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Vesiliikenteen nopeuden rajoittamista Toivakan kunnassa Humalalahden 
vesialueella koskevan asian vireilletulo

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on 
ottanut omasta aloitteestaan vireille vesiliikenteen nopeuden 
rajoittamista Toivakan kunnassa Humalalahden vesialueella koskevan 
asian. Vesiliikenteen nopeusrajoitukseksi harkitaan asetettavan 10 km/h 
ja rajoitusalueeksi liitteenä olevaan karttaan merkittyä vesialuetta, joka 
kuuluu kokonaisuudessaan rekisteriyksikköihin 850-405-876-1 Pessilän 
jakokunta ja 850-403-876-1 Heiskan jakokunta. ELY-keskus pitää 
vesiliikenteen nopeuden rajoittamista Toivakan kunnassa 
Humalalahden vesialueella tarpeellisena erityisesti vesikulkuneuvojen 
käyttämisestä linnustolle aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. 

Humalalahti on osa Natura 2000 -verkoston kohdetta Humalalahti – 
Pitkäjoen suu (FI0900024). Kohteen vesialueiden luonnonsuojelullinen 
arvo muodostuu etupäässä niiden arvokkaasta linnustosta. 
Kokonaisuutena kohde on linnustollisesti erittäin merkittävä, ja 
Humalalahti on erityisesti pesimälinnustoltaan arvokas alue. 

Natura 2000 -verkoston kohteen Humalalahti – Pitkäjoen suu 
(FI0900024) suojelun perusteena olevia lintulajeja ovat harmaahaikara 
Ardea cinerea, tukkasotka Aythya fuligula, kaulushaikara Botaurus 
stellaris, ruskosuohaukka Circus aeruginosus, laulujoutsen Cygnus 
cygnus, tuulihaukka Falco tinnunculus, kurki Grus grus, keltavästäräkki 
Motacilla flava, härkälintu Podiceps grisegena, luhtahuitti Porzana 
porzana, heinätavi Spatula querquedula ja liro Tringa glareola. 
Kyseisistä lajeista muut paitsi harmaahaikara, liro ja keltavästäräkki 
pesivät kyseisellä Natura-kohteella. Mainittujen kolmen lajin osalta alue 
on luokiteltu niiden levähdyspaikaksi. Natura 2000 -verkostoa 
valmisteltaessa tunnistettiin yhtenä kohteen uhkatekijänä linnuston 
pesimärauhan ja pesimäolosuhteiden kannalta loma-asuntojen 
rakentaminen ja ruoppaaminen.

Tarve harkita nopeusrajoituksen asettamista Humalalahdella 
tapahtuvalle vesiliikenteelle linnuston suojelemiseksi on noussut esiin 
alueen kaavoitusta koskevien ratkaisujen myötä. Toivakan 
kunnanvaltuusto on päätöksellään 11.11.2019 § 62 hyväksynyt 
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rantaosayleiskaavan sekä Itäisen rantaosayleiskaavan osittaisen 
kumoamisen, ja päätös on tullut voimaan 9.1.2020. Humalalahden 
itärannalla välittömästi Natura 2000 -kohteen vieressä on kaavassa 
muutettu viisi lomarakennuspaikkaa (RA) pientalon rakennuspaikoiksi 
(AO) ja osoitettu yksi uusi matkailupalvelujen alue (RM-1). 

ELY-keskus arvioi, että edellä mainittujen kaavaratkaisujen 
mahdollistamat muutokset maankäytössä saattavat aiheuttaa 
merkittävää linnustoon kohdistuvan häiriön lisääntymistä ennen kaikkea 
lisääntyvän vesiliikenteen ja vesillä tapahtuvan harrastustoiminnan 
vaikutuksesta. Mahdollinen haitta syntyy lintuja karkottavasta oleskelu- 
ja pesäpaikkojen lähellä liikkumisesta ja melusta sekä pesiä rikkovien 
aaltojen aiheuttamisesta. Koska pelkästään kaavaratkaisuilla ei ole 
voitu varmistaa lintujen pesimis- ja levähtämisolosuhteiden säilymistä 
hyvänä, on alueen linnuston suojelemiseksi syytä harkita 
nopeusrajoituksen asettamista vesiliikenteelle, mikä on tuotu esiin jo 
ELY-keskuksen lausunnossa (24.7.2019), joka on annettu 
kaavoitusmenettelyn aikana laaditun Natura-vaikutusten arvioinnin 
johdosta.

Moottoriveneliikennettä ei ole ELY-keskuksen käsityksen mukaan 
tarpeellista kieltää ehdotetulla rajoitusalueella kokonaan. ELY-keskus 
arvioi, että alhainen nopeusrajoitus (10 km/h) säilyttäisi vesiliikenteen 
riittävän rauhallisena vähentäen vesiliikenteestä aiheutuvaa häiriötä ja 
aallokonmuodostusta, ja ehkäisisi näin ollen linnustolle aiheutuvia 
haittoja. 

ELY-keskus harkitsee rajoitusalueen rajaamista siten, että se käsittäisi 
Humalalahden Natura 2000 -kohteen vesialueen, joka kuuluu 
rekisteriyksikköihin 850-405-876-1 Pessilän jakokunta ja 850-403-876-1 
Heiskan jakokunta. Rajoitusalueen eteläosassa vesialueen ylittävä 
reuna kiinnitettäisiin rannoilla Natura-rajausta lähimpiin kiinteistörajoihin, 
jotta rajoitusta osoittavien merkkien asettamisesta vesialueen 
läheisyyteen aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Rajoitusalueen 
luoteiskulmassa olevan valtaojan laskukohdan edustalla sijaitseva pieni 
vesialue jätettäisiin rajauksesta pois, koska se on osa kahta yksityisen 
omistuksessa olevaa kiinteistöä, eikä alueella ole 
moottoriveneliikenteen rajoitustarvetta.

Asiasta lisätietoja antavat ympäristölakimies Tarja Kangasmaa (puh. 
0295 024 897, tarja.kangasmaa@ely-keskus.fi) ja biologi Aulis Jämsä 
(puh. 0295 024 749, aulis.jamsa@ely-keskus.fi).

LIITE Kartta ehdotuksesta Humalalahden vesiliikenteen 
nopeusrajoitusalueeksi  




