ja 

kaakkuri pesii pienemmissä järvissä tai lammissa. Kuikkia pesii Suomessa 11 000 – 13 000 paria 

(Valkama ym. 2010) ja kaakkureita huomattavasti vähemmän, 1 500 – 2000 paria (Valkama ym. 

2010). Jokisuiston alueella havaitaan muuttoaikaan 2 – 4 yksilöä kuikkia ja 2 yksilöä kaakkureita. 

Mustakurkku-uikku pesii rehevillä ja runsaskasvustoisilla merenlahdilla ja lintujärvillä. Suomen 

pesimäkanta on arvioitu 1500 – 3300 pariksi (BirdLife Suomi 2016). Kalajokisuiston Natura-alueella 

havaitaan muuttoaikaan 5 – 16 yksilöä. Kuikka, kaakkuri ja mustakurkku-uikku ovat kokosukelta-

via lajeja, jotka oleskelevat Natura-alueella pelkästään avovesialueella. Keskustaajaman osayleis-

kaavalla ei arvioida olevan lajeihin kohdistuvia vaikutuksia. 

 

6.9.4 Haikarat 

Kaulushaikara pesii laajoilla ruovikkoisilla merenlahdilla tai lintujärvillä ja Suomen pesimäkanta 

on 1000 – 1 500 paria (Valkama ym. 2010). Kalajokisuiston alueella pesiväksi kannaksi on arvioitu 

yksi pari (koiras). Lajin pesäpaikka sijaitsee todennäköisesti alueen laajimmissa 
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järviruokokasvustoissa. Kaulushaikara ruokailee ruovikon läheisten vesiallikoiden reunoilla ja ruo-

vikon sisällä. Kaulushaikaran elinympäristöt ovat vaikeasti kuljettavissa olevia kosteikoita eikä nii-

hin kohdistu virkistyskäyttöpainetta. Keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan kaulus-

haikaraan kohdistuvia vaikutuksia. 

 

Harmaahaikaraa tavataan Natura-alueella ainoastaan muuttoaikoina levähtävänä lajina. Suurim-

mat lepäilijämäärät tavataan heinäkuun lopulla – elokuussa, satunnaisemmin yksilöitä voi levähtää 

alueella myös muulloin kevään ja syksyn välillä. Tietolomakkeella lajin lepäilijämääräksi ilmoitetaan 

5-14 yksilöä. Laji ruokailee matalilla ranta-alueilla, yleensä alueilla, joissa on runsas vesikasvilli-

suus. Ruokailun välillä harmaahaikarat voivat lepäillä rantakivillä, puissa tai hiekkarannalla tai hiek-

kasärkällä. Lisääntyvällä ulkoilulla voi olla haitallinen vaikutus harmaahaikaroihin etenkin elo-syys-

kuussa. Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan vähäinen heikentävä harmaahaika-

raan kohdistuva vaikutus. 

 

6.9.5 Ruskosuohaukka 

Ruskosuohaukka pesii vain laajimmissa ja tiheimmissä ruovikoissa merenlahdilla ja lintujärvillä. 

Suomen pesivä kanta on noin 700 - 1000 paria (Valkama ym. 2010). Kalajokisuiston alueella pesii 

1 – 3 paria ja muutonaikainen kerääntymä 3 – 5 yksilöä. 

 

Ruskosuohaukan pesimäaikainen reviirin käyttö on huomattavan laajaa ja laji käyttää ravinnok-

seen mm. pikkunisäkkäitä, sammakkoeläimiä ja vesilintujen poikasia. Sekä koiraalla että naaraalla 

reviiri voi olla yli 1000 hehtaaria ja ravinnonhakulennot voivat suuntautua jopa 7 km etäisyydelle 

pesäpaikalta (Hardey ym. 2009). Kaulushaikaran tavoin ruskosuohaukan pesäpaikat ovat vaikeasti 

kuljettavissa olevia rantaruovikoita eikä niihin kohdistu virkistyskäyttöpainetta. Noin 7 km etäisyy-

dellä Natura-alueesta sijaitsee kartasta arvioituna 8-9 km2 ruskosuohaukan saalistamiseen sovel-

tuvia peltoalueita Kalajoen taajaman ympäristössä. Osayleiskaavassa osoitetaan näistä peltoalu-

eista noin 0,5 km2 uusiksi rakentamisalueiksi. Koska laji saalistaa myös rantaniityillä, joihin ei 

kohdistu muutoksia, lajille soveltuvat saalistusalueet vähenevät alle 5 %. 

 

Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan vähäinen heikentävä ruskosuohaukkaan koh-

distuva vaikutus, mikä aiheutuu saalistusalueiksi soveltuvien peltoalueiden vähenemisestä Natura-

alueen ympäristössä. 

 

6.9.6 Kurki 

Kurki pesii soilla, kosteikoilla ja lintujärvillä lähes koko Suomessa aivan pohjoisinta Lappia lukuun 

ottamatta. Suomessa pesii 30 000 – 40 000 kurkiparia (Valkama ym. 2010). Kalajokisuiston alu-

eella pesii kurkia tietolomakkeen perusteella 2 paria ja alueella tavataan muuttoaikaan 3 yksilöä. 

Muutolla levähtävien yksilöiden vähäisen määrän perusteella Natura-aluetta ei voi pitää merkittä-

vänä kurjen levähdysalueena. 

 

Natura-alueella pesivät kurjet käyvät ruokailemassa pesäpaikan läheisillä pelloilla ja kosteikoilla, 

pesimättömät kurjet voivat kierrellä laajallakin alueella kesäkauden aikana. Karttatarkastelun pe-

rusteella potentiaalisin ruokailupelto on yleiskaava-alueen pohjoispuolella ja Natura-alueen Satu-

laperän itäpuolella sijaitseva noin 50 hehtaarin laajuinen pelto. Seuraavaksi lähin pelto on muodol-

taan rikkonaisempi peltoalue yleiskaavassa rakentamiseen osoitettavalla Santaholman alueella. 

Santaholman alueelle on jo rakentunut asutusta, minkä vuoksi se ei todennäköisesti ole merkittävä 

kurjen ruokailu- tai levähdyspelto. Holmanperän alueella on yhteensä vain noin 12 hehtaaria muo-

doltaan pienipiirteistä peltoa, joten se ei todennäköisesti kurjille merkittävä ruokailualue. 

 

Pesimäaikana touko-kesäkuussa Kalajoen suiston Natura-alueella tapahtuva ulkoilu voi häiritä kur-

kien pesintää alueella. Lisääntyvän ulkoilun aiheuttama häiriö pesäpaikkojen ympäristössä arvioi-

daan vähäiseksi kurjen osalta. Kokonaisuutena keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset kur-

keen arvioidaan vähäisiksi. 
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6.9.7 Kahlaajat 

Punajalkaviklo, liro, suokukko, vesipääsky, etelänsuosirri, lapinsirri ja karikukko ovat Na-

tura-alueella enintään muutaman parin voimin pesiviä kahlaajia, joiden muuttoaikoina alueella le-

vähtävät määrät ovat tietolomakkeen perusteella enintään muutamia kymmeniä yksilöitä. 

 

Kapustarinta, tundrakurmitsa, pulmussirri, isosirri, kuovisirri, merisirri, pikkusirri, jän-

käsirriäinen, mustapyrstökuiri, jänkäkurppa ja mustaviklo ovat vain muuttoaikoina Natura-

alueella tavattavia lajeja. Näistä mustapyrstökuireja, jänkäkurppia ja merisirrejä tavataan vain yk-

sittäisiä yksilöitä, muita lajeja hieman runsaammin. Minkään kahlaajalajin levähtäjämääräksi ei ole 

ilmoitettu yli sataa yksilöä tietolomakkeella, mikä vaikuttaa aliarviolta etenkin runsaimpien lajien 

osalta (mm. liro). 

 

Natura-alueen merkittävin pesimälaji on etelänsuosirri, jonka Suomen pesimäkannasta Natura-

alueella pesivä yksi pari edustaa noin kahta prosenttia. Etelänsuosirrin pesimäalue sijaitsee liikku-

misrajoitusalueella. Liikkumisrajoitus on voimassa koko kahlaajien pesimäkauden, joten lisäänty-

vän ulkoilukäytön vaikutus kahlaajalajien pesintöihin jää todennäköisesti vähäiseksi. Natura-alu-

een pohjoisosa on kuitenkin määritelty liikkumisrajoituksista vapaaksi syrjävyöhykkeeksi, joten 

alueelle saattaa kohdistua lisääntyvää ulkoilupainetta myös kahlaajien kannalta tärkeille alueille. 

 

Muuttoaikoina alueella levähtävät kahlaajat ovat melko kesyjä, eivätkä häiriinny juurikaan alueella 

liikkuvista yksittäisistä ihmisistä. Lisääntyvä ihmisten ulkoilu kahlaajien levähdys- ja ruokailualu-

eilla etenkin liikkumisrajoitusajan jälkeen saattaa kuitenkin aiheuttaa vähäistä häiriötä. 

 

Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset alueella pesiviin ja levähtäviin kahlaajiin arvioidaan 

vähäisiksi ja vaikutus muodostuu Natura-alueella lisääntyvästä ulkoilusta pesimäkaudella sekä pe-

simäkauden ulkopuolella muuttavien lintujen levähtäessä alueella. 

 

6.9.8 Lokit 

Pikkulokin esiintyminen painottuu Etelä- ja Keski-Suomeen sekä harvalukuisena laji esiintyy myös 

Lapin alueella. Suomen pesimäkanta vaihtelee 10 000 – 13 000 parin välillä. Kalajokisuiston Na-

tura-alueelle kerääntyy muuttoaikaan pikkulokkeja 3 – 5 yksilöä. Selkälokki on luokiteltu Suo-

messa erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi, ja lajin koko maan kannaksi arvioidaan 7000 paria. Kala-

joen suiston Natura-alueella lajia pesii 7 paria, lisäksi alueella levähtää 7-15 yksilöä vuosittain. 

Naurulokki on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi (VU) lajiksi, mutta sen pesimäkanta on edel-

leen noin 100 000 paria. Kalajoen suiston alueella lajia ilmoitetaan pesivän 365 paria ja levähtävän 

alueella peräti 2500–5000 yksilöä. 

 

Kalatiira pesii kaikissa saaristovyöhykkeissä karikoilla, niukkakasvuisilla luodoilla, somerikkosaa-

rilla ja metsäisten saarten silokallioilla. Samoissa yhdyskunnissa pesii usein myös lapintiiroja. 

Maamme kokonaiskannaksi on arvioitu 30 000 - 70 000 paria (Valkama ym. 2010). Kalajoen suis-

ton alueen parimääräksi on arvioitu 3 paria ja muuttokerääntymäksi 5 – 10 yksilöä. Lapintiira 

pesii yhdyskunnittain avoimilla luodoilla ja niukkakasvuisilla pienillä saarilla. Suomen kokonaiskan-

naksi on arvioitu 60 000 - 90 000 paria (Valkama ym. 2010). Kalajoen suiston alueen parimääräksi 

on arvioitu 30 paria ja muuttokerääntymäksi 5 – 10 yksilöä. Pikkutiira on eräs harvinaisimmista 

Suomen pesimälajeista. Koko maan kanta on vain noin 69 - 72 paria (BirdLife Suomi 2016). Kala-

joen hietikkoalue on lajin merkittävimpiä esiintymisalueita Suomessa (Keski - Pohjanmaan ympä-

ristökeskus 1998). Kalajokisuiston parimäärä on 6 paria ja muuttokerääntymäksi on arvioitu 10 – 

20 yksilöä. Räyskä pesii Suomen melko kattavasti koko Suomen rannikkoalueella ja Suomessa on 

arvioitu pesivän 800 – 900 räyskäparia (Valkama ym. 2010). Kalajokisuiston Natura-alueella tava-

taan vuosittain 2 – 4 muuttavaa yksilöä. 

 

Selkälokki ja naurulokki ruokailevat matalilla merenlahdilla ja rantaniityillä Natura-alueella, mutta 

lajien pääasiallisina ruokailualueina toimivat todennäköisesti Natura-alueen ulkopuoliset alueet, 

joissa ravintoa on helposti saatavilla. Tällaisia voivat olla lähiseudun kaatopaikat, turkiseläintarhat 

sekä Kalajoen taajaman ympärillä olevat peltoalueet. Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetaan 

Kalajoen keskustaa ympäröivistä peltoalueista noin 0,5 km2 uusiksi rakentamisalueiksi. Muutos 

vähentää selkä- ja naurulokin ruokailuun soveltuvaa peltoalaa Natura-alueen ympäristössä alle 5 

%. Osayleiskaava ei vaikuta lokkien muiden ruokailualueiden säilymiseen, joista karttatarkastelun 

perusteella merkittävin on kaava-alueen luoteispuolella ja Natura-alueen eteläpuolella sijaitseva 
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turkiseläintarha. Natura-alueella pesivien ja levähtävien pikkulokin ja tiirojen ravinnonhaku tapah-

tuu lähes kokonaan Kalajoen suiston Natura-alueella, sitä ympäröivillä merialueilla ja kala- ja la-

pintiiralla osittain myös sisämaan puolella Kalajoen vesialueella. Pikkulokki ja tiirat eivät käytä 

keskustaajaman OYK:ssa esitettäviä uusia rakentamisalueita ravinnonhankintaan tai pesimiseen.  

 

Lokkien ja tiirojen, etenkin pikkutiiran, tärkeimmät pesimäalueet sijaitsevat Letonnokan ja Leton 

alueilla, jotka ovat pesimäaikaan liikkumisrajoitusalueita. Liikkumisrajoitus on voimassa koko lok-

kien ja tiirojen pesimäkauden, joten lisääntyvän ulkoilukäytön vaikutus näiden lajien pesintöihin 

jää todennäköisesti vähäiseksi. Mikäli luvaton liikkuminen lisääntymispaikoilla lisääntyy ulkoilija-

määrän kasvua vastaavassa suhteessa, tällä voi olla haitallinen vaikutus pesintöihin. Keskustaaja-

man osayleiskaavan vaikutukset lokkeihin ja tiiroihin arvioidaan vähäisiksi ja ne aiheutuvat enim-

mäkseen lisääntyvästä ulkoilusta Letonnokan ja Lettojen alueella, mutta osin myös lisääntyvästä 

ulkoilusta liikkumisrajoituksista vapaalla Natura-alueen pohjoisosalla. 

 

6.9.9 Varpuslinnut 

Lapinkirvinen pesii tundravyöhykkeellä. Muuttoaikoina, etenkin syysmuuton aikaan elokuun jäl-

kipuolelta lokakuun alkuun sitä tavataan harvinaisena erilaisilla rantaniityillä ja pelloilla levähtä-

vänä lajina koko Suomessa. Lajin Natura-alueella levähtäväksi kannaksi arvioidaan 2-3 yksilöä. 

Ulkoilun lisääntyminen Natura-alueella saattaa lisätä myös lapinkirviseen kohdistuvia häiriöitä, 

mutta lajin harvinaisuuden vuoksi siihen keskustaajaman osayleiskaavasta aiheutuvat vaikutukset 

arvioidaan olemattomiksi. 

 

Keltavästäräkki pesii laitumilla, rantaniityillä ja soilla koko maassa, mutta lajin esiintymisen pai-

nopiste on Pohjois-Suomessa. Laji on taantunut etenkin Etelä-Suomessa laidunnuksen vähentymi-

sen ja soiden ojittamisen seurauksena. Nykyisin laji luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT). Muutto-

aikoina laji levähtää rantaniityillä ja pelloilla. Kalajoen suiston Natura-alueella lajia pesii 1-3 paria, 

lisäksi lajia levähtää alueella muutamia kymmeniä yksilöitä tietolomakkeen tietojen perusteella. 

 

Lajin pesäpaikat sijaitsevat todennäköisimmin joko liikkumisrajoitusalueen rantaniityillä tai liikku-

misrajoituksista vapaalla Natura-alueen pohjoisosalla. Syysmuuttokaudella liikkumisrajoitus ei ole 

voimassa lajin suosimilla levähdysalueilla, jolloin lisääntyvä ulkoilu ranta-alueilla voi aiheuttaa lie-

vää lajiin kohdistuvaa häiriötä. Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset keltavästäräkkiin ar-

vioidaan vähäisiksi. 

 

Sinirinta on pohjoinen laji, jonka pesii Metsä- ja Tunturi-Lapissa. Etelämpää tunnetaan vain yk-

sittäisiä satunnaispesintöjä. Suomessa sinirintoja pesii 30 000 – 80 000 paria (Valkama ym. 2010). 

Tietolomakkeella sinirinta ilmoitetaan pesimälajiksi Kalajoen suiston Natura-alueella merkinnällä 

”NP”, eli ei enää esiintyvänä. Lisäksi muuttoaikaan alueella havaitaan 3 - 8 yksilöä. Lajin pesintä 

alueella on todennäköisesti epäsäännöllistä ja kyseessä on vain yksittäistapaukset, eikä Natura-

alue ole merkittävä lajin pesivän kannan kannalta. Laji levähtää muuttoaikoina ruovikoissa ja ran-

tapensaikoissa. Näihin ympäristöihin ei kohdistu virkistyskäyttöpainetta, eikä keskustaajaman 

osayleiskaavalla arvioida olevan sinirintaan kohdistuvia vaikutuksia. 

 

Kultasirkku on luokiteltu nykyään äärimmäisen uhanalaiseksi (CR), mutta käytännössä laji on jo 

hävinnyt maamme pesimälajistosta, sillä vuoden 2004 jälkeen lajista on tehty vain kaksi havaintoa 

Suomessa (Valkama ym. 2010). Laji on aikoinaan pesinyt myös Kalajoen suistossa, ja tietolomak-

keella laji esitetään alueen suojeluperusteena, mutta merkinnällä ”NP”, eli enää tavattavana. Lajin 

pesimäympäristöä ovat pensaikkoiset alueet meren ja järvien rannoilla. Lajin mahdollisiin pesi-

mäympäristöihin Natura-alueella ei kohdistu erityistä virkistyskäyttöpainetta. Keskustaajaman 

osayleiskaavalla ei arvioida olevan kultasirkkuun kohdistuvia vaikutuksia. 
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6.9.10 Johtopäätökset hankkeen vaikutuksista liitteen I lajeihin ja alueella säännöllisesti levähtäviin 

muuttolintuihin 

Arvioinnin perusteella keskustaajaman osayleiskaavalla saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatii-

visia vaikutuksia Kalajoen suiston Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin 37 lajiin. Kaikilla 

lajeilla vaikutus aiheutuu lisääntyvästä ulkoilusta Natura-alueella, ruskosuohaukalla, kurjella ja 

laulujoutsenella lisäksi vaikutus syntyy ruokailuun soveltuvien peltojen osoittamisesta uusiksi ra-

kennusaluiksi. 11 lajiin ei arvioinnin perusteella kohdistu vaikutuksia.  

 

Minkään yksittäisen lajin osalta vaikutuksia ei arvioitu kohtalaisen suuriksi. Kokonaisuutena tar-

kastellen Kalajoen suiston Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin lintulajeihin ei kohdistu 

merkittävää heikennystä. 

 

6.10 Vaikutukset muihin uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin 

Tietolomakkeella kohdassa muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ilmoitetut lajit eivät ole Natura-alueen 

suojeluperusteita, eikä arviointivelvoite koske niitä. 

 

Kasvilajien osalta Natura-tietolomakkeella on mainittu sekä vesikasveja että merenrantojen kas-

veja. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia vesi-

kasvien kasvupaikkoihin ja elinolosuhteisiin, mikäli kaavassa osoitettujen rakentamisalueiden ve-

sienkäsittelystä huolehditaan asianmukaisesti. Merenrantojen kasvilajiston osalta lisääntyvästä vir-

kistyskäytöstä voi aiheutua kulutusvaikutuksia, jotka rantaniittyjen kasvillisuuden osalta arvioi-

daan kuitenkin merkitykseltään vähäisiksi. Kasvupaikkojen osalta ei tätä arviointia laadittaessa 

ollut käytettävissä tietoja, joten arviointi tältä osin on huomattavan yleispiirteinen ja siihen sisältyy 

epävarmuuksia. 

 

6.11 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Laaditun arvioinnin perusteella Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavalla saattaa olla vähäisiä ne-

gatiivisia vaikutuksia seitsemään voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella mainittuun lintulajiin.  

Yksittäisiin luontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset arvioitiin pääosin vähäisiksi, tai korkeintaan 

kohtalaisiksi.  

 

Edellä kappaleessa 3.5 todetun mukaisesti eheydellä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen eko-

logisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen 

säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Kalajoen suiston Na-

tura-alueen osalta vaikutukset jäävät yksittäisten lajien ja luontotyyppien tasolla tarkasteltuna 

pääosin vähäisiksi, mutta vaikutuksia voi kohdistua lukuisiin lajeihin ja luontotyyppeihin. Tästä 

johtuen Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset Kalajoen suiston Natura-alueen 

eheyteen arvioidaan kokonaisuutena tarkastellen kohtalaisiksi. 
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7 MARISTONPAKAT 

7.1 Sijainti ja yleistiedot 

Maristopakat on 215 ha suuruinen Natura-alue (FI1000058), joka on suojeltu luontodirektiivin mu-

kaisena alueena (SAC). Maristonpakkojen Natura-alue rajautuu Kalajoen keskustaajaman osayleis-

kaavoitettavaan alueeseen ja osa Natura-alueesta sijoittuu kaavoitettavalle alueelle (kuva 7-2). 

 

Maristonpakkojen dyynialueesta suurin osa on metsäisiä dyynejä ja harjumetsiä, joilla kasvaa har-

vaa männikköä. Alueen luoteisosassa on korkeimmat dyynit ja kasvillisuudesta paljas liikkuva 

dyyniosa. 

 

Maristonpakkojen Natura-alue kuuluu myös valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Alueen 

suojelu toteutetaan maa-aineslain nojalla lukuun ottamatta kaavoitettua osaa, joka suojellaan ra-

kennuslain nojalla. 

 

 

Kuva 7-1 Mariston dyynejä. 

7.2 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Natura-tietolomakkeen mukaiset luontotyypit on esitetty oheisessa taulukossa ja luontotyyppien 

kuvaukset jäljempänä tekstissä. Metsähallitus on laatinut alueelta luontotyyppi-inventoinnin, jonka 

tuloksen karttarajauksina on esitetty jäljempänä kuvassa 7-2. Metsähallituksen inventointi kattaa 

vain osan alueesta, ja kuvassa 7-3 on esitetty koko Natura-alueen kattava luontotyyppi-inventoin-

nin päivitys. 
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Taulukko 7-1. Direktiiviluontotyypit Natura- tietolomakkeen mukaisena. Priorisoidut eli ensisijaisesti suo-

jeltavat luontotyypit on merkitty tähdellä. 

Luontotyyppi Koodi Peittävyys, ha Edustavuus 

Metsäiset dyynit 2180 110 C (merkittävä) 

Pikkujoet ja purot 3260 1,6 C (merkittävä) 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 1,5 C (merkittävä) 

Luonnonmetsät* 9010 1 C (merkittävä) 

Maankohoamisrannikon primäärisukkessio-

vaiheiden luonnontilaiset metsät* 

9030 0,4 C (merkittävä) 

Harjumetsät 9060 30 C (merkittävä) 

Puustoiset suot* 91D0 15 B (hyvä) 

 

 

 

 
Kuva 7-2 Direktiiviluontotyyppien sijoittuminen Maristonpakkojen Natura-alueella Metsähallituksen luon-

totyyppi-inventointien perusteella (tiedot vuoden 2016 mukaisina). Metsähallitus on inventoinut vain 

omassa hallinnassaan olevat kiinteistöt, josta johtuen inventointi kattaa vain osan alueesta (päivitys ku-

vassa 7-3). 
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Kuva 7-3 Direktiiviluontotyyppien sijoittuminen Maristonpakkojen Natura-alueella luontotyyppitietojen 

päivitysinventoinnin perusteella (Takalo / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018, kuvapoiminta Serum 

Arkkitehdit 2018). 

 

7.3 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Natura-tietolomakkeella on mainittu luontodirektiivin liitteen II lajeista liito-orava (Pteromys vo-

lans). 

 

7.4 Lintudirektiivin liitteen I linnut 

Maristonpakkojen Natura-alue on suojeltu vain luontodirektiivin perusteella eikä sen tietolomak-

keella ole mainittu luontodirektiivin liitteen I lintulajeja. 

 

7.5 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

Natura-tietolomakkeella ei ole mainittu tärkeitä kasvi- tai eläinlajeja.  
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7.6 Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten muodostuminen 

7.6.1 Natura-alueen nykytila 

Maristonpakkojen alue on Kalajoen kaupungin lähivirkistyskohde, jossa harrastetaan monipuoli-

sesti ulkoilua ja urheilua. Dyynien kasvillisuus on erityisen herkkä kulutukselle ja sen uusiutuminen 

on hidasta. Kalajoen rannikon Natura 2000 -alueiden hoito- ja käyttösuunnitelmassa 2012–2022 

(Metsähallitus 2012) Maristonpakkojen alueen ongelmaksi kuvataan erityisesti luvaton maastolii-

kenne.  

 

Maastoliikenteen ohella myös muu virkistyskäyttö aiheuttaa kulutusta Maristonpakkojen dyyniluon-

totyypeille. Kalajoen keskustan osayleiskaavoituksen sekä alueen asemakaavoituksen pohjaksi on 

vuonna 2018 valmistunut Maristonpakkojen kulunohjaussuunnitelma (Maristonpakkojen Natura-

alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämissuunnitelma, Serum Arkkitehdit Oy 

2018). Kulunohjaussuunnitelmassa on kulutuksen osalta nostettu esiin erityisesti seuraavat koh-

teet: 
- Mariston luoteisosan avoin hietikko ja sitä ympäröivät jyrkkäpiirteiset metsäiset dyynit ovat 

suosittua ulkoilumaastoa. Rinteessä kasvavien mäntyjen juurakot ovat vähitellen paljastu-

neet hiekasta, mikä on vaikuttanut niiden kasvutapaan. Erikoisen näköiset juurakkopuut 

ovat Mariston kuvauksellisia nähtävyyksiä, joita halutaan tulla katsomaan kauempaakin. 

Kovan kulutuksen vuoksi liikkuvan dyyniosan ympäristön maasto on pahiten kulunut koko 

Natura-alueella. 

- Hietikolla ja sitä ympäröivillä dyyneillä ajetaan säännöllisesti moottoriajoneuvoilla, kuten 

mönkijöillä ja mopoilla. Dyynien kasvillisuus kärsii maastoliikenteestä, ja renkaiden jäljet 

näkyvät maastossa pitkään. Moottoriajoneuvoilla alueella liikkuminen on luvatonta. 

- Hevosreiteillä maapohja on kavioiden pehmentämää. 

 

Kulunohjaussuunnitelmassa onkin todettu Natura-alueella suojeluperusteena mainittujen luonto-

tyyppien alueella esiintyvän laajalti ennallistamistarvetta (kuva 7-4). 
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Kuva 7-4 Kuviot, joilla on todettu paikoittaista ennallistamistarvetta Mariston Natura-alueen luontotyyp-

pitietojen päivitysinventoinnin (Takalo / FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018) mukaan. 

 

7.6.2 Kaavan keskeisimmät vaikutukset 

Uusi asuinalue noin 2170 hengelle sijoittuu Maristonpakkojen Natura-alueen välittömään läheisyy-

teen rajautuen suoraan Natura-alueeseen. Suunnittelualue on aiemmalta nimeltään Liikuntakes-

kuksen lomakylä, päivitetyissä kaava-aineistoissa se on esitetty nimillä Hiihtokeskus etelä ja poh-

joinen. Kaavamerkintänä rakentamisalueella on AP-1, jonka kaavamääräys on: Alue on tarkoitettu 

asemakaavoitettavaksi. Natura-alueen läheisyydestä johtuen asemakaavassa tulee osoittaa virkis-

tykseen ja ulkoiluun laajoja viheralueita, jotka palvelevat myös Hiihtokeskuksen laajenevaa käyt-

töä. Alueen suunnittelussa tulee huolehtia riittävien viheryhteyksien muodostumisesta keskustaa-

jaman ja Hiekkasärkkien välille. 

 

Uusi rakentamisalue sijoittuu nykyisellään rakentamattomalle alueelle, ja sen ja Kalajoen keskus-

taajaman väliin sijoittuu laajahko peltoalue. Lisääntyvät matkailijamäärät ja asukasluvun nousu 

voimistavat entisestään Maristonpakkojen herkkiin dyyni- ja harjuluontotyyppeihin kohdistuvia ku-

lutusvaikutuksia. 
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Kuva 7-5 Ote kaavaehdotuksesta Maristonpakkojen Natura-alueelta ja sen läheisyydestä. 

 

Kaava-alue ulottuu osittain Maristopakkojen Natura-alueelle. Natura-alueelle sijoittuvia kaavamer-

kintöjä ovat RM ja VU-3. Vanha ampumarata on osoitettu kaavamerkinnällä RM, matkailua palve-

levien rakennusten korttelialue. 

 

Virkistysalueen VU-3 kaavamääräys: Hiihtokeskuksen alue. Alueelle saa rakentaa toiminnan ja vir-

kistyskäytön kannalta tarvittavia rakennuksia ja rakennelmia, ulkoilureittejä sekä liikenteen ja yh-

dyskuntateknisen huollon vaatimat verkostot ja alueet. Alueen suunnittelussa on kiinnitettävä huo-

miota luonnon kulutuskestävyyteen, ulkoilun ohjaamiseen ja maisemanmuotojen säilymiseen. Alu-

eilla tehtävät toimenpiteet eivät saa heikentää niitä luontoarvoja, joiden vuoksi kohde on sisälly-

tetty Suomen Natura 2000 -suojeluverkostoon. 

 

7.6.3 Kulunohjaussuunnitelman lieventämistoimet 

Maristonpakkojen Natura-alueen suojeluperusteisiin kohdistuvien vaikutusten lieventämissuunni-

telma (Serum Arkkitehdit Oy 2018) on laadittu turvaamaan luonto- ja maisema-arvojen säilyminen 

Maristonpakkojen alueella. Kulunohjaussuunnitelma on laadittu palvelemaan myös kaavoituksen 

tarpeita ja estämään sitä, ettei Natura-alueen eheyteen tai suojeluperusteisille luontotyypeille koh-

distuisi merkittäviä vaikutuksia tulevaisuudessakaan. Laadittu yleissuunnitelmatasoinen reitistöön 

keskittyvä kulunohjaussuunnitelma palvelee nykyisten ja tulevien virkistysalueiden toteutussuun-

nittelua, rakentamista sekä vaikutusten arviointia maankäytön suunnittelussa. 

 

Laadittua kulunohjaussuunnitelmaa ei tässä yhteydessä referoida yksityiskohtaisemmin, mutta 

seuraavassa kappaleessa esitetyt luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnit on laadittu 

siitä lähtöoletuksesta, että kulunohjaussuunnitelmassa esitetyt toimenpidesuositukset kulumisvai-

kutusten minimoimiseksi toteutetaan.  
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Uusien asuintoalueiden rakentuessa Natura-alueen ulkopuoliseen ulkoilureitistöön on myös suun-

nitteilla merkittäviä laajennuksia. Uudet reitit vähentävät osaltaan nykyisten reittien käyttöpainetta 

ja vähentävät osaltaan Maristonpakkojen Natura-alueen kulutuspaineen lisäystä. 

7.7 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin 

 

Metsäiset dyynit 2180 

Luontotyypin kuvaus on esitetty edellä luvussa 6.7. 
 
Maristonpakkojen alueella metsäiset dyynit ovat pinta-alaltaan Natura-alueen peittävin luonto-
tyyppi (110 ha). Metsäiset dyynit ovat herkästi kuluva luontotyyppi, ja jo nykyisellään kulutus on 
suurinta liikkuvan dyyniosan alueella Maristonpakkojen pohjoisosassa. Maristonpakkojen Natura-
alueen välittömään läheisyyteen on osayleiskaavassa osoitettu uusi Hiihtokeskuksen alue, jolla 
valtaosa rakentamisesta olisi loma-asuntoja. Osayleiskaavan myötä kasvavat matkailijamäärät tu-
levat lisäämään myös Maristonpakkojen dyynialueen kävijämäärää ja siten myös kulutusvaikutusta 
entisestään. 
 
Kävijöiden ohjaamiselle on erityistä tarvetta metsäisten dyynien alueella, jotta merkittäviltä tätä 
luontotyyppiä heikentäviltä vaikutuksilta voidaan välttyä. Kulunohjaussuunnitelmassa dyynien her-
kimmät alueet, kuten Mariston liikkuvan dyyniosan ympäristö sekä korkeimmat dyynit Natura-
alueen pohjoisosassa, on suositeltu rauhoitettavan mm. pyöräilyltä kokonaan. Lisäksi on esitetty 
alueelle rakennettavaksi selvästi merkitty ja rakenteellisesti ohjattu reitti, jota pitkin suurin osa 
kävijöistä voisi kulkea. Reitin ympäristössä pohjakasvillisuudeltaan pahiten kuluneita kohtia on eh-
dotettu ennallistettavan istuttamalla niille metsänpohjamattoa eli kunttaa. 
 
Lisääntyvien kävijämäärien aiheuttaman kulutusvaikutuksen arvioidaan voivan aiheuttaa kohtalai-
sia kielteisiä vaikutuksia helposti kuluvalle metsäiselle dyyniluontotyypille. Vaikutuksista ei kuiten-
kaan arvioida muodostuvan merkittäviä, mikäli kulunohjaussuunnitelmassa esitetyistä lievennys- 
ja ennallistamistoimista huolehditaan asianmukaisesti. Vaikutusten lieventämiseksi myös uudet 
Natura-alueen ulkopuolelle toteutettavat virkistysreitit ovat keskeisessä osassa. 
 

Pikkujoet ja purot 3260 
Luontotyyppiin kuuluvat tasankojen ja vuoristojen joet ja purot (kesällä veden pinnan taso alhai-
nen), joissa on vedenalaista tai kelluslehtistä kasvillisuutta tai vesisammalia. Luontotyyppiin kuu-
luvat luonnontilaiset virtaavat pikkujoet ja pienvedet, kuten purot ja lähteiset purot. 
 
Maristonpakkojen alueella luontotyyppiä pikkujoet ja purot esiintyy vain Keihäsojalla. Lisäänty-
västä virkistyskäytöstä ei arvioida kohdistuvan erityistä riskiä tälle luontotyypille. Keihäsojaan koh-
distuvien vaikutusten kannalta keskeisempää on siihen valuma-alueeltaan kohdistuva kuormitus. 
Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavassa osoitettu uusi rakentaminen ei sijoitu Keihäsojan 
(84.072) valuma-alueelle. Kuitenkin myös Hiihtokeskusten (etelä ja pohjoinen) alueiden tarkem-
massa suunnittelussa tulee erityisesti huolehtia hulevesien käsittelystä rakentamisen- ja käytönai-
kana. 
 
Keihäsojan valuma-alueelle ja keskustaajaman osayleiskaava-alueelle sijoittuu vanha ampuma-
rata, jonka käyttö on lopetettu jo vuonna 2016. Kaavaehdotuksessa ampumarata-alue on osoitettu 
kaavamerkinnällä RM, matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Vanhasta ampumaradasta 
on laadittu pilaantuneisuustutkimus ja riskinarvio (Ramboll 2018).  
 
Vanhan ampumaradan sulkemissuunnitelmassa tulee huomioida tähän luontotyyppiin kohdistuvien 
kuormitusvaikutusten minimointi. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavasta luontotyyppiin pik-
kujoet ja purot aiheutuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi, mikäli sulkemissuun-
nitelmassa huomioidaan Keihäsojan luontotyypin herkkyys kuormitukselle. 
 

Puustoiset suot * 91D0, vaihettumissuot ja rantasuot 7140 

Vaihettumissuot ja rantasoiden luontotyypin kuvaus on esitetty luvussa 6.7. Puustoiset suot ovat 

havu- tai lehtipuumetsiä kosteilla tai märillä turvemailla, joilla vedenpinta on pysyvästi korkealla 

ja jopa korkeammalla kuin ympäristön vedenpinnantaso. Vesi on aina hyvin niukkaravinteista ja 

puustokerroksessa vallitsevat yleensä hieskoivu, paatsama, mänty ja kuusi. Boreaalisella alueella 

myös kuusta kasvavat korvet, jotka ovat minerotrofisia soita suoyhdistymien reunoilla, erillisinä 

juotteina laaksoissa tai painaumissa ja purojen varsilla, kuuluvat tähän luontotyyppiin (Airaksinen 

& Karttunen 2001). 
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Dyynimetsien alueelle sijoittuu soistuneita painanteita, joista osa kuuluu luontotyyppiin puustoiset 

suot ja osa luontotyyppiin vaihettumissuot ja rantasuot.  Vaikka kyseiset suoluontotyypit Mariston-

pakkojen alueelle sijoittuvat kävijämääriltään erityisen suosituille alueille, ei soistuneita painanteita 

arvioida kulutuksen kannalta erityisen herkiksi kohteiksi. Dyynien ja harjumetsien alueilla polut 

tyypillisesti sijoittuvat harjanteiden korkeimmille kohdille, eikä suopainantaisiin siten kohdistu eri-

tyisen suurta kulutusvaikutusta. Osayleiskaavan myötä kävijämäärien Maristonpakkojen alueella 

arvioidaan lisääntyvän, mutta edellä mainituista syistä johtuen lisääntyvän virkistyskäytön vaiku-

tuksen luontotyyppeihin vaihettumissuot ja rantasuot sekä puustoiset suon arvioidaan korkeintaan 

vähäisiksi.  
 

Luonnonmetsät* 9010 
Vanhat luonnonmetsät ovat metsien kliimaksi- tai myöhäisiä sukkessiovaiheita, joihin ihmistoi-
minta on vaikuttanut vain vähän tai ei lainkaan. Nykyiset vanhat luonnonmetsät ovat vain pieniä 
jäänteitä Fennoskandian alkuperäisistä luonnonmetsistä. Voimaperäinen metsätalous on suurelta 
osin hävittänyt vanhojen luonnonmetsien olennaiset piirteet. Luonnonmetsät ovat monien uhan-
alaisten lajien, erityisesti sienten, jäkälien, sammalien ja hyönteisten elinympäristöjä. 
 
Maristonpakkojen alueella luontotyypin luonnonmetsät piirteitä omaavaa metsää sijoittuu vain Kei-
häsojan varrelle kapeana vyöhykkeenä. Luonnonmetsät eivät luontotyyppinä ole yhtä herkästi ku-
luvia kuin dyyniluontotyypit. Keihäsojaa ympäristöineen ole arvioitu erityisen riskialttiiksi alueeksi 
kulumiselle myöskään Maristonpakkojen alueella laaditussa kulunohjaussuunnitelmassa. Lisäänty-
vän virkistyskäytön vaikutukset luontotyypille luonnonmetsät arvioidaan vähäisiksi, mikäli virkis-
tyskäyttöä ohjataan ja kehitetään kulunohjaussuunnitelmassa esitetyn mukaisesti. 
 
Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 9030 

Luontotyypin kuvaus on esitetty luvussa 6.7. 
 

Maristonpakkojen Natura-alueen länsiosiin sijoittuu pienialainen kuvio maankohoamisrannikon pri-

määrisukkessiovaiheiden rantametsiä. Tämä luontotyyppi on pinta-alaltaan vain 0,4 ha ja sijoittuu 

Natura-alueen reuna-alueelle. Sijainnistaan ja luontotyypin ominaispiirteistä johtuen primäärisuk-

kessiovaiheiden rantametsiä ei arvioida lisääntyvästä virkistyskäytöstä aiheutuvan kulutuksen kan-

nalta erityisen riskialttiiksi kohteeksi. Luontotyyppi ei sijoitu Natura-alueen suosituimpien käynti-

kohteiden alueelle. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset luontotyypille maanko-

hoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät arvioidaan siten vähäisiksi. 
 
Harjumetsät 9060 

Luontotyyppiin kuuluvat havumetsät Fennoskandian harjuilla tai niiden läheisyydessä. Harjujen la-

kia luonnehtivat yleensä mäntymetsät, rinteillä kasvaa joskus kuusta sekä mahdollisesti lehtipuita. 

Harjut ovat jääkauden aikana syntyneitä geologisia muodostumia, jotka koostuvat jäätiköiden su-

lamisvesien lajittelemasta aineksesta, hiekasta ja sorasta. 
 

Lähes koko Maristonpakkojen Natura-alue laajasti katsoen voidaan lukea kuuluvaksi harjumetsät 

luontotyyppiin, sillä vanhojen rantavallien ja dyynimetsien alue on syntynyt hiekkaharjuun. Natura-

tietolomakkeella tämän luontotyypin pinta-alaksi on kuitenkin mainittu vain 30 ha. Harjumetsät 

ovat verrattain herkästi kuluva luontotyyppi, mutta Maristonpakkojen alueella harjumetsiä ei ny-

kyisellään sijoitu ennallistamistarpeessa olevien alueiden joukkoon (kuva 7-4). Harjumetsien alu-

eet eivät lukeudu Maristonpakkojen suosituimpien käyntikohteiden joukkoon, jonka voidaan arvi-

oida suojaavan luontotyyppiä kulutukselta myös jatkossa. Osayleiskaavan myötä kasvavien kävi-

jämäärien vaikutuksen luontotyypille harjumetsät arvioidaan vähäisiksi tai korkeintaan kohtalai-

siksi. 

7.8 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Viimeisimmissä Maristonpakkojen alueelta laadituissa selvityksissä ei ole tehty havaintoja lajin 

esiintymisestä, mutta Keihäsojan ympäristössä esiintyy lajille soveltuvaa elinympäristöä. 

 

Liito-orava on yöaktiivinen laji. Lajia tavataan yleisesti myös asutuksen läheisyydessä, eikä laji ole 

erityisen ihmisarka. Lisääntyvällä virkistyskäytöllä ei arvioida olevan merkittäviä lajiin kohdistuvia 

vaikutuksia, mahdolliset vähäiset vaikutukset voivat aiheutua lemmikkieläinten häirintävaikutuk-

sesta.  
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7.9 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin 

Alue on suojeltu pelkästään luontodirektiivin mukaisena kohteena eikä sen Natura-tietolomakkeella 

ole mainittu lintudirektiivin liitteen I lajeja. 

 

7.10 Vaikutukset muihin tärkeisiin lajeihin 

Natura-tietolomakkeella ei ole mainittu muita tärkeitä kasvi- tai eläinlajeja.  

 

7.11 Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Eheydellä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä 

elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Na-

tura-verkostoon. Laaditun kulunohjaussuunnitelman toimenpiteiden avulla myös Maristonpakkojen 

herkästi kuluviin dyyniluontotyyppeihin kohdistuvat vaikutukset ovat lievennettävissä tasolle, jossa 

yksittäiseen luontotyyppiin kohdistuvat vaikutukset ovat korkeintaan kohtalaisia. Kulunohjaus-

suunnitelmassa esitettyjen lieventämis- ja ennallistamistoimenpiteiden avulla vaikutukset myös 

Maristonpakkojen Natura-alueen eheyteen arvioidaan olevan lievennettävissä kokonaisuutena tar-

kastellen kohtalaiselle tasolle. 
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8 VIHAS-KEIHÄSLAHTI 

8.1 Sijainti ja yleistiedot 

Vihas-Keihäslahden 138 ha suuruinen Natura-alue (FI1000007) on suojeltu sekä lintu- että luon-

todirektiivin mukaisena alueena (SAC/SPA). Vihas-Keihäslahti on arvokas monipuolisen luontonsa 

vuoksi. Keihäslahti on melko suojainen lahti. Vihasniitty on Keski-Pohjanmaan laajin, yhtenäinen 

avoin rantaniitty. Alueen rannat ovat hiekkarantoja ja alueen rantaviiva elää jatkuvasti maan ko-

hotessa ja jäiden ja aallokon muovatessa pehmeää pohjaa. Vihaslahti on jo merestä irti kuroutunut 

flada ja Keihäslahti on melko suojainen lahti. 

 

Vihaslahti on monipuolinen kasvillisuudeltaan. Siellä on mm. upossarpion merkittävä esiintymis-

paikka ja alueella tavataan Ruijanesikko-ryhmään kuuluvia lajeja sekä kotoperäisiä lajeja. Vesi- ja 

rantalinnusto on runsaslajinen monipuolisen luontotyyppivalikoiman ansiosta. 

 

Alue kuuluu valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Ohjelma-alueiden välillä on lisätty suo-

jeluohjelman ulkopuolisia alueita. Alueen suojelu toteutetaan lakisääteisenä luonnonsuojelualu-

eena. 

 

8.2 Luontodirektiivin liitteen I luontotyypit 

Natura-tietolomakkeen mukaiset luontotyypit on esitetty oheisissa taulukoissa ja luontotyyppien 

kuvaukset jäljempänä tekstissä. Metsähallitus on laatinut alueelta luontotyyppi-inventoinnin, jonka 

tuloksen karttarajauksina on esitetty jäljempänä kuvassa 8-1.  

 

 

Kuva 8-1 Direktiiviluontotyyppien sijoittuminen Vihas-Keihäslahden Natura-alueella Metsähallituksen 

luontotyyppi-inventointien perusteella. 
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Taulukko 8-1. Direktiiviluontotyypit Vihas-Keihäslahden Natura-tietolomakkeen mukaisesti. 

Luontotyyppi Koodi Peittävyys, 

ha 

Edustavuus 

Rannikon laguunit* 1150 20,42 B (hyvä) 

Laajat matalat lahdet 1160 16,27 B (hyvä) 

Merenrantaniityt* 1630 47,6 B (hyvä) 

Metsäiset dyynit 2180 2,89 C (merkittävä) 

Vaihettamissuot ja rantasuot 7140 3 B (hyvä) 

Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaihei-

den luonnontilaiset metsät 

9030 30 B (hyvä) 

Lehdot 9050 10 B (hyvä) 

Hakamaat ja kaskilaitumet 9070 6 C (merkittävä) 

 

8.3 Luontodirektiivin liitteen II lajit 

Natura-tietolomakkeella mainittu luontodirektiivin liitteen II laji on upossarpio (Alisma wahlenber-

gii). Upossarpio on myös luontodirektiivin liitteen IV(a) laji sekä Suomen erityisvastuulaji. Jopa 80 

% Euroopan upossarpiokannasta sijaitsee Suomessa. 

 

Upossarpio on monivuotinen, lyhytikäinen 10–30 cm korkea uposkasvi. Upossarpio on Itämeren 

alueelle kotoperäinen laji, joka kasvaa matalassa murtovedessä. Perämeren maankohoamisran-

noilla kasvupaikat muuttuvat ajan myötä lajille sopimattomiksi, mutta uusia syntyy jatkuvasti ti-

lalle. 

 

8.4 Lintudirektiivin liitteen I linnut 

Vihas-Keihäslahden Natura-tietolomakkeella mainitut lintudirektiivin liitteen I lajit on esitetty ohei-

sessa taulukossa. Lajien joukossa on kaksi salassa pidettävää lajia, joihin kohdistuvat vaikutukset 

on arvioitu vain viranomaiskäyttöön tarkoitetussa liitteessä 1. 

 

Taulukko 8-2. Lintudirektiivin liitteen I lajit Vihas-Keihäslahden Natura-tietolomakkeen perusteella. p = 

paria (pairs), i = yksilöä (individuals). 

Laji Pesimäkanta Muuttajamäärä 

Kalatiira 1-5 p - 

Lapintiira 10–20 p - 

Pikkutiira 3-5 p 3-4 i 

Liro pesii alueella 120–350 i 

Mustakurkku-uikku 1 p 3-5 i 

Pikkulepinkäinen 1 p - 

Vesipääsky pesii alueella 8-10 i 

Suokukko 1-2 p 20–55 i 

Kaulushaikara 1 (koirasta) - 

Etelänsuosirri pesii alueella - 

Ruskosuohaukka 1 (naarasta) 2 i 

Sinisuohaukka - levähtää alueella 

Laulujoutsen 1 p 160-400 i 

Kurki 1 p - 

Pikkulokki 1 p 4-7 i 

Sinirinta - 2-3 i 

Uivelo - 10-35 i 

Jouhisorsa 1 p 15-30 i 

Lapasorsa 5 p 10-30 i 

Heinätavi 1 p 2-4 i 

Harmaasorsa - 2-4 i 

Metsähanhi - 5-10 i 

Harmaahaikara - 2-4 i 
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Punasotka - 3-6 i 

Tukkasotka 10 p 30-80 i 

Lapasotka - 3 i 

Pulmussirri - 3-5 i 

Pikkusirri - 2-3 i 

Lapinsirri - 10-50 i 

Selkälokki - 2 i 

Naurulokki 31 p 30-70 i 

Jänkäsirriäinen - 30 i 

Mustapyrstökuiri - 2 i 

Jänkäkurppa - 3-8 i 

Pilkkasiipi 8 p - 

Keltavästäräkki 1 p - 

Ristisorsa - 8-30 i 

Mustaviklo - 35-60 i 

Punajalkaviklo 9 p 10-20 i 

Salassapidettävä laji - x 

Salassapidettävä laji - x 

 

 

8.5 Muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit 

Natura-tietolomakkeella on mainittu seuraavat kasvilajit: haarapalpakko, hentosätkin, hentovita, 

käärmeenkieli, merihanhikki, merikohokki, merinätkelmä, merisara, merisinappi, paunikko, pelto-

valvatti, perämerensilmäruoho, pohjanlahdenlauha, poimuhierakka, ristilimaska, suolasänkiö, suo-

lasara, suomenhierakka, tuppivita ja vihnesara.  

 

8.6 Natura-alueeseen kohdistuvien vaikutusten muodostuminen 

8.6.1 Natura-alueen nykytila: liikkumisrajoitusalueet 

Vihas-Keihäslahden Natura-alueen pohjoisosissa on voimassa liikkumisrajoitus aikavälillä 1.5.–

10.8. Liikkumisrajoitusalue kattaa Vihaslahden, Vihas- ja Keihäslahden välisestä rantaniitystä suu-

ren osan ja Vihaslahden pohjoisimman osan. Vihaslahden eteläosa, noin 50 ha, on vapaasti liikut-

tavissa jokamiehenoikeuksin. Suurin osa ihmisten liikkumisesta alueella keskittyy kuitenkin liikku-

misrajoitusalueen ulkopuolella rakennetun lankkupolun alueelle, joka on aidalla erotettu niittyalu-

eesta ja se sijaitsee noin 200 metrin etäisyydellä rantaviivasta. 

 

 

 

Kuva 8-2 Liikkumisrajoitusalueet Vihas-Keihäslahden Natura-alueella (Kartta: Metsähallitus 2012). 
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8.6.2 Kaavan keskeisimmät vaikutukset 

Keskustaajaman osayleiskaavan raja sijoittuu lähimmillään noin 600 metrin etäisyydelle Vihas-

Keihäslahden Natura-alueesta. Kaavassa osoitettujen uusien rakentamisalueiden etäisyys Natura-

alueesta on vähimmillään noin 1,2 kilometriä. Lähimmäs Natura-aluetta osoitettu uusi rakentamis-

alue on Hiihtokeskuksen alue (etelä ja pohjoinen), johon sijoittuu sekä vakituista että loma-asu-

tusta noin  2170 hengelle. 

 

Kaava-alueelta on pintavesiyhteyksia Vihas-Keihäslahden Natura-alueelle, mutta laajemmat uudet 

rakentamisalueet eivät sijoitu Natura-alueelle laskevien ojien valuma-alueelle. Jatkosuunnittelussa 

(asemakaavoitusvaihe) uusien rakentamisalueiden hulevesien käsittelyyn on kuitenkin suositelta-

vaa kiinnittää erityistä huomiota. 

 

 

 

Kuva 8-3 Kaavaluonnoksen lähimpien aluevarausten sijoittuminen suhteessa Natura-alueeseen ja Metsä-

hallituksen luontotyyppi-inventoinnin rajauksiin.  
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8.7 Vaikutukset luontodirektiivin luontotyyppeihin 

 

Rannikon laguunit* 1150 

Luontotyypin kuvaus on esitetty edellä luvussa 6.7. 

 

Luontotyyppiä rannikon laguuni sijoittuu Vihaslahden alueelle, jossa liikkuminen on sallittua vain 

merkityillä poluilla aikavälillä 1.5-10.8. . Rannikon laguuneja ei kulutusvaikutuksen osalta arvioida 

erityisen herkäksi luontotyypiksi, ja Kalajoen keskustaajaman rakentamisalueiden hulevesikuormi-

tus kohdistuu ensisijaisesti muualle kuin Vihaslahden alueelle. Sijainnistaan ja liikkumisrajoituk-

sista johtuen Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset Vihaslahdella esiintyvään luon-

totyyppiin rannikon laguunit arvioidaan vähäisiksi tai olemattomiksi. 

 

Laajat matalat lahdet 1160 

Laajoja merenlahtia, joissa ei tavallisesti ole makean veden vaikutusta (kuten jokisuistoissa) eikä 

meren virtausvaikutusta. Merenlahtien pohjan laatu ja kerrostumat ovat hyvin vaihtelevia ja poh-

jaeliöstön vyöhykkeisyys on hyvin kehittynyt. Eliöyhdyskunnat ovat yleensä erittäin monimuotoisia 

(Airaksinen & Karttunen 2001). 

 

Laajoja matalia lahtia ei arvioida virkistyskäytön kannalta erityisen houkuttelevaksi luontotyypiksi, 

eikä lisääntyvällä virkistyskäytöllä arvioida olevan merkittäviä kyseiseen luontotyyppiin kohdistuvia 

vaikutuksia. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetut laajemmat uudet rakentamisalu-

eet eivät sijoitu Keihäslahteen laskevan Keihäsojan (84.072) valuma-alueelle. Kalajoen keskustaa-

jaman osayleiskaavan vaikutukset luontotyyppiin laajat matalat lahdet arvioidaan vähäisiksi tai 

olemattomiksi. 

 

Itämeren boreaaliset rantaniityt* 1630 

Luontotyypin kuvaus on esitetty luvussa 6.7. 

 

Kosteat, matalakasvuiset rantaniityt eivät kosteapohjaisina juurikaan houkuttele kulkijoita ja ne 

myös kestävät tallaamista melko hyvin. Sen sijaan kuivemmat, ylempänä sijaitsevat rantaniityt 

ovat tyypillisesti virkistyskäyttäjien kannalta houkuttelevampia ja ne myös kestävät kulutusta kos-

teita rantaniittyjä heikommin. Sijainnistaan johtuen Vihas-Keihäslahden rantaniittyihin ei arvioida 

kohdistuvan huomattavaa kulutusvaikutuksen lisäystä keskustaajaman osayleiskaavan myötä, sen 

sijaan vähäistä kulutusvaikutuksen lisäystä voi tapahtua. Valtaosalla luontotyypin merenrantaniityt 

esiintymisalueista on voimassa liikkumisrajoitus ajalla 1.5.-10.8. Kalajoen keskustaajaman 

osayleiskaavan vaikutukset luontotyyppiin rantaniityt arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. 

 

Metsäiset dyynit 2180 

Luontotyypin kuvaus on esitetty luvussa 6.7. 

 

Vihas-Keihäslahden Nautura-alueella luontotyyppiä metsäiset dyynit esiintyy vain Vihaspauhan 

alueella, ja luontotyypin esiintymisalueet sijoittuvat siten verraten etäälle keskustaajaman kaava-

alueesta. Metsäisten dyynien osalta ohut humuskerros on helposti rikkoutuvana kulutukselle eri-

tyisen arka, mutta etäisyydestä johtuen Vihaspauhan alueelle keskustaajaman osayleiskaavasta 

aiheutuva virkistyskäyttöpaineen kasvu arvioidaan vähäiseksi. Siten myös vaikutukset luontotyyp-

piin metsäiset dyynit arvioidaan vähäisiksi.  

 

Vaihettumissuot ja rantasuot 7140 

Luontotyypin kuvaus on esitetty luvussa 6.7. 

 

Vihas-Keihäslahden alueella vaihettumissoita ja rantasoita esiintyy Vihaspauhassa sekä Natura-

alueen mantereen puoleisilla osilla merenrantaniittyihin rajautuen. Vaihettumissoita ja rantasoita 

ei luontotyyppeinä arvioida erityisen suuria kävijämääriä houkutteleviksi kohteiksi tai kulutuksen 

kannalta erityisen herkiksi. Keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan luontotyyppiin vai-

hettumissuot ja rantasuot kohdistuvia vaikutuksia. 
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Maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät* 9030 

Luontotyypin kuvaus on esitetty luvussa 6.7. 

 

Vihas-Keihäslahden alueella primäärisukkessiovaiheiden metsiä esiintyy laajalti sekä Vihas-

pauhassa että Natura-alueen mantereen puoleisilla alueilla. Kasvillisuus primäärisukkessiovaihei-

den metsissä voi olla hyvin vaihtelevaa, ja siten myös metsäalueiden kulutuskestävyydessä voi olla 

merkittäviä eroja. Vihas-Keihäslahden alueella osa tämän luontotyypin esiintymisalueista sijoittuu 

alueille, joilla on voimassa liikkumisrajoitus ajalla 1.5.-10.8. 

 

Asukasmäärän ja loma-asutuksen lisääntymisen voidaan arvioida lisäävän ulkoilukertoja etenkin 

tämän luontotyypin mantereen puoleisilla osilla. Kasvillisuuden arvioidaan olevan näillä alueilla jo 

pitkälle kehittynyttä, eikä näitä alueita siten arvioida kaikkein kulutusherkimmiksi. Virkistysreittien 

opastuksesta tulee kuitenkin huolehtia erityisesti primäärisukkessiovaiheiden metsien alueella. 

Luontotyyppiin maankohoamisrannikon primäärisukkessiovaiheiden luonnontilaiset metsät kohdis-

tuvat vaikutukset arvioidaan kokonaisuudessaan vähäisiksi.  

 

Hakamaat ja kaskilaitumet 9070, lehdot 9050 

Luontotyyppien kuvaukset on esitetty edellä luvussa 6.7. 

 

Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavassa osoitettujen uusien rakentamisalueiden ja Vihas-Kei-

häslahden Natura-alueen välisestä etäisyydestä johtuen luontotyyppien hakamaat ja kaskilaitumet 

sekä lehdot alueelle kohdistuva virkistyskäytön lisäys arvioidaan verraten vähäiseksi. Kalajoen kes-

kustaajaman osayleiskaavan vaikutukset luontotyypeille hakamaat ja kaskilaitumet sekä lehdot 

arvioidaan korkeintaan vähäisiksi. 

 

8.8 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Alueella esiintyvä luontodirektiivin liitteen II laji on upossarpio, joka kasvaa matalassa murtove-

dessä. Upossarpion kasvupaikkoja ei arvioida virkistyskäytön kannalta erityisen houkutteleviksi 

alueiksi, kaavasta ei kohdistu suoria rakentamisvaikutuksia upossarpion kasvupaikkoihin ja kaavan 

vaikutukset upossarpion kasvupaikkojen vedenlaatuun hulevesien käsittelystä asianmukaisesti 

huolehdittaessa arvioidaan erittäin vähäisiksi tai olemattomiksi. Keskustaajaman osayleiskaavalla 

ei arvioida olevan upossarpioon Vihas-Keihäslahden alueella kohdistuvia vaikutuksia. 

 

8.9 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lajeihin ja alueella säännöllisesti levähtäviin 

muuttolintuihin 

8.9.1 Sorsalinnut 

Laulujoutsen pesii koko Suomessa etelärannikolta pohjoisimpaan Lappiin. Laulujoutsenen Suo-

men pesimäkanta on 5000 – 7000 paria (Valkama ym. 2010). Vihas-Keihäslahden Natura-alueella 

pesii yksi pari ja muuttoaikaan alueelle kerääntyy 160 – 400 yksilöä. Laulujoutsenten pesäpaikat 

sijaitsevat todennäköisesti Natura-alueen ruovikkoisilla ja muuten runsaskasvuisilla alueilla, joihin 

ei kohdistu suurta virkistyskäyttöpainetta edes liikkumisrajoituskauden ulkopuolella. Pesivät laulu-

joutsenet ja etenkin pesintää vasta harjoittelevat kihlaparit käyvät ruokailemassa pesäpaikkojen 

läheisillä pelloilla, niityillä ja rehevillä matalilla vesistöillä. Vihas-Keihäslahden joutsenten ruokailu-

alueet sijaitsevat pääasiassa Natura-alueella, mutta osa yksilöistä saattaa ruokailla myös Natura-

alueen lähimmillä pelloilla. Karttatarkastelun perusteella potentiaalisin ruokailupelto on Vihaslah-

den kaakkoispuolella sijaitseva pelto tai Kalajoen taajaman länsi-lounaispuolella sijaitsevat laajem-

mat peltoalueet. Näille alueille ei olla osoittamassa yleiskaavassa uutta rakentamista. 

 

Muuttoaikaan alueelle kerääntyvät joutsenet hyödyntävät ruokailualueinaan todennäköisesti ma-

talien merenlahtien lisäksi myös Kalajoen keskustan kaakkoispuolella olevia laajoja Pitkäsenkylän 

peltoalueita. Muutonaikaiset suurimmat kerääntymät alueella ovat maalis-huhtikuussa ja loka-

marraskuussa. Joutsenet todennäköisesti ruokailevat näillä pelloilla ja yöpyvät Natura-alueella. Vi-

has-Keihäslahden liikkumisrajoitus ei ole voimassa laulujoutsenen päämuuttokausien aikaan, 

mutta alueen ulkoilukäyttöpaine maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa on vähäistä verrattuna 

keskikesään, etenkin merkityn ulkoilureitin ulkopuolella. Keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvi-

oida olevan joutseneen kohdistuvia vaikutuksia. 
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Metsähanhen valtakunnallinen päämuuttoreitti seuraan Pohjanlahden rannikkoa Satakunnasta Li-

minganlahden alueelle. Vihas-Keihäslahden Natura-alue sijoittuu tälle muuttoreitille, ja Natura-

alueella levähtäväksi metsähanhikannaksi ilmoitetaan 5-10 yksilöä. Määrä on alhainen, eikä Na-

tura-alue sen perusteella ole edes paikallisesti merkittävä metsähanhen levähdysalueena. Laji le-

vähtää ja ruokailee rantaniityillä ja pelloilla ja yöpyy vesialueella. Pelloilla ja niityillä ruokaillessaan 

metsähanhi on arka laji ja se pelästyy lentoon herkästi ihmisen havaittuaan. Etenkin Keihäslahden 

puolella ulkoilureitti sijoittuu rantaniityn reunaan noin puolen kilometrin matkalla. Ihmisten liikku-

minen tällä reitillä saa alueelle laskeutuneet metsähanhet siirtymään todennäköisesti kauemmas 

polusta tai poistumaan alueelta muualle. Ihmisten lisääntyvä ulkoilu reitillä saattaa aiheuttaa koh-

tuullista metsähanhiin kohdistuvaa haittaa, mutta populaatiotasolla asialla ei ole merkitystä, sillä 

Natura-alueella levähtävien hanhien määrä on vähäinen. Keskustaajaman osayleiskaavan vaiku-

tukset metsähanheen arvioidaan kokonaisuutena vähäisiksi. 

 

Ristisorsa on pitkin Suomen rannikkoa harvinaisena pesivä laji, jonka pesimäkanta Suomessa on 

vain noin 300 paria (Valkama ym. 2010). Natura-alueella lajia tavataan tietolomakkeen perusteella 

vain muuttoaikoina levähtävänä, kannaksi ilmoitetaan 8-30 yksilöä. Uusimman lintuatlaksen tieto-

jen perusteella lajin pesintää voi kuitenkin pitää mahdollisena tai todennäköisenä myös Natura-

alueella. Laji lepäilee matalilla hiekkarannoilla ja särkillä ja ruokailee enimmäkseen matalilla ranta-

alueilla ja rantaniityillä. Satunnaisesti yksilöt käyvät ruokailemassa myös rannikon läheisillä pel-

loilla. Laji pesii mm. rakennusten alla ja hiekkaan kaivetuissa maakoloissa. Ristisorsan levähtämi-

nen ja mahdollinen pesiminen Vihas-Keihäslahden Natura-alueella ajoittuu huhti-syyskuulle. Risti-

sorsa on kahlaajalajeja arempi ruokaillessaan ja levähtäessään ranta-alueilla. Laji pakenee her-

kästi, mikäli ihmiset liikkuvat lähistöllä. Vihas-Keihäslahden alueen rantaniittyihin ei kuitenkaan 

kohdistu suurta ulkoilupainetta alueen läpi kulkevan lankkupolun ulkopuolella alueen vaikeakulkui-

suuden vuoksi, joten lisääntyvälläkään ulkoilijamäärällä tuskin on suurta vaikutusta rannoilla ja 

rantaniityillä oleskeleviin ristisorsiin. Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset ristisorsaan ar-

vioidaan vähäisiksi. 

 

Jouhisorsa, lapasorsa, heinätavi ja harmaasorsa ovat Natura-alueella tavattavia melko vähä-

lukuisia pesimälajeja, joita tavataan alueella myös läpimuuttavana. Näistä lajeista jouhisorsa ja 

lapasorsa ovat läpimuuttavana runsaimmat, molempien enimmäismääräksi ilmoitetaan 30 yksilöä, 

muilla em. sorsilla levähtäjien määrä on 2-4 yksilöä. Lajit pesivät rannoilla ja rantojen lähellä met-

sissä ja käyvät ruokailemassa rantaniityillä ja matalilla merenlahdilla. Lisääntyvä ulkoilu alueella, 

etenkin lankkupolun ulkopuolella, voi aiheuttaa lajeihin kohdistuvaa häiriötä. Koska polku kulkee 

etäällä rantaviivasta, polun lähellä maastossa kulkeminen ei vielä aiheuta lähtökohtaisesti suurta 

häiriötä sorsalinnuille. Keskustaajaman osayleiskaavalla arvioidaan olevan korkeintaan vähäinen 

heikentävä jouhisorsaa, lapasorsaan, heinätaviin ja harmaasorsaan kohdistuva vaikutus. 

 

Tukkasotkaa ja pilkkasiipeä tavataan Natura-alueella pesivinä kymmenkunta paria, lisäksi tuk-

kasotkia levähtää alueella 30-80 yksilöä tietolomakkeen perusteella. Molemmat lajit ovat koko-

sukeltaja, jotka ruokailevat syvemmän veden alueella. 

 

Tukkasotkan pesä on lähellä rantaa kasvillisuuden suojassa ja laji suosii lokki- ja tiirayhdyskuntien 

läheisyyttä pesäpaikkansa valinnassa. Pilkkasiiven pesä puolestaan sijaitsee yleensä jonkin pen-

saan tai mättään suojassa hieman etäämmällä rantaviivasta. Lajien pesäpaikat sijaitsevat toden-

näköisesti enimmäkseen Keihäslahden liikkumisrajoitusalueella tai Vihaslahdella rannan läheisyy-

dessä. Lisääntyvän ulkoilijamäärän ei arvioida lisäävän liikkumista näillä alueilla merkittävästi. Kes-

kustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan tukkasotkaan tai pilkkasiipeen kohdistuvia vaiku-

tuksia. 

 

Punasotka, lapasotka ja uivelo ovat Natura-alueella vain läpimuuttavina tavattavia kokosukel-

tajalajeja. Kaikki em. lajit ovat kokosukeltavia lajeja, jotka oleskelevat Natura-alueella pelkästään 

avovesialueella, eivätkä ne juuri oleile aivan rannan tuntumassa. Keskustaajaman osayleiskaavalla 

ei arvioida olevan lajeihin kohdistuvia vaikutuksia. 

 

8.9.2 Mustakurkku-uikku 

Mustakurkku-uikku pesii rehevillä ja runsaskasvustoisilla merenlahdilla ja lintujärvillä. Suomen 

pesimäkanta on arvioitu 1500 – 3300 pariksi (BirdLife Suomi 2016). Vihas – Keihäslahden Natura-

alueella esiintyy pesivänä yksi pari ja muuttoaikaan alueelle kerääntyy 3 - 5 yksilöä. Laji on 
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kokosukeltaja, joka oleskelee Natura-alueella pelkästään vesialueella. Keskustaajaman osayleis-

kaavalla ei arvioida olevan lajiin kohdistuvia vaikutuksia. 

8.9.3 Haikarat 

Kaulushaikara pesii laajoilla ruovikkoisilla merenlahdilla tai lintujärvillä ja Suomen pesimäkanta 

on 1000 – 1 500 paria (Valkama ym. 2010). Vihas-Keihäslahden alueella pesiväksi kannaksi on 

arvioitu yksi pari (koiras). Lajin pesäpaikka sijaitsee todennäköisesti alueen laajimmissa järviruo-

kokasvustoissa. Kaulushaikara ruokailee ruovikon läheisten vesiallikoiden reunoilla ja ruovikon si-

sällä. Kaulushaikaran elinympäristöt ovat vaikeasti kuljettavissa olevia kosteikoita eikä niihin koh-

distu virkistyskäyttöpainetta. Keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan kaulushaikaraan 

kohdistuvia vaikutuksia. 

 

Harmaahaikaraa tavataan Natura-alueella ainoastaan muuttoaikoina levähtävänä lajina. Suurim-

mat lepäilijämäärät tavataan heinäkuun lopulla – elokuussa, satunnaisemmin yksilöitä voi levähtää 

alueella myös muulloin kevään ja syksyn välillä. Tietolomakkeella lajin lepäilijämääräksi ilmoitetaan 

2-4 yksilöä. Laji ruokailee matalilla ranta-alueilla, yleensä alueilla, joissa on runsas vesikasvillisuus. 

Ruokailun välillä harmaahaikarat voivat lepäillä rantakivillä, puissa tai hiekkarannalla tai hiekkasär-

källä. Harmaahaikaroiden lepäily ja ruokailu tapahtuu pääasiassa liikkumisrajoitusalueella tai muu-

toin sellaisella alueella, johon ei kohdistu suurta ulkoilupainetta. Keskustaajaman osayleiskaavalla 

ei arvioida olevan harmaahaikaraan kohdistuvia vaikutuksia. 

 

8.9.4 Petolinnut 

Ruskosuohaukka pesii vain laajimmissa ja tiheimmissä ruovikoissa merenlahdilla ja lintujärvillä. 

Suomen pesivä kanta on noin 700 - 1000 paria (Valkama ym. 2010). Vihas-Keihäslahden alueella 

pesii 1 paria ja muutonaikainen kerääntymä on 2 yksilöä. 

 

Ruskosuohaukan pesimäaikainen reviirin käyttö on huomattavan laajaa ja laji käyttää ravinnok-

seen mm. pikkunisäkkäitä, sammakkoeläimiä ja vesilintujen poikasia. Sekä koiraalla että naaraalla 

reviiri voi olla yli 1000 hehtaaria ja ravinnonhakulennot voivat suuntautua jopa 7 km etäisyydelle 

pesäpaikalta (Hardey ym. 2009). Kaulushaikaran tavoin ruskosuohaukan pesäpaikat ovat vaikeasti 

kuljettavissa olevia rantaruovikoita eikä niihin kohdistu virkistyskäyttöpainetta. Noin 7 km etäisyy-

dellä Natura-alueesta sijaitsee kartasta arvioituna 9-10 km2 ruskosuohaukan saalistamiseen sovel-

tuvia peltoalueita Kalajoen taajaman ympäristössä. Osayleiskaavassa osoitetaan näistä peltoalu-

eista noin 0,5 km2 uusiksi rakentamisalueiksi. Koska laji saalistaa myös rantaniityillä, joihin ei 

kohdistu muutoksia, lajille soveltuvat saalistusalueet vähenevät alle 5 %. Keskustaajaman 

osayleiskaavalla arvioidaan olevan vähäinen heikentävä ruskosuohaukkaan kohdistuva vaikutus, 

mikä aiheutuu saalistusalueiksi soveltuvien peltoalueiden vähenemisestä Natura-alueen ympäris-

tössä. 

 

Sinisuohaukka mainitaan alueella levähtävänä lajina. Laji saalistaa pääasiassa pikkujyrsijöitä, 

sammakkoeläimiä ja lintuja rantaniityillä ja pelloilla muuttoaikoina. Kaikki Natura-alueen avoimet 

alueet soveltuvat lajin saalistamiseen. Ulkoilijoiden määrän lisääntyminen lankkupolulla saattaa 

vähentää polun läheisyyden soveltuvuutta sinisuohaukan saalistusalueena. Vaikutus arvioidaan 

kuitenkin vähäiseksi, sillä polulla on jo nykytilanteessa kohtuullisen paljon ulkoilijoita. 

 

8.9.5 Kurki 

Kurki pesii soilla, kosteikoilla ja lintujärvillä lähes koko Suomessa aivan pohjoisinta Lappia lukuun 

ottamatta. Suomessa pesii 30 000 – 40 000 kurkiparia (Valkama ym. 2010). Vihas-Keihäslahden 

alueella pesii tietolomakkeen perusteella yksi kurkipari. Alue ei ole merkittävä muutonaikainen 

levähdysalue kurjelle, kurkea ei mainita alueella levähtävänä lajina. 

 

Natura-alueella pesivät kurjet käyvät ruokailemassa pesäpaikan läheisillä pelloilla ja kosteikoilla, 

pesimättömät kurjet voivat kierrellä laajallakin alueella kesäkauden aikana. Karttatarkastelun pe-

rusteella potentiaalisin ruokailupelto on Vihaslahden kaakkoispuolella ja kaava-alueen ulkopuolella 

sijaitseva pelto. 

 

Pesimäaikana touko-kesäkuussa Vihas-Keihäslahden alueella tapahtuva ulkoilu, etenkin ulkoilurei-

tin ulkopuolella, voi häiritä kurkien pesintää alueella. Lisääntyvän ulkoilun aiheuttama häiriö pesä-

paikkojen ympäristössä arvioidaan kuitenkin vähäiseksi kurjen osalta, koska laji pesii 
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tavanomaisen ulkoilun kannalta liian kosteilla alueilla. Kokonaisuutena keskustaajaman osayleis-

kaavan vaikutukset kurkeen arvioidaan enintään vähäisiksi. 

 

8.9.6 Kahlaajat 

Punajalkaviklo, liro, suokukko, vesipääsky ja etelänsuosirri ovat Natura-alueella enintään 

muutaman parin voimin pesiviä kahlaajia, joiden muuttoaikoina alueella levähtävät määrät ovat 

tietolomakkeen päivityksen perusteella enintään muutamia kymmeniä yksilöitä, lirolla kuitenkin 

jopa 350 yksilöä. 

 

Pulmussirri, lapinsirri, pikkusirri, jänkäsirriäinen, mustapyrstökuiri, jänkäkurppa ja mus-

taviklo ovat vain muuttoaikoina Natura-alueella tavattavia lajeja. Näistä lapinsirriä ja mustavikloa 

ja jänkäsirriäistä tavataan muutamia kymmeniä yksilöitä, muita lajeja alle kymmenen yksilöä vuo-

dessa. 

 

Kaikkien alueella pesivien kahlaajien pesimäalueet sijoittuvat alueen rantaniityille ja ruokailualu-

eina toimivat rantaniittyjen lisäksi matalat ranta-alueet. Keihäslahden alueella ja Vihaslahden poh-

joisosassa sijaitsevat pesimäalueet ja kerääntymäalueet sijoittuvat liikkumisrajoitusalueille. Vihas-

lahden eteläosan rantaniityt ja rannat eivät kuitenkaan ole liikkumisrajoitusaluetta. Näillä alueilla 

liikkuminen on kuitenkin vähäistä, sillä alueen ulkoilu tapahtuu pääosin niityn itäreunaan sijoittu-

vaa, aidalla niitystä erotettua lankkupolkua pitkin. Poluilla liikkumisesta aiheutuu paikallista häi-

riötä niityillä pesiville kahlaajille Vihaslahden eteläosassa ja Keihäslahden itäosassa, jossa polku 

sijoittuu avoimen rantaniityn reunaan. Muuttoaikoina alueella levähtävät kahlaajat ovat melko ke-

syjä, eivätkä häiriinny juurikaan alueella liikkuvista yksittäisistä ihmisistä. Lisääntyvä ihmisten ul-

koilu kahlaajien levähdys- ja ruokailualueilla etenkin liikkumisrajoitusajan jälkeen saattaa kuitenkin 

aiheuttaa vähäistä häiriötä. 

 

Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset alueella pesiviin ja levähtäviin kahlaajiin arvioidaan 

vähäisiksi ja vaikutus muodostuu Vihas-Keihäslahden alueella lisääntyvästä ulkoilusta pesimäkau-

della sekä pesimäkauden ulkopuolella muuttavien lintujen levähtäessä alueella. 

 

8.9.7 Lokit 

Pikkulokin esiintyminen painottuu Etelä- ja Keski-Suomeen sekä harvalukuisena laji esiintyy myös 

Lapin alueella. Suomen pesimäkanta vaihtelee 10 000 – 13 000 parin välillä. Vihas-Keihäslahden 

Natura-alueelle lajia ilmoitetaan pesivän vain yksi pari ja muuttoaikoina lajia havaitaan 4-7 yksilöä. 

Selkälokki on luokiteltu Suomessa erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi, ja lajin koko maan kannaksi 

arvioidaan 7000 paria. Vihas-Keihäslahden Natura-alueella lajia levähtää vuosittain pari yksilöä. 

Naurulokki on luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi (VU) lajiksi, mutta sen pesimäkanta on edel-

leen noin 100 000 paria. Vihas-Keihäslahden alueella lajia ilmoitetaan pesivän 31 paria ja levähtä-

vän alueella 30-70 yksilöä. 

 

Kalatiira pesii kaikissa saaristovyöhykkeissä karikoilla, niukkakasvuisilla luodoilla, somerikkosaa-

rilla ja metsäisten saarten silokallioilla. Samoissa yhdyskunnissa pesii usein myös lapintiiroja. 

Maamme kokonaiskannaksi on arvioitu 30 000 - 70 000 paria (Valkama ym. 2010). Vihas-Keihäs-

lahden alueen parimääräksi on arvioitu 1-5 paria. Lapintiira pesii yhdyskunnittain avoimilla luo-

doilla ja niukkakasvuisilla pienillä saarilla. Suomen kokonaiskannaksi on arvioitu 60 000 - 90 000 

paria (Valkama ym. 2010). Vihas-Keihäslahden alueen parimääräksi on arvioitu 10-20 paria. Pik-

kutiira on eräs harvinaisimmista Suomen pesimälajeista. Koko maan kanta on vain noin 69 - 72 

paria (BirdLife Suomi 2016). Kalajoen hietikkoalue on lajin merkittävimpiä esiintymisalueita Suo-

messa (Keski - Pohjanmaan ympäristökeskus 1998). Vihas-Keihäslahden parimääräksi ilmoitetaan 

3-5 paria ja muuttokerääntymäksi on arvioitu 3-4 yksilöä. 

 

Selkälokki ja naurulokki ruokailevat matalilla merenlahdilla ja rantaniityillä Natura-alueella, mutta 

lajien pääasiallisina ruokailualueina toimivat todennäköisesti Natura-alueen ulkopuoliset alueet, 

joissa ravintoa on helposti saatavilla. Tällaisia voivat olla lähiseudun kaatopaikat, turkiseläintarhat 

sekä Kalajoen taajaman ympärillä olevat peltoalueet. Keskustaajaman osayleiskaavassa osoitetaan 

Kalajoen keskustaa ympäröivistä peltoalueista noin 0,5 km2 uusiksi rakentamisalueiksi. Muutos 

vähentää selkä- ja naurulokin ruokailuun soveltuvaa peltoalaa Natura-alueen ympäristössä alle 5 

%. Osayleiskaava ei vaikuta lokkien muiden ruokailualueiden säilymiseen, joista karttatarkastelun 

perusteella merkittävin on kaava-alueen luoteispuolella sijaitseva turkiseläintarha. Natura-alueella 
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pesivien ja levähtävien pikkulokin ja tiirojen ravinnonhaku tapahtuu lähes kokonaan Vihas-Keihäs-

lahden Natura-alueella ja sitä ympäröivillä merialueilla. Pikkulokki ja tiirat eivät käytä keskustaa-

jaman osayleiskaavassa esitettäviä uusia rakentamisalueita ravinnonhankintaan tai pesimiseen.  

Lokkien ja tiirojen pesimäalueet sijaitsevat Vihas-Keihäslahden ranta-alueilla tai vesialueilla olevilla 

kivillä ja pienillä karikoilla (esim. Keihäslahden keskellä oleva karikko). Lisääntyvä ulkoilualueella 

ei todennäköisesti lisää merkittävästi liikkumista lokkien pesäpaikkojen läheisyydessä, sillä alueen 

polut sijoittuvat etäälle potentiaalisista pesäpaikoista. Keskustaajaman osayleiskaavan mahdollis-

tama väenlisäys ei todennäköisesti lisää myöskään veneilyä Natura-alueella merkittävästi, vaan se 

on riippuvaista Natura-alueen läheisille rannoille osoitettavien vapaa-ajan asuntojen määrästä. 

Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset lokkeihin ja tiiroihin arvioidaan enintään vähäisiksi. 

 

8.9.8 Varpuslinnut 

Pikkulepinkäinen pesii Suomessa Etelä-Lapin korkeudelle saakka erilaisilla avoimissa ja puolia-

voimissa elinympäristöissä, mm. hakkuilla, rantaniityillä, laitumilla ja katajikoissa. Vihas-Keihäs-

lahden pesimäkannaksi ilmoitetaan yksi pari. Lajille soveliasta elinympäristöä löytyy rantaniittyjen 

reunoilta, jossa alkaa kasvaa yksittäisiä pensaita ja nuoria lehtipuita. 

 

Keltavästäräkki pesii laitumilla, rantaniityillä ja soilla koko maassa, mutta lajin esiintymisen pai-

nopiste on Pohjois-Suomessa. Laji on taantunut etenkin Etelä-Suomessa laidunnuksen vähentymi-

sen ja soiden ojittamisen seurauksena. Nykyisin laji luokitellaan silmälläpidettäväksi (NT). Muutto-

aikoina laji levähtää rantaniityillä ja pelloilla. Vihas-Keihäslahden Natura-alueella lajia pesii yksi 

pari tietolomakkeen perusteella. Lajin pesäpaikat sijaitsevat Natura-alueen rantaniityillä. 

 

Natura-alueella tapahtuva ulkoilu keskittyy alueen itäosassa kulkevalle lankkupolulle, joka sijoittuu 

monin paikoin rantaniityn ja pensaikkovyöhykkeen rajalle. Ulkoilukäyttö polulla on jo nykyisin sen 

verran runsasta, että luultavasti keltavästäräkin ja pikkulepinkäisen pesäpaikat eivät sijaitse aivan 

polun äärellä ihmisten häiriön vuoksi. Lisääntyvän ulkoilijamäärän aiheuttamat vaikutukset lajeihin 

jäävät sen vuoksi todennäköisesti vähäisiksi. Ulkoilu polun ulkopuolisilla ranta-alueilla saattaa ai-

heuttaa häiriötä molemmille lajeille, mutta tämän häiriön määrä arvioidaan vähäiseksi vaikka ul-

koilijamäärä kasvaisikin merkittävästi nykyisestä. Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset 

pikkulepinkäiseen ja keltavästäräkkiin arvioidaan vähäisiksi. 

 

Sinirinta on pohjoinen laji, jonka pesii Metsä- ja Tunturi-Lapissa. Etelämpää tunnetaan vain yk-

sittäisiä satunnaispesintöjä. Suomessa sinirintoja pesii 30 000 – 80 000 paria (Valkama ym. 2010). 

Lajia havaitaan muuttoaikaan muutamia yksilöitä Vihas-Keihäslahden Natura-alueella. Laji leväh-

tää muuttoaikoina ruovikoissa ja rantapensaikoissa. Näihin ympäristöihin ei kohdistu virkistyskäyt-

töpainetta, eikä keskustaajaman osayleiskaavalla arvioida olevan sinirintaan kohdistuvia vaikutuk-

sia. 

 

8.9.9 Johtopäätökset hankkeen vaikutuksista liitteen I lajeihin ja alueella säännöllisesti levähtäviin 

muuttolintuihin 

Arvioinnin perusteella keskustaajaman osayleiskaavalla saattaa olla korkeintaan vähäisiä negatii-

visia vaikutuksia Vihas-Keihäslahden Natura-alueen suojeluperusteena mainittuihin 29 lintulajiin. 

Kaikilla lajeilla vaikutus aiheutuu lisääntyvästä ulkoilusta Vihas-Keihäslahden alueella. Yhdeksään 

lajiin ei arvioinnin perusteella kohdistu vaikutuksia. Minkään yksittäisen lajin osalta vaikutuksia ei 

arvioitu kohtalaisen suuriksi. Kokonaisuutena tarkastellen Vihas-Keihäslahden Natura-alueen suo-

jeluperusteena mainittuihin lintulajeihin ei kohdistu merkittävää heikennystä. 
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8.10 Vaikutukset muihin tärkeisiin lajeihin 

Tietolomakkeella kohdassa muut tärkeät kasvi- ja eläinlajit ilmoitetut lajit eivät ole Natura-alueen 

suojeluperusteita, eikä arviointivelvoite koske niitä. 

 

Kasvilajien osalta Natura-tietolomakkeella on mainittu sekä vesikasveja että merenrantojen kas-

veja. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavalla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia vesi-

kasvien kasvupaikkoihin ja elinolosuhteisiin, mikäli rakentamisalueiden vesienkäsittelystä huoleh-

ditaan asianmukaisesti. Merenrantojen kasvilajiston osalta lisääntyvästä virkistyskäytöstä voi ai-

heutua kulutusvaikutuksia, jotka rantaniittyjen kasvillisuuden osalta arvioidaan kuitenkin merki-

tykseltään vähäisiksi. Kasvupaikkojen osalta ei tätä arviointia laadittaessa ollut käytettävissä tie-

toja, joten arviointi tältä osin on huomattavan yleispiirteinen ja siihen sisältyy epävarmuuksia. 

 

8.11  Vaikutukset Natura-alueen eheyteen 

Laaditun arvioinnin perusteella Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavalla saattaa olla vähäisiä ne-

gatiivisia vaikutuksia seitsemään voimassa olevalla Natura-tietolomakkeella mainittuun lintulajiin. 

Minkään lajin osalta vaikutuksia ei arvioitu kohtalaisiksi eikä myöskään merkittäviksi. Luontotyyp-

peihin kohdistuvat vaikutukset on arvioitu pääosin vähäisiksi. 

 

Edellä kappaleessa 3.5 todetun mukaisesti eheydellä tarkoitetaan tarkastelun alaisen kohteen eko-

logisen rakenteen ja toiminnan säilymistä elinkelpoisena ja niiden luontotyyppien ja lajien kantojen 

säilymistä elinvoimaisina, joiden vuoksi alue on valittu Natura-verkostoon. Vihas-Keihäslahden Na-

tura-alueen osalta vaikutukset jäävät yksittäisten lajien ja luontotyyppien tasolla tarkasteltuna vä-

häisiksi, eivätkä vaikutukset kokonaisuutena tarkastellen heikennä kohteen ekologista toimintaky-

kyä. Tästä johtuen Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset Vihas-Keihäslahden Na-

tura-alueen eheyteen arvioidaan kokonaisuutena tarkastellen vähäisiksi. 
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9 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 

9.1 Yleistä 
 
Natura-alueisiin kohdistuvat yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa aiheutuvat ensisijaisesti 
muista Kalajoen alueella vireillä olevista tai jo lainvoiman saaneista kaavahankkeista, jotka osal-
taan mahdollistavat matkailupalvelujen alueiden ja asuinalueiden lisäämisen ja siten voimistavat 
Natura-alueisiin kohdistuvia virkistyskäyttöpaine- ja kulutusvaikutuksia.  
 
Tällä hetkellä hiljattain lainvoiman saaneista kaavoista merkittävimmät matkailuun liittyvät hank-
keet ovat Hiekkasärkkien asemakaavan muutokset ja laajennukset Marinan alueella, Matkailutien 
eteläisen liittymän alueella ja Tapionportin alueella (kuva 9-1). 
 
 

 

Kuva 9-1 Hiekkasärkkien asemakaavan muutokset ja laajennukset Marinan, Matkailutien eteläisen liitty-

män ja Tapionportin alueella. 
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9.2 Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Matkailutien eteläisen liittymän 

alueella 
 
Matkailutien eteläisen liittymän suunnittelualue sijaitsee Kalajoen Hiekkasärkkien ydinkeskustassa 
ja sen pinta-ala on noin 14 ha. Asemakaavalla osoitetaan matkailua palvelevan rakentamisen kort-
telialueita, liikerakennusten korttelialue, jolla sallitaan vähittäiskaupan suuryksikkö, huvi- ja viih-
depalvelujen korttelialue sekä kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue, au-
topaikkojen korttelialue sekä näihin liittyvät virkistys-, katu- ja liikennealueet. Alue on luonteeltaan 
palvelu- ja liikerakentamista.  
 
Kaava-alueen etäisyys Vihas-Keihäslahden Natura-alueesta on noin 1,9 km, Maristonpakkojen Na-
tura-alueesta on noin 2,4 km ja etäisyys Kalajoen suiston Natura-alueesta noin 5,5 km. Kalajoen 
valtuusto on 30.5.2016 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Mat-
kailutien eteläisen liittymän alueelle. Kaava on lainvoimainen. 
 

 

Kuva 9-2 Ote Matkailutien eteläisen liittymän alueen kaavakartasta 30.5.2016. 
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9.3 Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Marinan alueella 
Kalajoen valtuusto on 31.1.2017 § 8 hyväksynyt Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laa-
jennuksen Marinan alueelle. Marinan asemakaava-alue koostuu kolmesta loma-asumisen ja mat-
kailupalvelujen rakennetusta osa-alueen ja venesataman korttelialueista. Suunnittelualueen pinta-
ala on 46,9 hehtaaria. Korttelialueita on noin 10,0 ha (21,3 % koko kaava-alueesta), viheralueita 
noin 14,4 ha (30,7 %), vesialueita noin 15,6 ha (33,3 %) ja katualueita noin 3,8 ha (8,1 %). 
Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä noin 67 000 k-m2.  
 
Kaava-alue sijaitsee noin 2,8 km etäisyydellä Vihas-Keihäslahden Natura-alueesta, noin 6,6–8,0 
km etäisyydellä Kalajoen suistosta ja noin 3,6 km etäisyydellä Maristonpakkojen alueesta. 
 

 

Kuva 9-3 Ote Marinan hyväksytystä asemakaavakartasta 19.1.2017. 

  



PÄIVITYS 2019 51 

 

 

9.4 Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueella 

Tapionportin kaava-alue sijaitsee välittömästi Maristonpakkojen Natura-alueen eteläpuolella noin 

4 km länteen Kalajoen keskustasta. Kaava-alue rajautuu etelässä valtatiehen 8 ja koillisessa Hiih-

tokeskuksen alueeseen. Itäpuolella on turkistarha-alue, jonka toiminta on päättynyt. Alueen länsi-

puolella on Tapionportin loma-asuntoalue sekä päättyvä Metsolantie.  

 

Kaava-alueen pinta-ala on 25,0 hehtaaria. Korttelialueita on noin 6,60 ha (26,4 % koko kaava-

alueesta), viheralueita noin 14,1 ha (56,4 %), liikennealuetta noin 1,32 ha (5,3 %) ja katualueita 

noin 2,98 ha (11,9 %). Rakennusoikeutta muodostuu yhteensä 9 010 k-m2. Asemakaava mahdol-

listaa 54 loma-asuntotontin toteutumisen alueelle, mikä laskennallisesti voisi tuoda alueelle noin 

270 uutta loma-asukasta. 

 

Kaava-alue on nykyisellään pääosin rakentamatonta, metsätalouskäytössä olevaa kuivahkoa män-

tyvaltaista kangasta. Asemakaava-alueen koillisin laita on Natura 2000-verkostoon kuuluvaa Ma-

ristonpakkojen aluetta. Natura-alueeseen kuuluva osa kaava-alueesta on osoitettu urheilu- ja vir-

kistyspalvelujen alueeksi (VU). Asemakaavassa ei ole osoitettu Natura-alueelle varsinaista raken-

tamista, mutta Metsolantien jatke sekä nykyinen ajoyhteys pysäköintialueelle sijoittuvat asema-

kaava-alueen itäreunalla Natura-alueelle olemassa olevien kulkureittien paikoille. Tämä Natura-

alueen lounaisin osa on nykyäänkin käsiteltyä. 

 

Kaava-alue sijaitsee lähimmillään 1 km etäisyydellä Vihas-Keihäslahden Natura-alueesta ja 3,6 km 

etäisyydellä Kalajoen suistosta. Maristonpakkojen Natura-alueen sijoittuu 0-2 km etäisyydelle 

kaava-alueesta, pienen osan Natura-alueesta sijoittuessa kaava-alueen rajauksen sisälle. 

 

 

Kuva 9-4 Ote Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta Tapionportin alueella. Kaava-

ehdotus on lainvoimainen. 

9.5 Hiekkasärkkien mantereenpuoleinen osayleiskaava 

Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaavan suunnittelu on vireillä ja kaavahankkeen osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä. Osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu valtatien 

8 mantereen puolelle Pleunantien ja Isokalliontien väliin noin 1,5 km leveänä alueena valtatiestä. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 640 ha. 

 

Osayleiskaavoitettavalle alueelle on laadittu matkailupainotteinen maankäytön kehittämissuunni-

telma, joka on valmistunut vuoden 2017 lopulla. Osayleiskaavalla on tarkoitus luoda kaavalliset 

edellytykset kehittämissuunnitelmassa esitettyjen toimintojen ja liikenneyhteyksien 
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toteuttamiselle. Tavoitteena on luoda Hiekkasärkkien alueesta nykyistä vetovoimaisempi ja ympä-

rivuotisempi matkailukohde Kalajoen matkailun kasvuohjelman mukaisesti nykyisen matkailijavir-

ran ja volyymin kaksinkertaistamiseksi. Tämä merkitsee uutta majoitusrakentamista sekä aktivi-

teetteihin liittyviä uusia rakenteita. 

 

Tätä keskustataajaman osayleiskaavan Natura-arviointi laadittaessa käytettävissä ei vielä ole ollut 

kaavaluonnosta tai kaavaselostusta, joiden pohjalta arvioida keskustaajaman ja Hiekkasärkkien 

mantereenpuoleisen osayleiskaavan yhteisvaikutuksia. Näiden osayleiskaavojen yhteisvaikutusten 

arvioinnin kannalta keskeisimmäksi vaikutuskohteeksi arvioidaan sijainnistaan johtuen Mariston-

pakkojen Natura-alue. Etäisyyttä Hiekkasärkkien mantereenpuoleiselta osayleiskaava-alueelta Ma-

ristonpakkojen Natura-alueelle on lyhimmillään noin 1,5 km ja osayleiskaava-alueen rakentuminen 

voi osaltaan lisätä liikkumista Natura-alueelle. Hiekkasärkkien mantereenpuoleisen osayleiskaavoi-

tuksen yhteydessä tulevat arvioitaviksi myös sen yhteisvaikutukset Kalajoen keskustaajaman 

osayleiskaavan kanssa. 

 

 

Kuva 9-1 Hiekkasärkkien mantereenpuolen osayleiskaava-alueen rajaus. 

 

9.6 Vaikutukset 

Matkailutien eteläisen liittymän ja Marinan asemakaava-alueet sijoittuvat Kalajoen hiekkasärkkien 

läheisyyteen ja ne sijaitsevat useiden kilometrien etäisyydellä lähimmistä Natura-alueista. Sijain-

nistaan johtuen kyseisten asemakaavojen rakentamisen vaikutukset virkistyskäyttöön arvioidaan 

kohdistuvan ensisijaisesti muualle kuin Natura-alueiden suuntaan. Tästä huolimatta em. kaavojen 

vaikutukset alueen matkailijamääriin voivat lisätä myös Natura-alueille kohdistuvaa virkistyskäyt-

töä. Tältä osin Hiekkasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Marinan sekä Matkailutien alu-

eilla voivat aiheuttaa yhteisvaikutuksia Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan kanssa: molem-

mista kaavoista voi aiheutua herkästi kuluviin dyyniluontotyyppeihin kohdistuvia kulutusvaikutuk-

sia sekä linnustoon kohdistuvia häirintävaikutuksia. Etäisyydestä johtuen Marinan alueen ja Mat-

kailutien eteläisen liittymän asemakaavojen yhteisvaikutukset Kalajoen keskustaajaman osayleis-

kaavan kanssa arvioidaan kuitenkin vähäisiksi. 
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Tapionportin asemakaava-alue sijoittuu Maristonpakkojen Natura-alueen välittömään läheisyy-

teen, osin jopa Natura-alueelle. Kaavassa osoitettu uusi maankäyttö ei kohdistu suoraan Mariston-

pakkojen suojeluperusteena oleviin luontotyyppeihin eikä sillä ole suoria vaikutuksia suojeluperus-

teena esitettyihin lajeihin. Natura-alueiden kannalta Tapionportin kaavan keskeisin vaikutus on 

ulkoilijoiden määrän lisääntyminen Maristonpakkojen Natura-alueella.  

 

Tapionportin asemakaavassa osoitettava uusi loma-asuntojen rakentaminen vahvistaa Keskusta-

taajaman osayleiskaavan vaikutuksia Maristonpakkojen Natura-alueella. Tapionportin asemakaa-

van mahdollistama uusien loma-asukkaiden määrä (270 henkeä) on noin 12 % lisäys osayleiskaa-

vassa osoitetun Liikuntakeskuksen mahdollistamaan loma-asukkaiden määrän (noin 2200 henkeä) 

lisääntymiseen Natura-alueen läheisyydessä.  

 

Keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset Maristonpakkojen Natura-alueen suojeluperusteena 

oleviin luontotyyppeihin on kulunohjaussuunnitelmassa esitettyjen ennallistamis-ja lieventämistoi-

menpiteiden avulla mahdollista lieventää hyväksyttävälle tasolle (merkittäviä heikentäviä vaiku-

tuksia ei muodostu).  Tapionportin asemakaavan yhteisvaikutukset Maristonpakkojen Natura-alu-

eeseen arvioidaan kohtalaisiksi ulkoilijamäärän kokonaiskasvun myötä, mikä korostaa laaditun ku-

lunohjaussuunnitelman mukaisten toimien toteuttamisen tärkeyttä Maristonpakkojen alueella.  

 

Tapionportin asemakaavan Vihas-Keihäslahteen ja Kalajoen suistoon kohdistuvat yhteisvaikutuk-

set Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan kanssa arvioidaan etäisyydestä johtuen vähäisiksi. 
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10 HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN LIEVENTÄMINEN 

10.1 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan keskeisimmät kasvillisuus- ja luontotyyppivaikutukset 

liittyvät virkistyskäytön aiheuttamaan kulutusvaikutukseen sekä hulevesien mahdollisiin vaikutuk-

siin vesiluontotyypeille ja vesikasvillisuudelle. Hulevesien vaikutus voi ilmetä esimerkiksi rakenta-

misen aikaisten vesien kiintoaineksen aiheuttamana mahdollisena liettymisenä. Vesistövaikutusten 

lieventämiseksi hulevesien käsittelyyn sekä kaavan toteuttamisaikana että kaavan toteuduttua tu-

lee kiinnittää erityistä huomiota. 

 

Kulutusvaikutusten kannalta herkimmäksi alueeksi on arvioitu Maristonpakkojen Natura-alue. Kes-

keisimpiä lieventämistoimia ovat kulunohjaus ja sekä kulkurajoitukset herkimmillä ja parhaiten 

säilyneillä dyynialueilla. Ulkoilun ohjauksen avulla suojeluperusteena mainittuihin luontotyyppeihin 

kohdistuvien vaikutusten arvioidaan olevan lievennettävissä siten, ettei vaikutuksista muodostu 

merkittäviä. Myös Tapionportin asemakaavan aiheuttamat yhteisvaikutukset ovat lievennettävissä 

hyväksyttävälle tasolle ulkoilu- ja virkistyskäytön ohjaamisella. 

 

Kalajoen suiston osalta vaikutuksia on mahdollista lieventää kohdistamalla tarvittaessa myös Na-

tura-alueen pohjoisimpiin osiin liikkumisrajoituksia. 

 

10.2 Linnusto 

Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan keskeisimmät linnustovaikutukset aiheutuvat lisäänty-

västä ulkoilusta linnustollisesti herkillä alueilla. Lisääntyvä ulkoilu aiheuttaa arvioinnin perusteella 

eniten haittaa Kalajoen suiston Natura-alueella, jossa Leton ja Letonnokan alueella sijaitsee huo-

mionarvoisten lajien pesimis- ja levähdysalueita. Kaikkien lajien osalta haitta arvioitiin kuitenkin 

enintään vähäiseksi, eikä merkittävää haittaa aiheudu millekään lajille. Myös Vihas-Keihäslahden 

alueella lisääntyvä ulkoilu saattaa aiheuttaa vähäistä haittaa, mutta merkittävän haitan kynnys ei 

ylity sielläkään minkään lajin osalta. Leton ja Letonnokan alueella liikkumisrajoitusalueella sallittu-

jen kulkureittien ympäristö on todennäköisesti ulkoilijoiden kannalta houkuttelevampaa ulkoilu-

maastoa kuin Vihas-Keihäslahden pääasiallisen ulkoilureitin (lankkupolku) ympäristö. Letoilla sal-

littujen kulkureittien ympäristö on erilaisia dyyniluontotyyppejä, kun taas Vihas-Keihäslahdella 

lankkupolun ympäristö on enimmäkseen kosteaa rantaniittyä. 

 

Vähäisten haittojen lieventämiseksi tehokkain keino on huolehtia, että sekä liikkumisrajoitusalueilla 

että liikkumisrajoitusalueiden ulkopuolella sijaitsevat merkityt polut ja reitit säilyvät helppokulkui-

sina ja alueen opastukset ovat riittävän selkeät. Vihas-Keihäslahdella ulkoilua ei tule erityisesti 

ohjata jokamiehenoikeuksin liikuttavissa olevalle Vihaslahden alueelle, vaan tälläkin alueella ulkoi-

lureittien tulee kiertää arvokkaimmat rantaniityn alueet niityn reunaa pitkin tai mahdollisuuksien 

mukaan ainakin osittain puuston suojassa. Kalajoen suiston Natura-alueen pohjoisosassa (Satula-

perä) voidaan harkita liikkumisrajoitusalueen perustamista tai muita ulkoilun ohjaamiskeinoja, mi-

käli uusien asuinalueiden myötä ulkoilupaine alueella alkaa lisääntyä selvästi. 
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11 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kalajoen suiston Natura-alueen osalta vaikutukset jäävät yksittäisten lajien ja luontotyyppien 

tasolla tarkasteltuna pääosin vähäisiksi, mutta vaikutuksia voi kohdistua lukuisiin alueen suojelu-

perusteisista lintulajeista ja luontotyypeistä. Tästä johtuen Kalajoen keskustaajaman osayleiskaa-

van vaikutukset Kalajoen suiston Natura-alueeseen arvioidaan kokonaisuutena tarkastellen kohta-

laiseksi. Kalajoen suiston Natura-alueeseen kohdistuvia vaikutuksia ei kuitenkaan voida pitää mer-

kittävinä. 

 

Maristonpakkojen Natura-alueen osalta Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan arvioitiin 

aiemmin voivan aiheuttaa useiden herkästi kuluvien dyyniluontotyyppien jopa merkittävää kulu-

mista. Laaditun kulunohjaussuunnitelman toimenpiteiden avulla myös herkästi kuluviin dyyniluon-

totyyppeihin kohdistuvat vaikutukset ovat lievennettävissä hyväksyttävälle tasolle (vaikutukset 

korkeintaan kohtalaisia). Kulunohjaussuunnitelmassa esitettyjen lieventämis- ja ennallistamistoi-

menpiteiden avulla Maristonpakkojen suojeluperusteina mainittuihin luontotyyppeihin ei arvioida 

muodostuvan merkittäviä heikentäviä vaikutuksia.  

 

Vihas-Keihäslahden Natura-alueen osalta vaikutukset jäävät yksittäisten lintulajien ja luonto-

tyyppien tasolla tarkasteltuna enintään vähäisiksi ja kokonaisuutena tarkastelunakin vaikutukset 

ovat vähäisiä. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vaikutukset Vihas-Keihäslahden Natura-

alueeseen arvioidaan kokonaisuutena tarkastellen vähäisiksi eikä merkittävää haittaa kohdistu Na-

tura-alueeseen.  

 

Yhteisvaikutukset muiden arvioitujen kaavahankkeiden osalta arvioitiin vähäisiksi, mutta Hiek-

kasärkkien asemakaavan muutos ja laajennus Tapionportin alueella aiheuttaa ulkoilijamäärän kas-

vua Maristonpakkojen alueella, millä on kohtalainen voimistava vaikutus Maristonpakkojen 

dyyniluontotyyppien kulumiseen. Ulkoilu- ja virkistyskäytön ohjaamisen avulla myös näiden kaa-

vojen yhteisvaikutukset ovat lievennettävissä hyväksyttävälle tasolle, jolloin merkittäviä yhteisvai-

kutuksia ei synny. 

 

Lahdessa 8. päivänä toukokuuta 2019 

 

RAMBOLL FINLAND OY  

Kaavoitus- ja ekologiayksikkö 

 

 

 

Kaisa Torri  Jussi Mäkinen 

luontoasiantuntija       ryhmäpäällikkö 
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