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1 Johdanto 

Espoossa Kehä III:n pohjoispuolella Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannak-

sella sijaitsevan Högnäsin alueen asemakaavaa on valmisteltu useita vuosia. Matalajärvi 

rantaluhtineen kuuluu Natura suojelualueverkostoon ja se on nyttemmin liitetty Nuuk-

sion kansallispuistoon. Asemakaavaan on kohdistunut ristiriitaisia toiveita ja tavoitteita.  

Espoon kaupunki teetti kaavoituksen taustatiedoksi ensimmäisen Högnäsin luontosel-

vityksen vuonna 2007. Ennen Högnäsin asemakaavaehdotuksen nähtävillä oloa kau-

punki teetti kaavasta luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisen Natura –arvioinnin (Keiron 

2009). Vuonna 2015 Högnäsin luontoselvitys uusittiin ja täydennettiin mm. rantaluhdan 

kartoituksella, viitasammakon kartoituksella sekä Matalajärven pesimä- ja muutonaikai-

sen linnuston laskennoilla (Keiron 2016, Enviro 2016). Vuonna 2017 tehtiin saatujen 

luontotietojen pohjalta ja kaavan päivityksen vuoksi uusi Natura-arvio.  

Tässä työssä Högnäsin asemakaavan Natura-arvio on päivitetty huomioimaan vuonna 

2018 tapahtuneet aluetta koskevat muutokset. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta 

päätti 15.8.2018 asemakaavaehdotuksen mitoituksen pienentämisestä ja uudelleenval-

mistelusta. Valtioneuvosto päätti 5.12.2018 Natura-suojelualueverkoston täydennyk-

sestä. Alun perin Matalajärvi on nimetty Natura2000-verkostoon luontotyypin perus-

teella (SAC-alue), jolla suojellaan luontaisesti ravinteista järveä, rantaluhtia ja lehtoa sekä 

muutamia II-liitteen lajeja. Suojelualueverkoston täydennyksessä Matalajärvelle lisättiin 

SPA-alueen status. SPA-alueilla suojellaan lintulajeja, Matalajärven osalta tämä tarkoittaa 

lintudirektiivin liitteen I-lajeja sekä pesimä- että muutonaikaista linnustoa. 

Natura -arvioinnissa esitellään Matalajärven Natura 2000 – alueella suojellut luontotyypit 

ja direktiivilajit, hanke sekä sen arvioidut vaikutukset. Työssä on arvioitu vaikutuksia 

suojeltuihin luontotyyppeihin, lintudirektiivin I-liitteen lajeihin sekä liitteen II lajeihin 

saukkoon, hentonäkinruohoon ja täplälampikorentoon.  

Työtä ovat ohjanneet Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta maisema-arkkitehti Ka-

tariina Peltola, kaavoitusarkkitehti Aila Valldén sekä ympäristökeskuksesta ympäristöasi-

antuntija Tia Lähteenmäki. Natura – arvioinnin ovat laatineet biologit FM Anu Luoto, 

FM Susanna Pimenoff ja lintuasiantuntija Tuomas Seimola Luontotieto Keiron Oy:stä. 
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Kuva 1 Högnäsin kaava-alue osoitetaan sinisellä reunaviivalla. Matalajärven Natura-alue sijaitsee Kehä 

III:n länsipuolella. Se kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Kaikki suojelualueet on rajattu vaaleanpunai-

sella vinoviivoituksella.  
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2 Aineisto 

Högnäsin asemakaava-alueen Natura – arvio perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin ja 

muihin kirjallisiin lähteisiin. Luettelo aineistosta on esitetty alla. Pimenoff on käynyt alu-

eella vuonna 2007 ja 2015, Seimola ja Luoto vuonna 2015. Espoon ortoilmakuvaa on 

käytetty apuna nykytilan toteamiseksi. Arvioinnissa on noudatettu julkaisussa ”Luonto-

selvitykset ja luontovaikutusten arviointi” (Söderman 2003) annettuja ohjeita. 

 

• Suomen Natura 2000 – kohteet, Matalajärvi FI0100092, tietolomake ja tiivis-

telmä. Ympäristöministeriö, 10.12.2018.  

• Högnäs asemakaava, kaavaversio 16.12.2020, kaavakartta ja kaavamääräykset 

• Högnäs asemakaava, kaavaversio 17.5.2017, kaavakartta ja kaavaselostus. 

• Matalajärven kuormitusselvitys. Tuomo Karvonen, TKK, vesitalouden ja vesira-

kentamisen laboratorio 2007 

• Ulkoinen ravinnekuormitus ja pohjasedimentistä vapautuvat ravinteet Es-

poon Matalajärvessä. Jose Mykkänen, Espoon ympäristökeskus 2008. 

• Säännöstelyn vaikutus Bodominjärven ja Matalajärven vesistöön. Nina Kärkäs 

2012 

• Matalajärven valuma-alueen toimintojen tarkastelu ja toimenpide-ehdotukset 

kuormituksen vähentämiseksi. Tiina Seppälä, Espoon ympäristökeskus 2007 

• Matalajärven valumavesien hallintasuunnitelma. Paula Kuusisto-Hjort, 2011 

• Matalajärven tila 2020. Barkman 2021.  

• Matalajärven tila 2016. Barkman 2017.  

• Matalajärven tila 2015. Barkman 2015. 

• Matalajärven kunnostustyösuunnitelma 2010–2012. Natura-arviointi. Barkman 

2010a. 

• Matalajärven kunnostuskertomus 2008. Barkman 2010b. 

• Matalajärven kunnostus 2005-2007 – Suunnitelma ja toteutus. Tulokset ja 

pohdinta. Barkman 2008 

• Matalajärvi – Grundträsk. Kunnostussuunnitelma. Natura-arviointi. 2005. 

Barkman 2005. 

• Espoon Högnäs – Luontoselvitys 2015. Luontotieto Keiron Oy 29.1.2016 

• Espoon Högnäs – Luontoselvitys 2007. Luontotieto Keiron Oy 12.12.2007 

• Matalajärven kalasto vuonna 2020. Kala- ja vesitutkimus Oy 2020. 

• Hentonäkinruohon esiintymien kartoitus Espoon Matalajärvellä ja Karjaan Le-

pinjärvellä 2020. Ruuskanen & Munsterhjelm 2020.  

• Matalajärvi–Grundträsk – Vesikasvillisuuden inventointi 2010. Vertailu vuosiin 

1961 ja 1997. Järven tilan muutokset Barkman 2010c. 
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• Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2015. 

Lammi & Routasuo 2016a. 

• Espoon paikallisesti arvokkaiden lintuvesien pesimälinnusto- ja viitasammakko-

selvitys 2016. Lammi & Routasuo 2016b. 

• Espoon Kulloon kaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2007 sekä arvio 

hankkeen vaikutuksista Matalajärven Natura-alueeseen. Faunatica Oy 2007. 

• Högnäsin katujen yleissuunnitelma. Hulevesien hallintasuunnitelman päivitys 

FCG Finnish Consulting Group Oy 8.12.2011 

• Högnäsin katujen yleissuunnitelma. Hulevesien hallintasuunnitelma. FCG 

Planeko Oy 2009. Luonnos 

• Hepokorvenkallio asemakaava ja asemakaavan muutos 10.8.2020. Natura-ar-

vio. Luontotieto Keiron Oy, 2021. 

• Karttamateriaali ja ortoilmakuva ovat Espoon kaupungin mittaustoimistosta. 
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3 Matalajärven Natura 2000 –alueen luontoarvot 

 

Kuva 2 Högnäsin kaava-alueen sijainti suhteessa Natura-alueeseen. Kaava-alue esitetään pu-

naisella rajaviivalla, Matalajärven Natura – alue vihreällä täytöllä. © Maanmittauslaitos, perus-

karttarasteri 2017. 
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3.1 Natura – alueen kuvaus ja lajisto 

Matalajärven luontoa on kuvattu tietolomakkeella (liite 3) seuraavasti (Ympäristöminis-

teriö 12/2018): 

”Matalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Bodominjärven itäpuolella. Nimensä mukaisesti 

järvi on hyvin matala, avovesialueillakin suurin syvyys on vain vähän yli metrin. Matala-

järveä ympäröivät alueet ovat olleet pitkään viljeltyjä ja nykyisin osa pelloista on raken-

nettu golfkentäksi, mikä on vaikuttanut varsin voimakkaasti järven vedenlaatuun. Rehe-

vöitymisen seurauksena Matalajärven avovesialue on viime vuosikymmeninä umpeen-

kasvanut vähitellen ja nykyisin avovettä on noin 72 ha. 

Matalajärvi on luontaisesti runsasravinteinen ja lähdevaikutteinen. Se edustaa botaani-

selta järvityypiltään osmankäämi-ratamosarpio (Typha-Alisma) -tyypin järveä. Järven 

avovesialueella kasvaa paikoin järvikaislasaarekkeita ja rantoja reunustavat luhdat ja ran-

tasuot, jotka ovat laajimmillaan järven etelä- ja pohjoispäässä. Rantaluhtien kasvillisuus 

on valtaosin ruoko- ja saraluhtaa sekä paikoin myös osmankäämiluhtaa. Järven pohjois-

päässä on laaja luhtainen pullosaraneva. Matalajärven rantametsissä esiintyy paikoitellen 

myös tervaleppä- ja koivuvaltaisia metsäluhtia. 

Natura-alueeseen kuuluu myös Bodomin kannaksen hieno pähkinäpensaslehto, jonka 

kasvillisuus on etupäässä tuoretta käenkaali-oravanmarjatyypin ja paikoin myös rehe-

vämpää sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa. 

Matalajärvellä pesii monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Järvi on myös merkittävä vesi-

lintujen muutonaikainen levähdyspaikka. 

Matalajärvi on ainoita Uudellamaalla kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan edustavana ja 

melko luonnontilaisena säilyneitä luontaisesti runsasravinteisia järviä. Matalajärven vesi-

kasvisto ja -kasvillisuus on erittäin edustava ja vaatelias. Järvellä esiintyy uposkasveista 

muun muassa valtakunnallisesti vaarantuneeksi luokiteltu luontodirektiivin laji, hen-

tonäkinruoho. Lisäksi Matalajärven monimuotoiseen uposkasvistoon kuuluvat mm. jou-

hivita, uposvesitähti, karvalehti, kiehkuraärviä, pikkuvita, isolimaska ja upposirppisam-

mal. Vaateliaista irtokeijuvista ja kelluslehtisistä järvellä edustavat ristilimaska, kilpukka 

ja konnanulpukka. Myös järven ilmaversoiskasvillisuus on runsasta ja monimuotoista. 

Bodomin kannaksen pähkinäpensaslehto on edustavaa tuoretta keskiravinteista käen-

kaali-oravanmarja –tyypin (OMaT) lehtoa ja runsasravinteista sinivuokko-käenkaali -

tyyppiä (HeOT). Lehtokasveista alueella esiintyvät runsaina mm. lehtokuusama, koiran-

heisi, taikinamarja, sudenmarja ja sinivuokko. Yli kaksimetriset pähkinäpensaat vallitse-

vat alueen pensaskerroksessa. Lehdon valtapuustona on järeitä kuusia, joiden joukossa 

kasvaa paikoin isoja haapoja, koivua, raitoja ja pihlajaa. Lehdon länsiosassa kasvaa myös 

tammia. 

Matalajärven rantametsät ovat paikoitellen luonnontilaisia ja edustavia metsäluhtia. Ter-

valeppä on metsäluhtien valtapuu, mutta sekapuuna kasvaa myös hieskoivua. Luhtien 

kasvillisuudessa on paikoin havaittavissa mätäs- ja välikköpintojen vaihtelun synnyttä-

mää mosaiikkimaisuutta. Metsäluhtien kenttäkerroksen valtalajeja ovat mm. vehka, raate, 

ranta-alpi, rentukka ja rantayrtti. Paikoitellen kasvaa myös kurjenmiekkaa ja punakoisoa. 
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Matalajärvi on luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi. 

Viime vuosikymmenien aikana pesimälinnusto on lajistoltaan hieman yksipuolistunut, 

mutta järvellä pesii edelleen runsas vesi- ja rantalinnusto. Muutonaikaisena levähdyspaik-

kana Matalajärvi on viime vuosina kasvattanut merkitystään. Järvellä levähtää runsaasti 

vesilintuja ja myös kahlaajia. 

Matalajärveä on ravinnekuormituksen seurauksena ylirehevöitynyt. Muun muassa Mata-

lajärven ympärillä sijaitsevien peltojen, golfkentän ja asutuksen ravinnekuormitus kiih-

dyttävät järven umpeenkasvua. Rehevöitymisen seurauksena järvellä on esiintynyt viime 

vuosina mm. voimakkaita viherlevien massaesiintymiä, jotka saattavat heikentää hen-

tonäkinruohon elinmahdollisuuksia.” 

Matalajärven Natura-alue on sekä SAC että SPA-alue, joten arviointi tulee tehdä 

sekä luontotyyppien ja luontodirektiivin II-liitteen lajien että lintudirektiivin liitteen I la-

jien osalta. 

Luettelo Natura-alueen luontotyypeistä sekä suojelun perusteena olevista lajeista löytyy 

liitteestä 3. 

Tietolomakkeella mainitut uhat ja niiden esittely kokoluokittelun avulla: 

Suuret 

• pintavesien saastuminen, sekä sisä – että ulkopuolella 

• teollisuuden aiheuttama pintavesien saastuminen, ulkopuolella 

• maa- ja metsätalouden hajakuormituksen aiheuttama pintavesien saastuminen, 

ulkopuolella 

• asutuksen hajakuormituksen aiheuttama pintavesien saastuminen, ulkopuolella 

• urheilun ja virkistystoiminnan rakenteet, ulkopuolella 

Kohtalaiset 

• haitalliset vieraslajit, sisäpuolella 

• tiet, polut ja rautatiet, ulkopuolella 

Vähäiset 

• veneily ja muu vesiurheilu, sisäpuolella 

• kalastus, sisäpuolella 

• metsästys, sisäpuolella 
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3.2 Tietoa Matalajärvestä ja sen valuma-alueesta 

Alla oleva on suora lainaus ravinnekuormitusselvityksestä, joka on Mykkäsen laatima 

vuonna 2008.  

”Matalajärven pinta-ala on 71,5 ha ja rantaviivaa muodoltaan ympyränomaisella järvellä 

on noin 3,5 km. Järvenselän suurin pituus pohjois-eteläsuunnassa on 1,2 km ja itälänsi-

suunnassa 1,0 km ja järvellä ei ole saaria. Järvi on siis avoin, hyvin matalaa lautasta muis-

tuttava allas maksimisyvyyden ollessa 1,3 m. Avoimuuden rikkovat vain tiheät järvikaisla-

saarekkeet eri puolilla järveä. Järveä suojaa tuulilta länsipuolella Högnäsin harju, jonka laki 

ulottuu yli 40 m vedenpinnan yläpuolelle. Rantametsiköt antavat suojaa järven pohjois- ja 

kaakkoisrannoilla, mutta muuten rannat ovat avoimia. Erityisesti itä- ja etelätuulet pääse-

vät puhaltamaan suojattomilta rannoilta aiheuttaen resuspensiota. 

Kampin (1990) mukaan Matalajärven valuma-alueen pinta-ala (Bodominjärven osava-

luma-alueena) on 470 ha. Rajaamalla laskuojan alue pois saadaan Matalajärven valuma-

alueen pinta-alaksi 441 ha. Valuma-alueen kallioperä on ravinneköyhää Bodomin rapaki-

vigraniittia (Barkman 2005). Maaperä koostuu pääasiassa savi- ja hiesumaista, joten järven 

voidaan olettaa olevan luontaisestikin ravinteikas. Pienempiä moreeni- ja kallioalueita on 

alueen länsiosassa Högnäsin kannaksella sekä järven pohjoispuolella. Myös kaakkois-

osassa on moreenialueita ja lisäksi järveä ympäröi kapea suoalue.  

Valuma-alue on topografialtaan melko tasaista. Alueen savimaat ovat loivia ja vain mo-

reeni- ja kallioalueet nousevat muuta maastoa selvästi korkeammalle. Suurin korkeusvaih-

telu (40 m) on Högnäsin kannaksella Matalajärven ja Bodominjärven välissä. Valuma-alu-

een maankäyttömuotojen määrittämisessä on käytetty Suomen ympäristökeskuksen CO-

RINE-maankäyttöaineistoa, jossa eri maankäyttömuodot on määritetty karttapohjalle 25 

m rasteriruuduissa. Valuma-alueen järvisyys on 16 % ja peltoprosentti 21. Luonnontilai-

sena järvi-, metsä- ja suoalueina on valuma-alueen pinta-alasta vain 40 %, muut alueet ovat 

voimakkaan ihmistoiminnan vaikutuksen alaisena. Alueen savimaat ovat olleet maatalou-

den käytössä vuosisatoja ja nykyään noin puolet järven pohjoispuolella olevista pelloista 

on muutettu golfkentäksi (Master Golf Course Ab). Högnäsin kannaksella on vapaa-ajan 

asuntoja ja omakotitaloja, jotka eivät ole liittyneet viemäriverkkoon. Liittyminen toteutuu 

vuoteen 2008 mennessä (Barkman 2006, suullinen tiedonanto). Omakoti- ja rivitaloja on 

myös alueen koillisosassa Röyläntien varrella. Valuma-alueen eteläosassa sijaitsee Ollaksen 

maatila peltoineen. Alueen eteläosan lävistää koillis-lounaissuunnassa raskaasti liikennöity 

Kehä III-tie, jonka hulevedet on johdettu noin 2,5 km matkalta Matalajärveen. Kehä III-

tien eteläpuolella sijaitsevien Kylänportin teollisuusalueen sekä Auroranportin ja Järven-

perän huoltoasemien hulevedet on johdettu kehätien ali Matalajärveen. Järvenperän huol-

toaseman jätevedet on johdettu aseman pienpuhdistamosta hulevesien tapaan kehätien ali 

Matalajärveen (v. 2017 asema on ollut purettu, kirj. huomautus). Valuma-alueen ulkopuo-

lella sijaitsevan Koskelon teollisuusalueen hulevedet on johdettu viemäröinnillä Matala-

järveen. Valuma-alueen kaakkoisosassa sijaitsee puutarhakoulu, kasvihuone, ratsutila ja 

Marketanpuiston puutarha-alue.” (Mykkänen 2008) 
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Kuva 3 Valuma-alueen purojen ja ojien sijainnit Matalajärven valuma-alueella. Kuva Matalajärven huleve-

sien hallintasuunnitelmasta (Kuusisto-Hjort 2011).  

4 Hankkeen vaikutusalue ja suhde Natura -alueeseen 

Högnäsin asemakaava-alue sijaitsee Matalajärven Natura -alueen länsipuolella. Kaava-alue 

on osittain Natura-alueella, sillä Högnäsin kannaksen boreaalinen lehto sekä osa rantaluh-

dasta kuuluvat alueeseen. Hankkeen vaikutusalueeksi on katsottu koko Matalajärven Na-

tura – alue. Natura – alueeseen kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu koko Matalajärven 

valuma-alueen osalta.  

Matalajärvi kuuluu myös Nuuksion kansallispuistoon ja sitä koskee kansallispuiston hoito- 

ja käyttösuunnitelman mukaiset säännökset. Kansallispuiston rajaus eroaa rantaluhtien 

osalta Natura –alueen rajauksesta ja se on paikoin laajempi kuin Natura-alue.  
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Kuva 4 Matalajärven Natura –alue esitetään vihreällä täytöllä, kaava-alue punaisella viivalla, 

valuma-alue sinisellä katkoviivalla ja purojen nimet osoittavat puron sijainnin. © Opaskartta 

Espoon kaupunki 2017.   
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5 Hankkeen kuvaus 

5.1 Högnäsin nykytila 

Högnäs on vanha loma-asunto- ja omakotitaloalue, joka sijaitsee Kehä III:n luoteispuo-

lella Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. Högnäsin asemakaava-alueella 

on rakennustasoisen väestöaineiston (päivätty 2.1.2020) mukaan 22 vakituista asukasta. 

Kesäasukkaiden määräksi on tiehoitokunnan rekistereiden pohjalta kaavoituksessa arvi-

oitu lisäksi noin 60–70 henkilöä. Alueen asukasmäärä on ollut laskussa, koska suunnitte-

lutarpeen takia ranta-alueella ei ole vuosikymmeniin saanut poikkeuslupia uudisrakennuk-

sia varten. Lisäksi nykyiset rakennukset ovat osin huonokuntoisia ja alueen kehityksen 

suunnasta on ollut epävarmuutta. Rakennuslupia on myönnetty lähinnä olemassa olevien 

rakennusten laajennuksiin ja talousrakennuksia varten. (Högnäs asemakaavaselostus 

17.5.2017). 

Suunniteltu asemakaavoitettava alue on pinta-alaltaan noin 38 hehtaaria. Kaava-alue ra-

jautuu pohjoisessa golfkenttään, etelässä Hanabäckin peltoalueeseen, lännessä Bodomin-

järveen ja idässä Matalajärveen. Pohjoisosaltaan yli 30 m korkeuteen nousevan Högnäsin 

kannaksen maaperä on rehevää, mikä on luonut kasvuedellytykset jaloille lehtipuille ja 

muulle vaateliaalle kasvillisuudelle. joten alueella on sekä kulttuuriympäristö- että luonto-

arvoja. 

Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin mukaan alueella on tällä hetkellä vajaat 70 kiin-

teistöä. Kiinteistöjen määrä on ollut suurimmillaan 1960-luvulla. Viime aikoina rakenta-

mattomia kiinteistöjä on yhdistetty suojelualueisiin. Tyypillinen pienkiinteistön koko alu-

eella on 2000–5000 m2 (49 kpl). Pienkiinteistöt ovat yksityisessä omistuksessa. Pohjois- ja 

itäosan Natura-alueeseen kuuluvat maat ovat valtion omistamia. Espoon kaupungilla ei 

ole maanomistusta alueella. 

Käytännöllisesti katsoen kaikilla pienkiinteistöillä on nykyisin tai on aiemmin ollut raken-

nuksia. Nykyinen rakennuskanta on pääosin 1950–60-luvuilta, mutta alueella on myös yk-

sittäisiä uudempia rakennuksia, jotka poikkeavat vanhimpien rakennusten vaatimatto-

masta mittakaavasta. Alueella on jo 1800-luvulla ollut asutusta ja pohjois-eteläsuuntainen 

tieyhteys, mutta rakennuksia tältä ajalta ei ole säilynyt. Rakennusrekisterissä (10/2020) on 

nykyisin yhteensä 126 rakennusta, joista vakituisia asuntoja on 12 ja vapaa-ajan asuntoja 

on 43. Loput rakennukset ovat pihapiireissä olevia saunoja ja muita talousrakennuksia. 

Rakennusrekisteristä saattaa puuttua vanhempien rakennusten ja talousrakennusten tie-

toja. Rakennettua kerrosalaa on rakennusrekisterin mukaan yhteensä 5417 kerrosne-

liömetriä (k-m2), mistä vakituisia asuntoja 1507 k-m2, vapaa-ajan asuntoja 2510 k-m2 sekä 

sauna- ja talousrakennuksia 1400 k-m2.   

Högnäsiin on vuonna 2007 valmistunut vesi- ja viemäriverkko, johon kiinteistöt liittyvät 

sitä mukaa kuin niitä rakennetaan tai korjataan. Vuonna 2017 viemäriverkkoon kuului 20 

kiinteistöä.  

5.2 Asemakaavasuunnitelma 

Nykyistä kesäasunto- ja omakotitaloaluetta täydennetään erillispientaloalueena ja sen ka-

tuverkkoa kehitetään maltillisesti alueen lähtökohdat huomioiden. Keskeisiä seikkoja ovat 

alueen kulttuurihistoria ja luonnonsuojelu - erityisesti Matalajärven Natura-alueen suojelu 

- sekä alueen ainutlaatuiset maisemalliset arvot ja kasvillisuus. Vähitellen täydentyvä alue 
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pyritään säilyttämään ilmeeltään omaleimaisena. Näiden syiden takia alueen rakennusoi-

keus on alhainen. Alueen rakennusoikeutta on laskettu aiemmasta kaupunkisuunnittelu-

lautakunnan 15.8.2018 tekemän päätöksen pohjalta.  

Asemakaavaehdotusluonnoksen (16.12.2020) aluetehokkuus on e(a)= 0,03 ja rakennusoi-

keus noin 13000 k-m2. Asuinkerrosalan lisäksi on mahdollista rakentaa ja säilyttää talous-

rakennuksia noin 4000 k-m2 sekä säilyttää suositeltuja vapaa-ajanasuntoja yhteensä noin 

300 k-m2 . Asemakaava perustuu pääosin vanhaan kiinteistörakenteeseen. Rakennusoikeus 

ja asuntojen lukumäärä on osoitettu rakennusalakohtaisesti absoluuttiluvulla. Sallittu asun-

tojen lukumäärä on alueen pohjoisosassa pääosin 1 asunto/kiinteistö ja eteläosassa pää-

osin 2 asuntoa/kiinteistö muutamia kooltaan tai suojeluarvoiltaan selvästi poikkeavia Bo-

dominjärveen rajoittuvia kiinteistöjä lukuun ottamatta.   

Alueen laskennallinen tuleva kokonaisasukasmäärä on noin 260 asukasta (väljyysluvulla 1 

asukas/50 k-m2). Suunnilleen samaan asukasmääräarvioon päästään myös asuntojen luku-

määrän (vajaa 90 asuntoa) kautta. Asemakaavan mukaisesta kerrosalan kasvusta (verrat-

tuna jo rakennettuun kerrosalaan) laskettu asukasmäärän kasvu on noin 180 henkilöä. 

Högnäsin nykyisten vakituisten asuntojen asumisväljyys on kuitenkin huomattavasti ta-

vanomaista suurempi eikä nykyisten loma-asuntojen käytöstä ole rekisteritietoja. Tämän 

vuoksi vakituisiksi asukkaiksi rekisteröityvien määrän kasvu on mahdollisesti laskennal-

lista asukasmäärän kasvua suurempi, arviolta noin 240 henkilöä.   

Alueen pieni asukasmäärätavoite ja sijainti päättyvän kadun päässä ovat johtaneet siihen, 

ettei alueelle ole kaavoitettu korttelialueita palveluita varten. Bussien kääntöpaikka on 

osoitettu siirrettäväksi nykyistä sijaintiaan etelämmäksi kauemmaksi Matalajärven ranta-

viivasta.   

Asukkaita palvelemaan on kaavoitettu yksi rakennettavaksi tarkoitettu puistoalue keskei-

sesti kaava-alueen eteläosaan. Bodominjärven rannassa on lisäksi kolme pientä yhteis-

omistuksessa olevaa kiinteistöä osoitettu lähivirkistys- ja venevalkama –alueiksi, mikä 

mahdollistaa pääsyn Bodominjärven rantaan myös mahdollisille uusille sisämaakiinteis-

töille. Natura2000-alueen suojavyöhykkeeksi on kaavoitettu lähivirkistysaluetta alueen 

luoteisosaan Bodominjärven rantaan ja eteläosaan Paciuksentien itäpuolelle. Lähivirkis-

tysalueille on varattu tilaa katualueiden luonnonmukaiseen hulevesien käsittelyyn. Högnä-

sin eteläpuolella on merkittävä Oittaan ulkoilu- ja virkistysalue. 

Natura 2000-alue ja Nuuksion kansallispuistoon liitetyt alueet on osoitettu luonnonsuoje-

lualueeksi. Asemakaava ei muuta suojelualueiden statusta, vaan ne toteutetaan luonnon-

suojelulain pohjalta ja niiden käyttöä ohjaa erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma. 

Asuinkorttelialueilla asuinrakennusten sijoitusta on ohjattu siten, että jyrkät rinteet, tärkeät 

kasvillisuusvyöhykkeet ja rannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Rannoille on merkitty 

leveä kasvullisena hoidettava suojavyöhyke. Suojavyöhyke on Bodominjärven puolella 

tyypillisesti vähintään noin 20 metriä leveä ja Matalajärven puolella pääosin noin 40 metriä. 

Talousrakennuksia saa Bodominjärven puolella rakentaa heti tämän vyöhykkeen yläpuo-

lelle tI- alueelle. Matalajärven puolella uudet talousrakennukset on sijoitettava varsinaiselle 

rakennusalalle. Olemassa olevat talousrakennukset voi säilyttää suojavyöhykkeellä, mutta 

niitä ei saa laajentaa. Uudet asuinrakennukset tulee sijoittaa olemassa olevia rakennuksia 

kauemmaksi rannasta, yleensä noin 40 - 80 metrin päähän. 
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Tonttien keskikooksi muodostuu noin 2700 m2 ja keskimääräiseksi tehokkuusluvuksi 

e(k) = 0,05, joten puuston säilyttämiseen ja hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan on 

korttelialueilla hyvät edellytykset.  

Asemakaavaehdotukseen sisältyy kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämisen sekä 

luonnon- ja vesiensuojelun kannalta keskeisiä merkintöjä ja määräyksiä.  

Kaikkia korttelialueita koskee määräys, jonka mukaan ”mahdollisimman suuri osa tontista tulee 

säilyttää puustoisena. Alueen hoidossa tulee huomioida puuston merkitys suurmaisemassa. Maiseman 

tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto sekä vanhoille pihapiireille ominaisia piirteitä, kuten jaloja 

lehtipuita ja vanhoja istutuksia, tulee vaalia. Poistettavat suuret jalopuut, kuten tammet, tulee korvata 

uusilla jaloilla lehtipuilla. Rakennusluvan yhteydessä tulee esittää tontin puustokartoitus ja suunnitelma 

kasvillisuuden istuttamiseksi”. Lisäksi Bodominjärven puolella on merkinnöillä s-1, s-2 ja s-3 

osoitettu rakentamisen ulkopuolelle alueet, joilla on erityisiä maisemallisia tai luonnonsuo-

jelullisia arvoja.  

Matalajärven maisematilassa ja valuma-alueella sijaitsevalla korttelialueella 65018 kaava-

määräyksen mukaan ”suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa on otettava huomioon Ma-

talajärven vesien- ja linnuston suojelu. Rantavyöhykettä ei saa raivata, istuttaa nurmikoksi tai lannoit-

taa, vaan siellä tulee ylläpitää luonnonmukaista puustoa ja muuta kasvillisuutta ravinnevalumien estä-

miseksi ja suojavaikutuksen lisäämiseksi. Piha-alueiden valaistusta tulee välttää. Maanmuokkausta 

edellyttävä rakentaminen tulee ajoittaa touko-elokuulle Matalajärven ravinnekuormituksen vähentä-

miseksi. Yhtä vuorokautta pidempikestoiset merkittävää melua ja tärinää aiheuttavat työt tulee ajoittaa 

linnuston pesimäkauden 15.4.-30.6. ja muuttohuipun 1.9.-31.10. ulkopuolelle. Rakennuslupavai-

heessa tulee esittää työmaa-aikainen hulevesien hallintasuunnitelma.” 

Lähtökohtaisesti asemakaavan myötä kiinteistöille tulee rakennusluvan yhteydessä velvol-

lisuus liittyä jätevesiverkostoon.   

 

Kuva 5 Rannassa on säilytettävä puustoinen vyöhyke. AL 
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5.3 Hulevesien käsittely 

Kaava-alueelle on laadittu asemakaavoituksen yhteydessä hulevesisuunnitelma ja katujen 

yleissuunnitelma (FCG Planeko Oy 2011), jossa esitetään ratkaisuja mm. hulevesien joh-

tamiseen. Hulevesien käsittely todetaan hulevesisuunnitelmassa tarpeelliseksi, vaikka nii-

den ei katsota olevan erityisen runsaita tai likaantuneita kaava-alueen rakentamisen laa-

dusta ja väljyydestä johtuen. Lisäksi suositellaan toteutettavaksi myös tonttikohtaisia toi-

menpiteitä hulevesien imeyttämiseksi ja viivästyttämiseksi. Kaavan toteutumisesta aiheu-

tuu pintavalunnan määriin todennäköisesti pienempiä muutoksia kuin mitä hulevesisuun-

nitelmassa on arvioitu, koska sen laadinnan jälkeen rakentamisen määrää on vähennetty 

ja korttelialueiden hulevesien käsittelyyn on kohdistettu tarkemmat kaavamääräykset.  

Arvioitavan asemakaavaehdotusluonnoksen mukainen hulevesimääräys on (16.12.2020, 4 

§):  ”Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla 

hulevesiä istutuksille, biosuodatus-alueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia 

vettä läpäiseviä pintoja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee imeyttää- ja/tai viivyt-

tää alueella siten, että hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden viivytystilavuuden tulee olla 1 m3 

jokaista 100 m2 kohden. Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä viivytystilavuuden 

osalta 12–24 tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet 

koskevat myös rakentamisen aikaisia hulevesiä. Viherkaton viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän 

pinnan viivytystarpeesta. Liikennöidyillä alueilla syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä niiden 

laatua parantavalla suodattavalla menetelmällä.”  

Kaikkialla korttelialueella on velvollisuus viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden syntypai-

kalla, jolloin rakentamisesta aiheutuvat muutokset korttelialueiden ulkopuolisten alueiden 

hulevesitasapainoon ovat pieniä. Lähes kaikkialla kaava-alueella maaperä soveltuu myös 

imeyttämiseen. Korttelialueilla hallitaan hulevesiä laadullisesti ennen niiden johtamista 

Matalajärveen. Kunnallisteknisen yleissuunnitelman mukaan Matalajärven valuma-alueen 

osuus kaava-alueen sadevesiviemäröintiin kuuluvasta alueesta on 6,9 hehtaaria. Sadeve-

siviemäriverkon ulkopuolelle jää noin 13 hehtaaria Högnäsin kaava-alueen Matalajärven 

puoleisesta valuma-alueesta. Tämä alue on pääosin rakentamatonta ja hulevedet purkau-

tuvat järveen useita pieniä purkureittejä pitkin. Sadevesiviemäröinnin ulkopuolella on kart-

tatarkastelun perustella viisi muita suurempaa rakennusta sekä kolme erillistä rantasaunaa. 

Rakennettua aluetta on noin 3 hehtaaria. (FCG Planeko Oy 2011).  

Yleissuunnitelman mukaan, Matalajärven valuma-alueella rakennetuilta korttelialueilta ka-

tualueille ohjautuvat hulevedet kerätään sadevesiviemäreihin ja johdetaan viivytysaltaiden 

kautta Matalajärveen. Viivytysaltaat toteutetaan kaivamalla, ja niihin tulee noin 30 cm lam-

mikoitumisvara ja noin 50 cm paksu karkeasta hiekasta tehty imeytyskerros. Lammikoitu-

nut vesi imeytyy hiekkakerrokseen ja edelleen ympäröivään maaperään. Imeytymätön vesi 

poistuu altaasta suotautumalla hiekkapadon läpi purkuojaan. Viivytysaltaita on kaksi ja 

niiden pinta-alat ovat 555 m2 ja 115 m2. Viivytysaltaat sijoittuvat Paciuksentien itäpuolelle 

ja Natura -alueen länsipuolelle entiselle pellolle. Pohjoisessa hulevesiä johdetaan Sävel-

harju-tien päästä VL-1 alueella sijaitsevassa ojassa länteen ja sieltä viivytysojan kautta Bo-

dominjärveen. (FCG Planeko Oy 2011 ja kaavakartta 16.12.2020). 

Hulevesien käsittelystä annetaan ohjeita Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyk-

sissä (2017): ”Matalajärven valuma-alueella rakentamista suunniteltaessa ja uutta rakennet-

taessa tulee vähentää hulevesien muodostumista minimoimalla vettä läpäisemättömät pin-
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nat ja huomioida hulevesien puhdistamisen tarve… Golfkenttä- ja puutarha-alueilla lan-

noitteiden käytön tulee perustua maaperäanalyyseihin. Käytetyistä lannoitteista on pidet-

tävä kirjaa, josta selviävät lannoitusajat ja määrät. ” 

”Ojien ja altaiden lähelle on jätettävä vähintään 1 m levyinen lannoittamaton suojakaista. 

Natura-alueen rajalle on lisäksi jätettävä riittävä, vähintään 10 m levyinen lannoittamaton 

suojakaista tulva-aikaisten ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi niillä alueilla, joilla tulva-

vesi nousee herkästi myös Natura-alueen ulkopuolelle.” (Espoon kaupunki ympäristön-

suojelumääräykset 1.6.2017) 

Rakentamisaikaisten hulevesien käsittelyyn on Espoossa laadittu ohjeistus vuonna 2015: 

” Espoon kaupungin työmaavesiopas”. Opas on suunnattu yksittäisiä pientaloja suurem-

piin rakennuskohteisiin, mutta sen ohjeita voi soveltaen noudattaa myös pienemmissä 

hankkeissa ympäristöltään herkillä alueilla. 
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6 Hankkeen vaikutukset ja niiden merkittävyys 

6.1 Vaikutukset yleisesti 

Högnäsin asemakaavahankkeella on Matalajärven Natura – alueeseen välillisiä vaikutuksia, 

mutta ei suoria, välittömiä vaikutuksia. Kaavahanke sijoittuu osittain Natura-alueelle, sillä 

Högnäsin boreaalinen lehto sekä osa rantaluhdasta ovat kaavoitettavalla alueella. Nämä 

alueet ovat kaavassa merkitty suojelualueiksi.  

Asemakaavahankkeen välilliset vaikutukset syntyvät jätevesien ja hulevesien käsittelystä 

sekä asukasmäärän kasvusta johtuvasta virkistyskäyttöpaineesta sekä asutuksen lisäänty-

misestä johtuvasta häiriöstä. Virkistyskäyttö lisää kulumista lehdossa ja ranta-alueella, mikä 

heikentää kasvilajiston elinoloja. Virkistyskäyttö lehdossa ja rannoilla lisää alueen linnus-

toon vaikuttavaa häiriötä. Veneily voi häiritä linnustoa ja kalastus vaikuttaa Matalajärven 

kalastoon ja sitä kautta luontotyyppeihin. Lisäksi linnusto voi kärsiä lisääntyneestä me-

lusta, etenkin rakentamisvaiheessa, sekä valaistuksen lisääntymisestä. Ihmisten liikkumisen 

lisäksi myös vapaana liikkuvat kotieläimet voivat aiheuttaa haittaa linnustolle.  

Luontotyypit sekä luontodirektiivin liitteen II laji hentonäkinruoho ovat alkuperäinen pe-

ruste Matalajärven ottamisessa Natura – verkostoon. Matalajärvestä on muodostettu myös 

Lintudirektiivin mukainen SPA –alue, jonka perusteina ovat lintudirektiivin liitteen I-lajit 

sekä direktiivin 4.2 artiklan muuttolinnut. Högnäsin asemakaavan vaikutusten arviointi 

tehdään siten sekä luontotyyppeihin että lajeihin.  

Arvioitavassa asemakaavaehdotuksessa alueelle esitetään noin 90 ympärivuotiseen asumi-

seen tarkoitettua asuntoa (rakennuspaikkaa), kun niitä nykyisin on 12 kappaletta. Koko-

naisasukasmääräksi on arvioitu noin 260 asukasta ja asukasmäärän kasvuksi noin 240 hen-

kilöä. Loma-asukkaiden määrän arvioidaan vastaavasti laskevan selvästi.  

Hankkeen vaikutukset Matalajärven Natura-arvoihin esitellään alla luvuissa 6.2 – 6.8. Vai-

kutukset on koottu taulukkomuotoon liitteeseen 1. 

6.2 Vaikutukset luontotyyppeihin 

Luontaisesti ravinteiset järvet (koodi 3150, pinta-ala 72,9 ha) 

Vaikutus: ravinnekuormitus, valunnan muutokset, rakentamisaikainen valunta 

Pinta-alaltaan suurin luontotyyppi on itse Matalajärven vesialue, joka kuuluu tyyppiin 

luontaisesti ravinteiset järvet. Järvi on luontaisesti rehevä (eutrofinen), mutta on pitkään 

jatkuneen ravinnekuormituksen seurauksena muuttunut ylireheväksi (hypertrofinen, 

Barkman 2005). Järven vedenlaatuun vaikuttavat monet tekijät kuten ulkoinen ja sisäinen 

ravinnekuormitus, myrkyt, vieraslajien muodostama uhka, kalastuksesta johtuva kalaston 

muutos sekä särkikalojen aiheuttama sisäisen ravinnekuormituksen lisäys.   

Karvosen 2007 selvityksessä on arvioitu Matalajärveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta. 

Kuormituslähteistä suurimmat ovat maatalous, puistot, golf ja ilmalaskeuma, jotka muo-

dostavat yli puolet järveen tulevista ravinteista.  

Matalajärven valuma-alueeseen kuuluu Högnäsin kaavasta noin 34 rakennuspaikkaa. Jäte-

vedet on aiemmin käsitelty kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöistä peräisin olevaa ravinne-

kuormituksen määrää ei ole tässä yhteydessä arvioitu, kun nykyisistä jätevesijärjestelmistä 

ei ole tietoa. Huomioitavaa on, että suurella osalla kiinteistöjä ei ole ollut juoksevaa vettä 
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ja niissä on ulkokäymälät. Högnäsin kaava-alueella ympärivuotiseen asumiseen rakennet-

tuja kiinteistöjä on Matalajärven välittömällä valuma-alueella nykytilassa 4 kappaletta 

(2020) ja lisäksi muutaman vakituisen asuinkiinteistön hulevedet ohjautuvat tieojien tai 

vastaavien kautta Matalajärven suuntaan. Kaavan toteutuessa kaikki kiinteistöt liitetään 

kunnalliseen vesihuoltoon eikä niistä enää synny jätevesiä luontoon.  

Jätevesiverkon ulkopuolelle tulevat todennäköisesti jatkossa jäämään Matalajärven ran-

nassa sijaitsevat rantasaunat, mikäli näitä ei laajenneta tai modernisoida. Mikäli saunoihin 

johdetaan vesijohto, tulee jätevesiä myös pumpata ylös jyrkkää rinnettä. Rantasaunojen 

kantovesistä tulleet jätevedet tulee myös käsitellä, eikä niitä tule laskea suoraan Matalajär-

veen. Saunat tulee liittää jätevesiviemäriin, mikäli jätevesiä syntyy vähäistä kantovettä 

enemmän (limnologi Ilppo Kajaste Espoon ympäristökeskus s-posti 5.4.2017). Jätevesien 

käsittelyä ohjaavat Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräykset (2017) sekä Valtio-

neuvoston asetus jätevesien käsittelystä (VN asetus 209/2011).  

Jätevesien käsittelystä annetaan ohjeita Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä (2017) 

joissa mm. annetaan määräyksiä jätevesien käsittelystä ranta-alueilla sekä käytettävistä kä-

sittelymenetelmistä. Matalajärven valuma-alueelle on laadittu omat ohjeensa (luku 9, py-

kälät 30 ja 31), jotka käsittelevät hulevesien hallintaa ja lannoitusta. 

Högnäsin kaava-alue kuuluu maankäyttömuodoltaan väljästi rakennettuihin asuinalueisiin. 

Näiden pinta-ala koko Matalajärven valuma-alueella on 40,8 hehtaaria. Matalajärven va-

luma-alueen väljästi rakennetun alueen fosforikuormitus on 10 kg/vuosi ja typpikuormi-

tus 202 kg/vuosi (Karvonen 2007). Högnäsin kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 40 

hehtaaria, josta 20 hehtaaria kuuluu Matalajärven valuma-alueeseen kunnallisteknisen 

suunnitelman mukaan (FCG Finnish Consulting Group 2011). Suunnitelman mukaan sa-

devesiviemäröinnin piiriin kuuluu 6,9 hehtaaria ja 13 hehtaaria on viemäröinnin ulkopuo-

lista pääosin rakentamatonta aluetta.  

Kaavan toteutuessa sadevesiviemäröity osa Högnäsin valuma-alueesta on katsottu kuulu-

vaksi väljästi rakennettuun alueeseen. Sadevesiviemäröinnin ulkopuoliseen pinta-alaan si-

sältyy todennäköisesti useita maankäyttömuotoja, kuten tonttien rantaosia, metsää, kos-

teikkoa, maataloutta ja puistoja. Laskelmassa, taulukko 1, on otettu lähtökohdaksi, että ko. 

alue on metsäaluetta. Laskelman (taulukko 1) perustella Yhteensä Högnäsin kaava-alueelta 

Matalajärveen tulevan kuormituksen on arvioitu olevan 3,6 kg fosforia vuodessa ja 55,3 

kg typpeä 

Taulukko 1. Matalajärveen virtaavien hulevesien ravinnekuormitus ja laskelma Högnäsin ai-

heuttamasta ravinnekuormituksesta sekä Högnäsin osuus Matalajärven hulevesien kokonais-

kuormituksesta. Ravinnekuormituksen lähtötiedot Karvosen (2007) mukaan. 

Alue 
Pinta-ala 

 (ha) 

Fosfori  

(kg/vuosi) 
Typpi (kg/vuosi) 

Matalajärvi valuma-alue metsää 107 15 171 

Matalajärvi väljästi rakennettu alue 40,8 10 202 

Högnäsin metsä 13 1,8 20,8 

Högnäs väljästi rakennettu alue  6,9 1,8 34,5 

Högnäs yhteensä 19,6 3,6 55,3 

Arvioitu Matalajärven kuormitus 474 240 2900 

Högnäsin osuus ravinnekuormituksesta 3,92 % 1,5 % 1,9% 
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Högnäsin rakentaminen vaikuttaisi erityisesti rakentamisaikana hulevesien laatuun ja sitä 

kautta järveen. Jatkossa osa hulevesistä johdetaan Matalajärveen kahden viivytysaltaan 

kautta, mikä vähentää hulevesien aiheuttamaa kuormitusta. Hulevesiä tulee kaavamääräys-

ten mukaan viivyttää myös kiinteistökohtaisesti. Eniten kuormitusta alueelta tulee toden-

näköisesti kunnallisteknisten töiden sekä muun rakentamisen aikana.  

Rakentamisen likaamien hulevesien vaikutuksia voitaneen parhaiten vähentää ajoittamalla 

rakentaminen sulantakauden sekä sateisimpien kuukausien ulkopuolelle. Lumien sulami-

nen ajoittuu yleensä kevääseen (helmi-huhtikuu), mutta ilmastonmuutoksen myötä lumi-

peitteinen aika vaihtelee eri vuosien välillä. Sademäärät ovat suurimmillaan loppukesästä 

ja alkusyksystä (elo-lokakuu, Ilmatieteenlaitos 30 v keskiarvo Hki-Vantaa). Parhaat kuu-

kaudet maanrakentamiseen ovat siksi touko-heinäkuu. Toisaalta kevät ja alkukesä ovat 

varsinkin linnustolle herkintä aikaa, minkä vuoksi kaikille soveltuvaa maanrakennusaikaa 

ei ole helppo osoittaa. Lisäksi hulevesiä voidaan hallita viivyttämällä hulevesiä etenkin Ma-

talajärveen viettävillä rinnetonteilla niin, ettei suoria runsaita valumia järveen tulisi. Kiin-

teistökohtaisesta hulevesien käsittelystä annetaan ohjeita kaavamääräyksien 4. pykälässä. 

Suurten teiden (Kehä III) suolauksen myötä Matalajärveen päätyy hulevesien mukana run-

saasti natriumkloridia (Seppälä 2007, Barkman 2017). Suolapitoisuuden nousu järvive-

dessä vaikuttaa luontotyyppiin, mutta vaikutusmekanismit ovat monimutkaisia ja osin tun-

temattomia. Tiesuolaa on vaikea suodattaa hulevesialtailla eikä sen poistamiseksi ole esi-

tetty ratkaisuja. Högnäsin kaava-alueen liikenne tulee kasvamaan nykyisestä jonkin verran, 

mutta se tuskin lisää tiesuolausta merkittävästi. Matalajärveen päätyvä natriumkloridi on 

pääosin lähtöisin muualta kuin Högnäsin kaava-alueelta. 

Koirien ulosteista ja virtsasta tulevat ravinteet voidaan katsoa sisältyväksi edellä esitettyyn 

kuormituslaskelmaan. Lemmikkien aiheuttamaa ravinnekuormitusta voidaan vähentää 

mm. poimimalla ulosteet roskikseen.  

Taulukko 1 Yhteenveto vaikutuksista luontaisesti ravinteiseen järveen. 

Vaikutus 

Vaikutusten merkittävyys 

+ myönteinen, 

- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Ravinnekuormitus kaava-alueelta vähenee kunnallisen 

jätevesiviemäröinnin sekä hulevesien käsittelyn seu-

rauksena 

0/+ 

Jätevesiverkon ulkopuolelle jäävistä rantasaunoista tu-

lee pieniä jätevesimääriä. Rantasaunojen jätevedet kä-

sitellään ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti 

0 

Sadevesiviemäröinnin ulkopuolelle jäävistä kiinteis-

töistä tulee suoraa pintavaluntaa järveen. Vaikutusta vä-

hennetään pitämällä tontit kasvipeitteisinä kaavamää-

räyksen mukaisesti. 

0 

Rakentamisen yhteydessä ravinnekuormitus ja kiintoai-

neen valuminen järveen voi väliaikaisesti kasvaa. Valu-

mavedet viivytetään ohjeiden mukaisesti kiinteistöllä. 

0 
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Valunnan määrässä ei todennäköisesti tapahdu suuria 

muutoksia, koska hulevedet johdetaan imeytysaltaiden 

kautta Matalajärveen. Osa vedestä johdetaan Bodomin-

järveen. 

0 

Asukasmäärän lisääntyessä myös lemmikkieläinten 

määrät todennäköisesti lisääntyvät. Koirien ulosteet voi-

vat lisätä pieneltä osin hulevesien ravinnepitoisuutta. 

0 

 

Vaihettumis- ja rantasuot (koodi 7140, pinta-ala 15 ha) sekä fennoskandiset met-

säluhdat (koodi 9080, pinta-ala 5,5 ha) ja puustoiset suot (koodi 91D0, pinta-ala 14 

ha 

Vaikutus: virkistyskäytön lisääntyminen, rantavyöhykkeen raivaus ja ruoppaus luvatta 

Matalajärven matalat rannat kasvavat erilaisia luhtia ja rantasoita, joiden vedenpinnan taso 

vaihtelee tulvien ja säännöstelypadon mukaan. Seassa on sekä saraa kasvavia nevaluhtia, 

järvikortetta tai ruovikkoa kasvavia avo- tai pensasluhtia, että tervaleppää tai koivua kas-

vavia puustoisia luhtia. Viimeisten 50 vuoden aikana luhdat ovat muuttuneet avoimista 

puustoisiksi. Avoimuus on aiemmin säilynyt laidunnuksen ja niiton takia. Perinteisen maa-

talouden loppumisen jälkeen Bodominjärven ja Matalajärven vedenpinnan tasoa on sään-

nöstelty, sen myötä rannat ovat kuivuneet. Pitkään jatkuneen ulkoisen ravinnekuormituk-

sen takia luhtien umpeenkasvu on kiihtynyt. Ravinteita on valunut aikanaan runsaasti lan-

noitetuilta pelloilta, sittemmin määrä on golfin perustamisen myötä pienentynyt, mutta 

niitä valuu edelleen järveen laskevista puroista ja ojista.  

Matalajärven rannat ovat Högnäsin kannasta lukuun ottamatta rakentamattomia ja luhdat 

melko luonnontilaisia. Rakennetun rantakaistaleen osalta luhtaa on muokattu pitämällä 

laitureiden ympäristöjä avoimina ja osin poistamalla vesikasveja uimisen tai veneilyn mah-

dollistamiseksi.  

 

Kuva 6 Matalajärvellä on useita erityyppisiä rantaluhtia, yllä järvikortetta kasvava puustoinen luhta. SP 
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Kuva 7 Luontotyyppien sijainti Barkman 2010 c mukaisesti. Vihreällä Fennoskandian metsäluhdat, violetit 

alueet ovat muita metsäluhtia, valkoiset vaihettumis- ja rantasoita.  
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Taulukko 2 Yhteenveto vaikutuksista vaihettumis- ja rantasoihin sekä fennoskandisiin metsä-

luhtiin ja puustoisiin soihin 

Vaikutus 

Vaikutusten merkittävyys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Asukasmäärän kasvaessa ranta-alueiden virkistyskäyttö 
saattaa kasvaa, upottavat ja vetiset rantaluhdat eivät kui-
tenkaan ole kovin houkuttelevia virkistyskohteita.  

0 

Lähes kaikilta rantatonteilta on jo aiemmin raivattu aukko 
rannan puustoon ja vaihettumissuohon veneen saamiseksi 
avovesialueelle tai uinnin mahdollistamiseksi. Ilmakuvasta 
näkyy, että rantaluhta osittain puuttuu Matalajärven raken-
netulta alueelta verrattuna rakentamattomaan rantaan. 
Kaavassa rinteen alaosan puusto ja kasvillisuus kuitenkin 
edellytetään säästettäväksi ja myös uusia puita istutetta-
vaksi. 

0/-/+ 

Boreaaliset lehdot (koodi 9050, pinta-ala 3 ha) 

Vaikutus: virkistyskäytön lisääntyminen (kuluminen), rehevöityminen. 

Kaava-alueen pohjoisosassa sijaitseva, suojeltu lehto on alueen suurin lähivirkistysalueeksi 

soveltuva metsä. Suurempi virkistysmetsä sijoittuu Oittaan ulkoilualueelle, jonne on 2–3 

kilometrin kävelymatka teitä pitkin. Pieni lähivirkistysalue on Högnäsin kaavassa osoitettu 

pohjoisosassa Bodominjärven rantaan ja eteläosassa on pieni puistoalue. Asukkaiden lä-

hivirkistys ja koirien ulkoilutus kohdistuvat ainakin osittain suojeltuun lehtoon, koska 

kaava-alueen ainoa ympyrän muodostava ulkoilulenkki kulkee lehdon lävitse Bodominjär-

ven rantaan. Koirien ulkoilutuksesta aiheutuu todennäköisesti pientä ravinnekuormitusta 

lehdon alueella. Suurin osa ulkoilutuksesta tapahtunee suurilla asuintonteilla ja katujen 

varsilla.  

Virkistyksestä koituu kasvillisuuden kulumista tallauksen myötä. Käyttöpaine on suoraan 

riippuvainen Högnäsin asukasmäärästä, muualta tuskin tullaan suurissa määrin asutuksen 

lävitse lehtoon asti retkelle. Laskennallinen asukasmäärä ja sitä kautta käyttömäärä on 

pieni, kun sitä vertaa pääkaupunkiseudun muihin suojelualueisiin, joihin kohdistuu valtava 

paine. Högnäsin lehto on pinnanmuodoiltaan jyrkkä ja siksi tallaus aiheuttaa nopeasti 

eroosiota. Lehtokasvillisuus kuluu tallauksesta nopeammin kuin kangasmetsä, mutta se 

myös elpyy suhteellisen nopeasti (Aho 2005). Högnäsin lehdossa on jo vakiintunut polku, 

josta aluskasvillisuus on kulunut vuosia sitten. Toisaalta runsaat maapuut ja jyrkkyys oh-

jaavat kulkua tietyille mahdollisille poluille, eikä kuluminen siksi yllä koko Högnäsin leh-

toon. Tallaus tosin vaikuttaa kasvillisuuteen myös polun lähiympäristössä ja lisää reuna-

vaikutusta (Hamberg 2009). Opastus ja rakenteet, kuten polun pohjustus ja reunapuut, 

viitoitus ja portaat, ohjaavat kulkua ja vähentävät kulumista tehokkaasti. Näistä päätetään 

parhaillaan päivitettävänä olevassa Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitel-

massa. 

Ihmisen ja lemmikkien aiheuttama häiriö vähentää maassa pesijöitä. Lähtökohtaisesti koi-

ria tai kissoja ei saa pitää vapaana luonnonsuojelualueella eikä häiriötä pitäisi syntyä laajalti.  
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Kaavapäivityksessä 2020 alueen rakennusoikeutta on pienenennetty siten, että tonteista 

muodostuu keskimäärin aiempaa suurempia. Tämä todennäköisesti vähentää osittain tar-

vetta Natura-alueen lehdon virkistyskäytölle. Kaava-alueen pohjoisosaan on esitetty lähi-

virkistysalue VL-1 merkinnällä, joka rajautuu suojeltuun lehtoon. Lähivirkistysalue sijoit-

tuu Bodominjärven rantaan, ja on varsin jyrkkärinteinen. Lehto, kuten muukin Matalajär-

ven Natura-alue on Metsähallituksen hoitovastuulla osana Nuuksion kansallispuistoa. 

Kansallispuistoon on tekeillä uusi hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa määritellään tarkem-

min lehdon tulevaa virkistyskäyttöä ja sen ohjausta.  

 

Kuva 8 Lehtoruohot kuluvat tallauksesta nopeammin kuin kangasmetsän mustikkavarvikko, mutta ruohot 

myös elpyvät nopeammin kuin varvut. SP 

Taulukko 3 Yhteenveto vaikutuksista boreaaliseen lehtoon 

Vaikutus 

Vaikutusten merkittävyys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Koirien ulkoilutuksesta seuraavat koirien ulosteet rehe-
vöittävät lehtoa. Ulkoilutus suurilla asuintonteilla ja kaa-
van lähivirkistysalueilla helppoa.  

0 

Irrallaan olevat lemmikit voivat aiheuttaa häiriötä eläi-
mistölle. Tonttien väljyys mahdollistaa ulkoilutuksen 
tontilla. Eläimet tulee rauhoitussäännön ja järjestys-
säännön mukaan pitää kytkettyinä. 

0 
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Lehtokasvillisuus kuluu virkistyksestä. Tekeillä olevassa 
kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmassa turva-
taan lehdon luontoarvot ja ohjataan käyttöä tehokkaasti.  

+ 

Vieraslajien mahdollinen leviäminen puutarhoista. Le-
veä puustoisena pidettävä suojavyöhyke tonteilla estää 
leviämisen.  

0 

Lehdon ja asutuksen väliin jätetään rakentamaton suo-
javyöhyke, joka vähentää häiriötä ja reunavaikutusta 

+ 

 

 

Kuva 9 Vieraslajit leviävät turhan helposti kotipuutarhoista rehevällä maalla muualle, kuvassa jättiputki. 

Matalajärven suojeluyhdistys on Metsähallituksen puistomestarin johdolla tehnyt vieraslajitalkoita useana 

perättäisenä kesänä (Barkman 2021).  

6.3 Vaikutukset luontodirektiivin liitteen II lajeihin 

Hentonäkinruoho (II) 

Hentonäkinruoho Najas tenuissima on erittäin uhanalainen, pienikokoinen vesikasvi. Se 

esiintyy ravinteisissa järvissä ja lammissa, mutta myös murtovesissä, se suosii lähdevesi-

vaikutteisia järviä. Se kasvaa järven pohjassa 30-150 cm syvyydessä täysin upoksissa usein 

paikoissa, joissa muu vesikasvillisuus puuttuu. Lajia on erittäin vaikea löytää. Kasvupaikan 

määrittelyn haasteellisuutta lisää se, että hävinnyt kasvi voi palata siemenpankista, jos olo-

suhteet muuttuvat suotuisiksi.  

Hentonäkinruohoa tunnetaan 17 paikalta Suomessa ja se on hävinnyt monelta tunnetulta 

kasvupaikaltaan. Laji on luonnonsuojelulain 47 § erityisesti suojeltu ja rauhoitettu laji. Li-

säksi se kuuluu Suomen kansainvälisiin vastuulajeihin, koska yli puolet maailmalla tunne-

tuista kasvupaikoista sijaitsee maassamme (Rassi ym. 2001, Kalliovirta & Ahola 2017). 

Hentonäkinruohoa uhkaavat vesirakentaminen tai ruoppaukset, rehevöityminen ja sitä 

seuraavat muutokset veden laadussa, ympäristömyrkyt sekä vesikasvien kilpailu kasvuti-

lasta. Lisäksi veden samentuminen ja valon määrän väheneminen heikentävät lajin elin-

oloja.  

Matalajärvellä on tehty kolme laajaa vesikasvillisuusinventointia vuosina 1961, 1997 ja 

2010. Hentonäkinruoho on löydetty kaikissa näissä inventoinneissa, mutta se on selvästi 



 

Espoon kaupunki, Högnäs AK 
Natura-arvio 2021 28.1.2021 

 

25 

taantunut (Barkman 2010 c). Hentonäkinruoho löydettiin vuoden 2010 inventoinnissa su-

keltamalla ja myös vuonna 2008 lajia oli tavattu samalla menetelmällä.  

Metsähallituksen vuonna 2014 tekemässä vesikasvillisuusselvityksessä hentonäkinruohoa 

ei havaittu (Metsähallitus 2014). Hentonäkinruoho on etsitty Matalajärveltä viimeisen ker-

ran elokuussa 2020 (Ruuskanen & Munsterhjelm 2020), jolloin siitä ei ole tehty havaintoja. 

Kartoituksessa on keskitytty etenkin aiemmille kasvupaikoille, mutta kartoitukseen käy-

tetty aika oli aiempiin kartoituksiin verrattuna pieni. Selvitysraportissa todetaan, että olo-

suhteet hentonäkinruohon esiintymiselle ovat huonot. Laji voi kuitenkin palautua lajis-

toon järven pohjan siemenpankista. 

Verraten uutena uhkana Matalajärvelle ja hentonäkinruoholle on ilmestynyt vieraslaji ve-

sirutto, joka on viime vuosina runsastunut valtalajiksi (Metsähallitus 2014, Barkman 2017, 

Ruuskanen & Munsterhjelm 2020). 

Högnäsin kaava-alueen rakentamisella ei ole negatiivisia vaikutuksia hentonäkinruohon 

menestymiseen. Kaava-alueelta tulevan ravinnekuormituksen väheneminen vaikuttaa 

osaltaan myönteisesti lajin elinympäristöön. Lisäksi Matalajärven valuma-alueella on useita 

hankkeita, joiden tarkoitus on vähentää järven ravinnekuormitusta. Tämä vaikuttaa myön-

teisesti lajin elinoloihin pitkällä tähtäimellä. 

Taulukko 4 Yhteenveto vaikutuksista hentonäkinruohoon. 

Vaikutus 

Vaikutusten merkittävyys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Jäte- ja hulevesien aiheuttaman ravinnekuormituksen 
väheneminen kaava-alueelta 

+ 

Ravinnekuormituksen vähentämiseen tähtäävät toimet 
valuma-alueella 

+ 

Matalajärveen kohdistuvat hoitoimet esim. karvaleh-
den/vesiruton poisto 

+ 

Uusien vieraslajien leviäminen ja lajikilpailun lisääntymi-
nen. Vieraslajien leviämisen syy voi olla vaikea jäljittää, 
mahdollista veneily- tai kalastusvälineiden, tai vesilintu-
jen mukana. 

- 

Tiesuolauksen merkitys – kaava-alueelta vähäistä. 
Kehä III:n vaikutus Paciuksentietä merkittävämpi 

0/- 

 

Täplälampikorento (II, IV) 

Täplälampikorento elää runsaasti uposlehtiskasveja kasvavissa vesistöissä, eli lammissa, 

järvissä ja merenlahdilla. Laji suosii puhdasta ja kirkasta vettä, jossa kasvaa runsaasti upos-

kasveja ja kohtuullisesti kelluslehtisiä kasveja. Koiraat pitävät reviiriä tähystyspaikoilta ran-

takasvillisuudessa lähinnä vesirajaa, usein kortteikossa, osmankäämeissä tai järviruovi-

kossa. Toukat elävät vedessä kaksi vuotta. Aikuiset ruokailevat luhdilla, metsänaukioilla, 

kosteikoilla ja pellonreunoilla. Suojautuminen huonolla säällä tapahtuu rantapuustossa ja 

rantakasvillisuudessa. Suomessa levinneisyys painottuu etelään ja kaakkoon.  
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Lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmä  

”Lajin esiintymispaikoilla lisääntymispaikaksi voidaan tulkita vesialue rantaviivasta niin pit-
källe ulospäin kuin vedessä kasvaa kasvillisuutta sekä kapea kaistale rantaviivan kasvillisuutta. 
Levähdyspaikka sisältää lisääntymispaikan lisäksi vesialuetta ympäröivän suojaavan puuston ja 
muun korkeamman kasvillisuuden. Levähdyspaikkojen määrittelyperusteet vaativat kui-
tenkin lisää tutkimusta. Lisääntymispaikan ympäristössä sijaitsevat naaraiden ja 
nuorten koiraiden ruokailualueet ovat samoin levähdyspaikkoja, sillä niillä oleilevat 
yksilöt käyttävät alueiden kasvillisuutta lepäilyyn huonolla säällä ja yön yli. Lisäänty-
mispaikasta kauempana olevat levähdyspaikat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti 
määriteltävissä.” (Pynnönen, julkaisussa: Nieminen & Ahola (toim.) 2017): 

Järveltä on havaittu täplälampikorentoa ja lummelampikorentoa, jotka molemmat ovat 

IV-liitteen ja Lsl 49 § nojalla tiukasti suojeltuja sudenkorentoja (Suomen ympäristökeskus 

2015). Lampikorennot lisääntyvät järvellä ja sen luhdissa. Täplälampikorennosta maini-

taan, että sitä havaittiin rantavyöhykkeellä. Voidaan olettaa, että lähes koko rantaluhta on 

sille soveltuvaa elinympäristöä, koska laji suosii reheväkasvuisia allikoita ja laajempia jär-

vikortekasvustoja, jotka ovat läntisellä ja eteläisellä luhdalla yleisiä. Kaava-alueen luhta ja 

järvi ovat tästä päätellen lajien tiukasti suojeltuja lisääntymispaikkoja, joita ei saa heikentää 

tai hävittää.  

Rantaluhtaan valuu nykytilassa vettä Paciuksentien alitse tien pohjoispäädyssä. Tässä koh-

taa luhta on erityisen vetistä ja siinä on havaittu täplälampikorennon lisääntymistä. Hule-

vesien johtaminen imeytysaltaisiin tulee tehdä niin, ettei se kuivata vetisen luhdan kohtaa. 

Hulevesisuunnitelman vaikutusta on vaikea arvioida, mutta jos kaikki vesi johdetaan altai-

siin, voi tämä virtaavan veden kosteuttama osa luhdasta kuivua. Toisaalta huleveden imey-

tys voi luoda uusia allikoita altaiden läheisyyteen, jossa on entistä puhtaampaa vettä.  

Taulukko 5 Yhteenveto vaikutuksista täplälampikorentoon 

Vaikutus täplälampikorentoon 

Vaikutusten merkittävyys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Hulevesien imeytys viivytysaltaiden kautta rantaluhtaan 
verrattuna sadevesien imeytymiseen maaperään tai pinta-
valuntana 

0 

 

Kuva 10 Täplälampikorennot viihtyvät vesirajalla. Kuvassa on järvenkunnostuksessa käytetylle harveste-

rille tehty poukama. SP  
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Saukko (II, IV-liite) 

Saukko on vesiympäristöstä riippuvainen näätäeläin, joka käyttää pääasiassa kalaa ja sam-

makkoeläimiä ravintonaan. Kantaa rajoittavia tekijöitä ovat talviravinnon määrä, liikenne-

kuolemat, ympäristömyrkyt ja kalastuspyydyksiin hukkuminen. Saukon pesä löytyy usein 

rantatörmästä, mutta se voi sijaita myös etäämpänä vesistöstä. Monien vaihtopesien löy-

täminen maastosta on haasteellista. Pesä on yleensä rauhallisella alueella etäämpänä asu-

tuksesta, joskin liikkuessaan saukko ei karta ihmisen läheisyyttä. Lajin reviiri on yleensä 

laaja ja talviset kalastusmatkat voivat olla kymmenien kilometrien mittaisia. Talvisulien 

määrä rajoittaa pitkälti saukkokannan kokoa. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmä: 

“Suotuisat lisääntymis- ja levähdyspaikat sijaitsevat yleensä jokialueilla, joiden ran-

noilla kasvaa puuvartisia kasveja. Lisääntymispaikkaan kuuluvat sekä synnytyspesä, pien-

ten poikasten siirtopesä että näiden lähistöllä sijaitsevat talvella sulana pysyvät vesistön osat, joilla 

pentue talvella saalistaa ja jotka saukkonaaras on syksyllä hajumerkinnyt poikuere-

viirinsä ydinalueeksi. Lisääntymispaikan laajuus riippuu saatavilla olevan ravinnon 

määrästä. Runsaasti ravintoa sisältävällä paikalla se voi olla yksi suurehko koski, 

mutta pienemmillä vesistöillä yleensä useamman melko lähekkäisen talvisen ruokai-

lupaikan kokonaisuus. “(Sulkava 2017, julkaisussa: Nieminen & Ahola (toim.) 2017) 

Saukosta on tehty useita havaintoja sekä Matalajärveltä että Bodominjärveltä (Keiron 

2016, asukashavaintoja). Saukko on nähty poikasineen, joten sillä on jossakin lähialueella 

pesä. Alueen saukkopesän/pesien sijainti on tuntematon, mutta ei ole täysin poissuljettua, 

että saukko voisi asettua Högnäsin lehtoon. Talvisulia löytyy ainakin Bodominjärven las-

kujoesta Oittaanjoesta.  

Saukkoon vaikuttaa välillisesti Matalajärven ekologinen tila, joka saattaa muuttaa kalastoa. 

Kalojen runsaus Matalajärvessä on nykyisellään valtava ja siksi saukolla riittää ravintoa. 

Äkillinen kalojen joukkokuolema on ainakin teoreettinen uhka saukolle, mutta nopeasti 

liikkuvana petona saukko voi helposti siirtyä muille apajille ruokailemaan. Kaavalla ei ar-

vioida olevan vaikutuksia saukkoon.  

Taulukko 6 Yhteenveto vaikutuksista saukkoon. 

Vaikutus 

Vaikutusten merkittävyys 

+ myönteinen, 

- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Häiriön lisääntyminen lehdossa ja Matalajärvellä 0 

Matalajärven luontotyypin muutokset, jotka muuttavat ka-
lastoa -/0 
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6.4 Muut tärkeät kasvilajit 

Kasveista tietolomakkeella mainitaan silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu jouhivita. Muita 

harvinaisia vesikasveja Matalajärvessä ovat mm. haurasnäkinparta, kiehkuraärviä, kon-

nanulpukka, pikkuvita, uposvesitähti ja upossirppisammal. Yleisiä lajeja ovat isolimaska, 

karvalehti, kilpukka ja ristilimaska, jotka ovat tyypillisiä rehevien vesien lajeja. 

Vesikasvikartoitukset ovat osoittaneet, että vieraslaji vesirutto on lisääntynyt järven valta-

lajiksi (Barkman 2017, Ruuskanen & Munsterhjelm 2020). Toinen yleinen laji on vieraslaji 

karvalehti. Arvokkaita lajeja, kuten hentonäkinruoho, jouhivita ja uposvesitähti, ei ha-

vaittu.  Konnanulpukkaa havaittiin vähän, ulpukkaa ja pohjanlummetta oli runsaasti. 

Muita isoja vesikasveja kuten ahvenvita, pitkälehtivita ja kalvasärviä ei löytynyt. (Barkman 

2017).  

Matalajärven rehevöitymisen jatkuminen uhkaa vähentää vesikasvien lajimäärää, kuten 

viime vuosikymmenten aikana on jo tapahtunut (Barkman 2010 b).  

Nämä lajit eivät kuulu Natura-alueen suojeluperusteisiin, eivätkä siksi sisälly varsinaisesti 

Natura-arviointiin. 

6.5 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I lintulajeihin 

Högnäsin asemakaavan mahdollisia vaikutuksia yksittäisiin liitteen I lintulajeihin ja muihin 

lintuihin arvioidaan tässä ja seuraavassa luvussa.  

Rakentamisen ja Högnäsin kannaksen asukasmäärän lisääntyminen aiheuttaa suoria ja epä-

suoria häiriövaikutuksia Matalajärven Natura-alueella viihtyville linnuille. Rakentaminen 

aiheuttaa meluhaittaa. Luonteeltaan rakentaminen on pienimuotoista, eikä aiheuta kovin 

suurta meluhaittaa, mutta voi kestää pitkään ennen kuin koko alue on rakentunut, joten 

haitta voi olla pitkäkestoinen.  

Suurin osa kaavan rakennuspaikoista on osoitettu Bodominjärven puolelle tai kannaksen 

matalalle osalle. Näiden rakennuspaikkojen ja Matalajärven välissä on melua eristävä met-

sävyöhyke, joka on leveydeltään 75–250 metriä ja rakennuspaikat sijaitsevat vähintään 120 

metrin päässä Matalajärvestä. Rakennuspaikat, jotka sijaitsevat Matalajärven jyrkällä länsi-

rannalla, aiheuttavat enemmän melua ja häiriötä Matalajärven vesilinnuille kuin muu ra-

kentaminen kannaksella. Näillä ei ole leveätä ääntä eristävää vyöhykettä välissä ja ranta-

puuston ollessa harvaa, niistä on myös suora näköyhteys järvelle. Kaavassa Matalajärven 

puoleiselle rannalle on jätetty leveä suojavyöhyke, jossa kasvillisuus tulee säilyttää luon-

nonmukaisena. Suojavyöhyke vähentää häiriöitä merkittävästi järven länsirannalla, niin ra-

kentamisen aikana kuin sen jälkeen. 

Rakentamisesta syntyvän meluhäiriön arvioidaan pääsääntöisesti aiheuttavan levähtäville 

vesilinnuille merkityksettömiä tai vähäisiä vaikutuksia. Pesimälajeille rakentaminen voi ai-

heuttaa suurempaa häiriötä länsirannan kohdalla, mutta runsaslintuiset lounais- ja pohjois-

pään pesimäalueet sijaitsevat 250–500 metrin päässä lähimmistä tonteista, joten niillä melu 

ei todennäköisesti aiheuta merkittävää haittaa. Melun vaikutuksia on vaikea arvioida luo-

tettavasti.  

Häiriöherkkyyttä on tässä arvioitu eri lähteistä olevien tutkimusten ja omien havaintojen 

pohjalta. Häiriöherkkyys on laji- ja yksilökohtaista, joten yleistystä tulee välttää. Linnut 

myös oppivat ja tottuvat nopeasti ympäristön häiriöihin. Esimerkiksi Espoon Suomen-



 

Espoon kaupunki, Högnäs AK 
Natura-arvio 2021 28.1.2021 

 

29 

ojalla vesilinnut ruokailevat rauhassa alle 50 metrin päässä ihmisistä ja pyöräilijöistä. Kä-

velijät ja pyöräilijät aiheuttivat enemmän häiriöitä ja pakoreaktioita puolisukeltajasorsille 

kuin moottoroidut ajoneuvot amerikkalaisessa tutkimuksessa (Pease ym. 2005). Puoli-

sukeltajasorsilla myös pakoetäisyydet vaihtelivat siten että alle 50 metrin etäisyydellä ta-

pahtuneet häirinnät aiheuttivat pakoreaktion yli 70 % sorsista, ja 50 ja 100 metrin välissä 

tapahtuneista häiriöistä enää 40 % sorsista pakeni (Pease ym. 2005). Erään tutkimuksen 

mukaan harmaasorsat reagoivat pakenemalla veneitä, kun ne olivat 65 metrin etäisyydellä, 

mutta pakoetäisyys suureni 107 metriin kun ne olivat samassa parvessa muiden lajien 

kanssa (Mori, Y. 2001). Myös lajiryhmien välillä on eroa pakoetäisyyksillä. Sotkat ovat 

keskimäärin herkempiä häiriöille kuin puolisukeltajat. Amerikkalaisessa tutkimuksessa sot-

kalajien pakoetäisyydet olivat noin 120 metriä ja samassa tutkimuksessa ehdotettiin ulkoi-

lureittien perustamista vähintään 144 metrin etäisyydelle vesialueista (White 2009).    

Vesilintulaskennoissa 2015 havaittiin että Matalajärvellä häiriötekijän tullessa järven ran-

taan linnut reagoivat siihen yleensä uimalla kauemmaksi, tämä koski myös lintutornille 

saapumista. Laskennassa 13.10.2015 havaitsimme kalastajien veneilevän järvellä ja siirty-

vän kohti pohjoisosaa. Vesilinnut siirtyivät ensin uimalla kauemmaksi, mutta kun vene oli 

riittävän lähellä lintuja, syntyi pakoreaktio, jonka takia noin 60 % harmaasorsista ja puolet 

haapanoista poistui Bodominjärvelle, palaten sieltä myöhemmin Matalajärvelle. Pakoreak-

tion vesilinnuissa saa yleensä aikaan vain yllättävä rantaan tulo, veneily riittävän lähelle tai 

petolinnut ja pienpedot.  

 

Kuva 11 Pesimäaikainen liikkuminen alueella on kiellettyä, mutta kieltoa rikotaan jatkuvasti. SP 
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Kaava-alueen asukkaiden veneily on osoitettu ensisijaisesti Bodominjärven puolelle, jonne 

on osoitettu venevalkamia. Toistaiseksi veneilyä ei kuitenkaan ole kielletty Matalajärvellä 

muutoin kuin moottoroiduilla veneillä. Asia ratkaistaan Nuuksion kansallispuiston valmis-

teilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksessä. 

Tässä työssä arvioimme, että visuaalinen tai rakennusmelusta johtuva häiriö voisi ulottua 

vesilintulajin mukaan enintään 200 sadan metrin päähän. Rakennusmeluun liittyvät mah-

dolliset räjäytykset voivat aiheuttaa pakoreaktion paljon pidemmältäkin välimatkalta. Ma-

talajärvellä levähtävät vesilinnut suosivat järven länsi/lounais-, luoteis- ja pohjoisosaa. Alla 

olevassa kuvassa (kuva 14) on piirretty 200 metrin vyöhyke kaavan rakennusoikeudellisilta 

tonteilta ja lintutornilta, jotka ovat pääsääntöisesti alueita, joilla vesilinnuille voi syntyä 

visuaalista häirintää. Järven vesilinnuille tärkeimmät lounais-, luoteis- ja pohjoisosat sijait-

sevat yli kahdensadan metrin päässä häiriöherkimpienkin lajien pakoetäisyyksistä. Vesilin-

nuilla on Matalajärvellä runsaasti rauhallisia osia, missä ne voivat ruokailla häiriintymättä. 

Kaavan aiheuttamat vaikutukset vesilinnuille kohdistuvat siis voimakkaasti järven länsi-

osaan, mutta ovat vähäisiä koko järven alueelle. Tämän takia suurimmat häiriövaikutukset 

kohdistuvat alueella runsaimpina levähtäviin huomionarvoisiin lajeihin harmaasorsaan, 

haapanaan, laulujoutseneen ja mahdollisesti uiveloon ja tukkasotkaan. Näihin lajeihin koh-

distuu myös suurimmat ihmisten aiheuttamat häiriöt veneilyllä ja kansallispuistoalueella 

liikkumisella. 

Taulukko 7 Yhteenveto vaikutuksista linnustoon. 

Vaikutus 

Vaikutusten mer-
kittävyys 

+ myönteinen, 
- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Rakentamisaikainen melu ja häirintä - 

Asumisesta johtuva häiriö 0 

Valaistusmuutokset 0 

Veneilyn aiheuttama häiriö Matalajärvellä, vaikutuksen voi-
makkuus riippuu ajankohdasta 

- 
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Kuva 12 Kartalle on arvioitu häiriön suojaetäisyyttä rakennetulta ja täydentyvältä länsirannalta sekä lintu-

tornilta, joilta ihmisiä kulkee rantaan säännöllisesti. Häiriön on arvioitu ulottuvan korkeintaan 200 metrin 

päähän rannassa olevasta ihmisestä. Valtaosa järvestä on lintujen kannalta rauhallista.  

Seuraavaksi esitellään suojelun perusteena olevat lintudirektiivin liitteen I-lajit (direktiivin 

2009/147/ey 4 artiklan sisältämät) ja Högnäsin kaavan mahdolliset vaikutukset lajien 

esiintymiseen. 

Kaavalla on vaikutuksia seuraaviin lajeihin: 

Uivelo (Mergus albellus)  

Uivelo on säännöllinen levähtäjä Matalajärvellä keväisin ja syksyisin. Lajin suurimmat 

kerääntymät ajoittuvat muuttoaikoihin loka-marraskuulle sekä keväisin huhtikuulle. 

Viime vuosina lajin suurimmat kerääntymät Matalajärvellä ovat olleet yli 50 yksilöä. 

Lajiin voi kohdistua Natura-alueella Högnäsin kaavasta johtuvaa vähäistä häiriötä 

muuttoaikoina. 

Tukkasotka (Aythya fuligula) EN 

Tukkasotka on Matalajärvellä muutonaikainen levähtäjä keväisin ja syksyllä. Laji on 

selvästi runsaampi keväällä ja suurimmat yksilömäärät ajoittuvat huhtikuulle ja touko-

kuun alkuun. Viimeisen viiden vuoden aikana suurimmat kerääntymät ovat olleet 100 

ja 180 yksilön välissä. Högnäsin kaavan vaikutukset tukkasotkan esiintymiselle Natura-

alueella rajoittuvat häiriön vähäiseen lisääntymiseen rakentamisen osuessa lajin muut-

toaikoihin. Vaikutusten arvioidaan olevan vähäisiä. 
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Harmaasorsa (Anas strepera) 

Harmaasorsa on Suomessa harvoja voimakkaasti runsastuneita vesilintujamme. Laji on 

edelleen harvalukuinen pesimälaji lintujärvillä, lintulahdilla ja saaristossa. Harmaasor-

san ei tiedetä pesineen Matalajärvellä, vaikka pariskuntien on nähty viihtyvän keväisin 

paikalla pidempiä aikoja. Matalajärvi on noussut lajin merkittävimmäksi kerääntymis-

alueeksi koko Suomessa. Parhaimmillaan järvellä on ollut viime vuosina yli 600 yksilöä. 

Harmaasorsat alkavat kerääntyä paikalle elokuun lopusta ja lintujen määrä on suurim-

millaan yleensä syys-lokakuun taitteessa. Lintujen määrä pysyy suurena lokakuun lop-

pupuolelle asti.  

Högnäsin asemakaavalla voi olla lievästi kielteisiä vaikutuksia lajin esiintymiseen Na-

tura-alueella lisääntyvästä häiriöstä rakennusaikana. Matalajärvellä levähtää syksyisin 

huomattava osa Suomen kannasta. Harmaasorsa ei kuitenkaan ole erityisen häiriö-

herkkä laji, joten kokonaisuutena kaavan vaikutukset voidaan lajin esiintymiselle arvi-

oida olevan vähäisiä.  

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)  

Matalajärven pohjoispäässä pesii laulujoutsenpari, ja laji esiintyy syksyisin runsaslukui-

sena levähtäjänä. Lajin muuton ajoittumisen mukaisesti niiden runsas esiintyminen 

ajoittuu loppusyksyyn, ollen suurimmillaan ennen jäiden tuloa marras-joulukuussa. 

Suurin kerääntymä on ilmoitettu 2015 joulukuussa, jolloin paikalta laskettiin yli 400 

yksilöä. Useimpina viime vuosina syksyn suurimmat kerääntymät ovat Matalajärvellä 

olleet 180 ja 250 yksilön luokkaa. Järven jäätyessä aikaisemmin marraskuussa jäävät 

laulujoutsenten levähtäjämäärät pienemmiksi kuin niinä syksyinä, jolloin järvi on auki 

pitkälle joulukuuta.  

Högnäsin kaavan vaikutukset muutolla levähtäviin laulujoutseniin voidaan arvioida 

erittäin vähäisiksi. Lajin suurimmat yksilömäärät ovat järvellä vain hetken aikaa myö-

hään syksyllä, eivätkä laulujoutsenet ole erityisen herkkiä häiriölle. Pesivälle laulujout-

senelle kaavasta syntyvä häiriö rakentamisen melusta voidaan tulkita erittäin vähäisiksi, 

sillä pesäpaikka sijaitsee kaukana kaava-alueesta. 

 

Kaavalla ei ole vaikutuksia seuraaviin lajeihin: 

Kuikka (Gavia arctica)  

Kuikka on Matalajärvellä hyvin epäsäännöllinen ja harvalukuinen vierailija. Kirkasve-

tisten ja syvien järvien lajille Matalajärvi ei ole merkittävä kerääntymis- tai ruokailualue.  

Kaakkuri (Gavia stellata)  

Pesimäpaikoillaan häiriöherkkänä lajina tunnetuilla kaakkureilla on Espoossa kohtuul-

lisen vahva kanta. Tringan organisoimissa kartoituksissa havaittiin Nuuksion met-

säylängön alueella (Espoo, Vihti) kaikkiaan 26 paria kaakkureita (Ellermaa 2015). Ma-

talajärven kaakkurihavainnot ajoittuvat alkukevääseen (huhtikuu), jolloin lajin lähialu-

eella pesivien yksilöiden pesimälammet ovat vielä jäässä. Laji esiintyy Matalajärvellä 

vuosittain ja parhaimmillaan Matalajärvellä on ollut paikallisena 7 yksilöä. Matalajär-

vellä ei ole kuitenkaan merkitystä kaakkureille ruokailualueena muina kuukausina, sillä 

laji suosii suurempia ja syvempiä järviä ruuanhankinnassa. 
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Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) EN 

Mustakurkku-uikku on monen muun kosteikkolajin tapaan taantunut merkittävästi 

Suomessa ja laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Matalajärvellä laji on ollut aikai-

semmin (1950-luku) runsas pesimälaji, mutta sittemmin parimäärä on pudonnut huo-

mattavasti. Viime vuosina järveä on asuttanut enää yksi tai kaksi paria mustakurkku-

uikkuja. Mahdollisesti lajin vähäisyys Matalajärvellä voi johtua osaksi myös vedenlaa-

dusta ja sitä kautta muuttuneesta ravintotilanteesta.  

Kaulushaikara (Botaurus stellaris)  

Kaulushaikara on Suomessa viime aikoina runsastunut kosteikkolaji. Matalajärvellä 

laji esiintyy vuosittain ja reviireitä on tavattu lähinnä järven pohjoispäässä ja Bodo-

minjärven ruovikoissa.  

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 

Valkoposkihanhi on runsastunut Suomessa pesimälintuna. Helsingin seudulla pesii 

noin 1500 paria, jotka jälkeläisineen viihtyvät pääkaupunkiseudulla pitkälle lokakuu-

hun. Viimeisten vuosien aikana arktisilla alueilla pesivät valkoposkihanhet ovat yhä 

suuremmassa määrin levähtäneet syksyisin ja keväisin Suomessa. Matalajärvestä ei ole 

vielä muodostunut valkoposkihanhille pysyvää yöpymis- tai levähdysaluetta, ja valko-

poskihanhia laskeutuu järvelle hyvin epäsäännöllisesti. Havainnot järveltä sijoittuvat 

lähinnä lajin muuttoaikoihin syys-lokakuulle ja voivat koskea osaksi myös arktista 

Suomen kautta muuttavaa osaa lajin kannasta. Järvi ei kuulu lajin säännöllisiin yöpy-

mis- tai ruokailualueisiin, joten kaavalla ei tulkita olevan vaikutuksia lajin esiintymi-

selle Natura-alueella. 

Ruskosuohaukka (Circus aeroginosus) 

Ruskosuohaukka on Matalajärvellä satunnainen pesimälaji ja säännöllinen vierailija 

muuttoaikoina. Viimeisten viiden vuoden aikana lajin pesintää ei ole paikalla varmis-

tettu, mutta laji on yrittänyt pesiä Matalajärven pohjoispäässä useana vuotena 2000-

luvulla. Ruskosuohaukan pesinnät ovat erityisen alttiita tuhoutumaan pienpetojen 

saalistuksessa. Onkin mahdollista, että laji ei ole asettautunut järvelle pesimään viime 

vuosina pienpetojen runsauden takia. Matalajärven rannoilla ja Högnäsin kannaksella 

on havaittu niin kettuja, supikoiria kuin minkkejäkin (Keiron 2016). Melko tehokkaan 

pienpetopyynnin ansiosta tilanne voi kuitenkin muuttua lajille suotuisaksi. Högnäsin 

kaavan vaikutuksia ei voi pitää merkittävinä ruskosuohaukan pesimä- tai muutonai-

kaiselle esiintymiselle Natura-alueella. 

Kalasääski (Pandion haliaetus) 

Kalasääski on Matalajärvellä säännöllinen ruokavieras. Järvellä käy parhaimmillaan 

useita yksilöitä kalassa samaan aikaan. Lähin pari pesii Matalajärvestä noin kilometrin 

päässä ja suurin osa havainnoista koskeekin kyseistä paria ja niiden poikasia. Högnäsin 

kaavalla ei ole suoria vaikutuksia lajin esiintymiselle Natura-alueella, mutta voi epäsuo-

rasti vaikuttaa lajin pesintään Bodominjärvellä lisääntyvän veneilyn aiheuttamana. 

Luhtahuitti (Porzana porzana) 

Luhtahuitti on Matalajärvellä epäsäännöllinen pesimälaji, joka on edellisen kerran ha-

vaittu vuonna 2012. Laji asuttaa mieluiten avoimia luhtia ja kaislikoita, jotka Matala-
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järvellä ovat kasvamassa hitaasti umpeen. Lajille kuitenkin on edelleen sopivaa pesi-

mäympäristöä Natura-alueella. Lajin esiintyminen on riippuvainen avoimista luhdista. 

Kunnostussuunnitelman mukainen vedenpinnan nosto voi toteutuessaan lisätä lajille 

soveltuvan avoluhdan pinta-alaa pidemmällä aikavälillä.  

Ruisrääkkä (Crex crex)  

Ruisrääkkä on Matalajärvellä erittäin harvalukuinen pesimälintu, jolla ei ole vuosittain 

pysyviä reviirejä alueella. Matalajärven rantaluhdat ovat suurimmaksi osaksi lajille ai-

van liian kosteita pesimäympäristöksi.  

Kurki (Grus grus) 

Kurki on Matalajärvellä säännöllinen pesimälaji. Kesällä 2015 järven avoimia luhtia 

asutti 2 paria. Högnäsin kaavan vaikutukset kurjen esiintymiseen alueella ovat vähäi-

siä, koska häiriöt ja virkistyskäyttö eivät ulotu pesimäpaikoille. 

Suokukko (Philomagnus pugnax), CR 

Äärimmäisen uhanalainen suokukko on hyvin harvalukuinen muutonaikainen leväh-

täjä Matalajärvellä. Suurin osa lajin havainnoista viime vuosilta (2012-2016) koskee 

muutamia levähtäviä yksilöitä ja suurempia kerääntymiä on ilmoitettu vain satunnai-

sesti.  

Liro (Tringa glareola) NT 

Liro on suomen runsaslukuisin kahlaajalaji, mutta lajin kanta on taantunut viime vuo-

sina ja se on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Matalajärvellä liro on säännöllinen muu-

tonaikainen levähtäjä. Lajin suosimia alueita ovat eritoten lounais- ja luoteisosan luh-

dat.  

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)  

Matalajärvellä pikkulokki on säännöllinen vierailija muuttoaikoina. Lajin esiintyminen 

ja suurimmat kerääntymät (yli 120 yksilöä) keskittyvät toukokuun alkupuolelle. Syys-

kaudella laji on selvästi harvalukuisempi vierailija.  

Räyskä (Sterna caspia) 

Räyskä on säännöllinen mutta harvalukuinen ruokavieras Matalajärvellä. Vaikka laji pe-

sii saaristossa, niin räyskien tiedetään käyvän mielellään sisämaassa kalastamassa. Ma-

talajärvellä vierailee lähinnä yksittäisiä lintuja poikasaikaan. Ravinnonhaussa olevien 

räyskien määrät Matalajärvellä ovat suurimmillaan heinä-elokuussa pesintöjen jälkeen, 

jolloin järvellä on havaittu 6-8 yksilöä samaan aikaan.  

Kalatiira (Sterna hirundo) 

Kalatiira on säännöllinen muutonaikainen levähtäjä ja ruokavieras Matalajärvellä. Lajin 

yksilömäärät ovat pääsääntöisesti kohtuullisen pieniä, mutta touko- ja kesäkuusta on 

pari suurempaa ilmoitettua kerääntymää, jolloin järvellä on ollut 150 — 200 kalatiiraa 

ruokailemassa.  

Sinirinta (Luscinia svecica) 

Sinirinta on muutonaikainen vieras lajin suosimilla pensaikkoisilla järven rannoilla ja 

luhdilla.  
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Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)  

Pikkulepinkäinen on Suomessa runsaslukuinen pesimälaji, jonka suosimia pesimäym-

päristöjä ovat paahteiset hakkuut, pensaikkoiset niityt ja katajaniityt. Lajille sopivaa pe-

simäympäristöä on Natura-alueella avonaisten luhtien ympäristöissä. Högnäsin luon-

toselvityksessä (Keiron, 2016) havaittiin kaksi lajin reviiriä, joista toinen sijaitsi Natura-

alueella ja toinen Högnäsin kannaksen eteläosassa. Lajin esiintyminen on lähinnä riip-

puvainen ympäröivästä avonaisemmasta maatalousympäristöstä, mistä laji hakee lä-

hinnä ravintonsa.  

Harmaahaikara (Ardea cinerea) 

Harmaahaikarat eivät ole vielä asettautuneet pesimään Matalajärven rantametsissä, 

vaikka paikka on siihen sangen sopiva. Harmaahaikaroita esiintyy Natura-alueella lä-

hinnä syksyllä heinäkuusta alkaen. Laji ei ole Matalajärvellä erityisen runsaslukuinen ja 

suurimmat kerääntymät ovat 10 ja 15 yksilön luokkaa.  

Metsähanhi (Anser fabalis) VU 

Laji on Matalajärvellä varsin harvalukuinen ja epäsäännöllinen levähtäjä. Harvat ha-

vainnot levähtävistä parvista Matalajärvellä ajoittuvat lähinnä syksylle lajin päämuutto-

aikoihin ja ovat koskeneet suurimmaksi osin tundrametsähanhia (alalaji rossicus). Uhan-

alaiseksi luokiteltua taigametsähanhea (alalaji fabalis) tavataan Matalajärvellä hyvin har-

valukuisena vuosittain.  

Jouhisorsa (Anas acuta) VU 

Jouhisorsan kannankehitys Suomessa on ollut taantuva ja laji on luokiteltu erittäin 

uhanalaiseksi. Matalajärvellä lajia tavataan muuttoaikoina huhtikuussa ja useimpina 

vuosina elokuusta loka-marraskuulle asti. Jouhisorsa alueella säännöllinen levähtäjä, 

mutta levähtäjämäärät ovat kohtuullisen pieniä. Syksyisin kertymät ovat suurimmillaan 

olleet noin 20 yksilön luokkaa ja keväisin selvästi pienempiä.  

Heinätavi (Anas querqedula) VU 

Heinätavi on taantunut merkittävästi ja on siksi luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Laji on 

Matalajärven Natura-alueella erittäin harvalukuisena, mutta säännöllisenä pesivä laji. 

Varsinaisia muutonaikaisia kerääntymiä ei ole järvellä havaittu, mutta syksyisin paikalla 

pesineitä poikueita ja yksittäisiä yksilöitä on nähty muiden puolisukeltajasorsien jou-

kossa. Heinätavi suosii luhtia, kortelahtia ja rantaniittyjä. Vuonna 2015 Matalajärvellä 

oli kaksi reviiriä, joista molemmat sijaitsivat avoimilla luhdilla järven lounais- ja luoteis-

rannalla. 

Lapasorsa (Anas clypeata)  

Lapasorsa on harvalukuinen (1-2 paria) vuosittainen pesimälaji ja säännöllinen leväh-

täjä muuttoaikoina Matalajärvellä. Lajin suosimat pesimäalueet ovat lounais- ja luoteis-

osan luhdat, jotka sijaitsevat etäällä kaava-alueesta.  

Punasotka (Aythya ferina) CR 

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu punasotka kuuluu voimakkaasti Suomessa taantunei-

siin kosteikkolajeihin. Lajin esiintyminen Matalajärvellä on edelleen säännöllistä ja kes-

kittyy huhti-toukokuuhun, mutta yksilömäärät ovat nykyään sangen pieniä, eikä lajin 

pesintää ole varmistettu vuosikausiin. 
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Lapasotka (Aythya marila) EN 

Erittäin uhanalainen lapasotka on Matalajärvellä epäsäännöllinen ja erittäin harvalukui-

nen levähtäjä. Lajia tavataan lähinnä sen muuttoaikoina loka-marraskuussa, muutamia 

havaintoja on myös syyskuulta sekä toukokuulta. Havaitut yksilömäärät ovat olleet pie-

niä ja koskeneet yleensä kahta tai kolme yksilöä ja suurimmillaan järvellä on ollut 7 

yksilöä paikallisena.  

Nuolihaukka (Falco subbuteo) 

Nuolihaukka esiintyy Matalajärvellä pesimä- ja muuttolajina. Nuolihaukka on pesinyt 

useimpina viime vuosina Högnäsin kaava-alueen koillisosassa Natura-alueella tai hie-

man sen ulkopuolella (Keiron 2007, 2016). Nuolihaukka on järvellä runsas ruokavieras 

toukokuun loppupuolella ja kesäkuun alussa ennen pesintöjen aloittamista sekä elo-

kuussa ennen lajin syysmuuttoa. Järvellä käy myös lähialueilla pesiviä yksilöitä säännöl-

lisesti ruokailemassa järven runsaslukuisilla sudenkorennoilla.  

Högnäsin kaavan vaikutukset pesivälle nuolihaukalle arvioidaan vähäisiksi, sillä pesä-

paikan välittömään läheisyyteen ei ohjata ulkoilureittejä. Pesimäaikana tapahtuva ra-

kentaminen voi aiheuttaa lyhytkestoisen häiriön lajille. Laji voi siirtyä pesimään Natura-

alueelle rinnelehtoon, jossa Matalajärven puoleinen osa säilyy vaikeakulkuisuutensa ta-

kia rauhallisena. Kaavalla ei arvioida olevan vaikutuksia ruokaileville nuolihaukoille. 

Naurulokki (Larus ridibundus) VU 

Naurulokki on Matalajärvellä keväisin ja alkukesästä parhaimmillaan runsaslukuinen 

ruokavieras. Erityisesti laji kerääntyy ruokailemaan Matalajärven runsailla surviaissääs-

killä. Matalajärvellä on parhaimmillaan ollut viime vuosina noin 300 yksilöä ruokaile-

massa. Lajilla ei ole Matalajärvelle pysyvää pesimäkoloniaa, vaan linnut tulevat epäile-

mättä vierailemaan järvellä suurista lähialueen kolonioista (mm. Suomenoja).  

Keltavästäräkki (Motacilla flava) 

Keltavästäräkki on Matalajärvellä erittäin harvalukuinen pesimälaji. Högnäsin luonto-

selvityksessä löytyi ainoastaan yksi lajin reviiri Matalajärven lounaisosan luhdalta 

(Luontotieto Keiron 2016).  

6.6 Muu merkittävä pesimä- ja levähtäjälajisto 

Natura – tietolomakkeella mainittujen lajien lisäksi Matalajärvi on Suomen merkittävimpiä 

vaarantuneen haapanan kerääntymisalueita. Myös erittäin uhanalainen nokikana pesii ja 

levähtää järvellä merkittävissä määrissä. Matalajärven muuta lajistoa on käsitelty Högnäsin 

kannaksen linnustoselvityksessä (Luontotieto Keiron 2016) ja edellisessä kaavan Natura-

arvioinnissa (Luontotieto Keiron 2017). 
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6.7 Vaikutukset Natura –alueen kokonaisuuteen (eheyteen) 

Natura-alueen eheydellä tarkoitetaan alueen ekologisen rakenteen ja toiminnan säilymistä. 

Rakennetta ja toimintaa arvioidaan erilaisten biologisten muuttujien, kuten elinpiirien, 

ruokailu- ja pesimäalueiden, ravinne- ja hydrologisten suhteiden, ekologisten prosessien ja 

populaatioiden, avulla. Vaikutukset voivat olla Natura-alueen kokonaisuuden kannalta 

merkittäviä, vaikka vaikutukset yksittäiseen lajiin tai luontotyyppiin eivät sitä olisikaan. 

Olennaisinta on, ettei hanke vahingoita pysyvästi alueen ekologista rakennetta. (Söderman 

2003). 

Högnäsin kaavan vaikutukset Natura-alueen eheyteen ovat neutraalit. Hulevesien puhdis-

tuminen ja asuinkiinteistöjen puustoisen suojavyöhykkeen leveys vähentävät vaikutuksia. 

Rakentamisaikainen häiriö kohdistuu muutamiin lintulajeihin, mutta häiriön merkitys on 

vähäinen. Käyttöpaineen lisäystä boreaaliseen lehtoon ei arvioida koko Natura-alueen 

kannalta merkittäväksi. Vaikutuksia lehtoon on kaavassa vähennetty väljällä mitoituksella, 

leveillä suojavyöhykkeillä ja lähivirkistysaluetta lisäämällä. Lehdon kulumista voidaan lie-

ventää vain Metsähallituksen toimesta hoito- ja käyttösuunnitelman määrittelemällä ta-

valla.  

Taulukko 8 Yhteenveto vaikutuksista Natura-alueen kokonaisuuteen 

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Lehdon kuluminen -/0 

Häiriön lisääntyminen linnustolle 0 

Kaava-alueen ravinnekuormitus Matalajärveen 0/+ 

 

7 Muut Matalajärven valuma-alueen hankkeet 

Suurin yksittäinen hanke Matalajärven valuma-alueella on Espoon pohjois- ja keskiosien 

yleiskaava eli ns. POKE. Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 7.9.-20.10.2020. Kaavassa 

on esitetty tavoitteellinen ulkoilureittien pääverkosto, johon kuuluu paikallinen virkistys-

reitti Matalajärven suojelualueen itäpuolitse ja eteläpuolitse. Reitistön tarkka sijainti pääte-

tään tarkemmassa suunnittelussa, jolloin voidaan huomioida reitistöstä aiheutuvan häiriön 

merkitys Matalajärven luhdalla pesiviin lintulajeihin. Yleiskaavaan liittyen on laadittu oma 

Natura-arvio koskien kaikkia kaava-alueen Naturalla suojeltuja kohteita (Sitowise 2019). 

Matalajärven osalta arvion johtopäätös oli, ettei yleiskaavalla ole sellaisia merkittävästi hai-

tallisia vaikutuksia Matalajärven Natura-alueeseen, jotka estäisivät hankkeen toteuttami-

sen.  

Bodominkartanon asemakaava on vireillä Matalajärven pohjoispuolella. Tavoitteena on 

pysyvän asutuksen pienimuotoinen lisäys Eskaksenmäelle.  

Marketanpuiston alueelle ollaan perustamassa hulevesikeskusta, jonka tarkoituksena on 

esitellä erilaisia hulevesien käsittelyratkaisuja. Menetelmiä esitellään Matalajärveen laske-

vassa purouomassa. 



 

Espoon kaupunki, Högnäs AK 
Natura-arvio 2021 28.1.2021 

 

38 

Hepokorvenkallion alueelle valmistellaan asemakaavaa, jonka tavoitteena on datakeskuk-

sen sijoittuminen kaava-alueelle. Hepokorvenkallion hankkeesta vain hieman yli 3 hehtaa-

ria kuuluu Matalajärven valuma-alueelle, joten hankeen vesistövaikutukset ovat vähäiset. 

Hankkeen toteutuessa se aiheuttaa rakentamisaikana melua ja valmistumisen jälkeen va-

laistusolosuhteiden muutoksia, joilla voi olla joitakin vaikutuksia Matalajärven linnustoon. 

Vaikutuksia on arvioitu tarkemmin ko. hankkeen Natura-arviossa (Luontotieto Keiron 

Oy 2021). 

Matalajärven Natura-alue on osa Nuuksion kansallispuistoa ja on siten Metsähallituksen 

Luontopalveluiden hoitovastuulla. Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitel-

maa ollaan päivittämässä ja samassa yhteydessä myös esitetään toimenpiteitä myös Mata-

lajärveä koskien. Suunnitelmaluonnoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 aikana. 

8 Valuma-alueen kaikkien hankkeiden yhteisvaikutukset 

Matalajärven valuma-alueelle sijoittuvien hankkeiden vaikutukset Natura – alueeseen 

muodostuvat toisaalta jäte- ja hulevesien käsittelyyn liittyvistä ratkaisuista ja toisaalta kas-

vavan asukasmäärän alueen lajistolle aiheuttamista haitoista.  

Hulevesien kattavalla käsittelyllä olisi huomattava merkitys Matalajärven tilaan ja kuormi-

tukseen, koska hulevedet muodostavat typpikuormituksesta yli puolet ja fosforikuormi-

tuksesta yli kolme neljäsosaa. Siksi hulevesien käsittelemättä jättäminen tai puhdis-

tustoimenpiteiden viivästyminen kiihdyttävät Matalajärven umpeenkasvua. Ravin-

nekuormitus vaikuttaa Matalajärven luontotyyppiin ja sen kasvillisuuteen. Kosteikkojen 

rehevöitymisen myötä monet linnut ovat uhanalaistuneet (Hyvärinen ym. 2019). Matala-

järven ylirehevöityminen voi vaikuttaa merkittävässä määrin luontotyyppeihin ja suojel-

tuun lintulajistoon.  

Kaikissa kaavahankkeissa, joista löytyi tietoja jätevesien käsittelystä, jätevedet on tarkoitus 

johtaa kunnalliseen jätevesiviemäriin. Tämä vähentää olennaisesti Matalajärveen tulevaa 

kuormitusta. Jätevesien vaikutuksia Matalajärven tilaan ei näin ollen voida jatkossa pitää 

merkittävänä. 

Matalajärven osalta hulevesien käsittelystä on laadittu erillinen suunnitelma vuonna 2011 

(Kuusisto-Hjort 2011). Osa hulevesien käsittelystä on aloitettu. Esimerkiksi Kulloonsillan 

puron vedet puhdistetaan keinotekoisella kosteikolla ja kampakosteikolla, josta mittaustu-

lokset puhdistustehosta ovat olleet rohkaisevia (Barkman 2017). Myös Margretebergin 

alueelle ollaan toteuttamassa hulevesien käsittelyä osana Hulevesikeskuksen toimintaa. 

Uusien asemakaavojen alueilla hulevesien käsittelyä ohjataan kaavamääräyksillä tai erilli-

sillä hulevesisuunnitelmilla esim. Hepokorvenkallio ja Eskaksenmäki. Hulevesien käsitte-

lyn myötä valuma-alueelta tuleva ravinnekuormitus Matalajärveen tulee vähenemään. 

Matalajärven valunta vähenee jossain määrin, kun hulevedet valuma-alueelta päätyvät sa-

devesiviemäreiden kautta toisiin vesistöihin, lähinnä Espoon Pitkäjärveen. Tällä voi olla 

vaikutusta järven veden pinnan tasoon. Koska järvi on lähdevaikutteinen, on valunnalla 

suuri merkitys pohjaveden määrään ja siten järven tilaan. Vaikutus on kielteinen, jos hule-

vesistä johdetaan 5 % tai enemmän muihin vesistöihin.  
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Espoon kaupungilla on käynnissä hanke Bodomjärven ja Matalajärven säännöstelyn 

muuttamiseksi. Lupaprosessi on vielä kesken, mutta hankesuunnitelman perusteella sään-

nöstelyn muuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta Matalajärven pinnan keskiveden ta-

soon. Kevättulvan keston arvioidaan suunnitelmassa lyhenevän (FCG 2020).  

Ranta-alueella sijaitsevat luhdat ovat riippuvaisia pintaveden korkeudesta ja niiden lajisto 

on sopeutunut sietämään seisovaa vettä. Vedenpinnan korkeuden muutokset kuuluvat 

luhtien ekologiaan. Tulvien vähentymisellä saattaa olla vaikutusta luhtien ominaispiirtei-

siin. Tulvia säätelee Matalajärven laskuojaan rakennettu pohjapato. Pohjapatoa on Mata-

lajärven kunnostussuunnitelmassa suunniteltu nostettavan 1-2 cm (Barkman 2010a).  

Valuma-alueen kaavahankkeet tuovat alueelle lisää pysyvää asutusta, mikä lisää mm. vir-

kistyskäyttöpainetta. Asukasmäärän kasvu luo lähialueelle virkistystarpeen, josta osa saat-

taa suuntautua Natura – alueelle ja josta seuraa mm. häiriötä linnustolle. Riittäviä virkis-

tysmahdollisuuksia tulee siksi tarjota muualla kuin suojelualueen läheisyydessä. Virkistys-

käytön ohjaus Högnäsin lehdossa ja järvellä ratkaistaan Metsähallituksen tekeillä olevassa 

hoito- ja käyttösuunnitelmassa. 

Yleiskaava mahdollistaa nykyisen hevostoiminnan Kehä III:n varressa. Ratsukoiden käyt-

tämä reitti kulkee etelärannan luhdan rajalla, josta saattaa seurata häiriötä pesivälle linnus-

tolle ja myös luhtaa rehevöittävää lantaa.  

Yhteenveto 

Tässä on yhteenveto kaikkien Matalajärven valuma-alueen nykyisten hankkeiden yhteis-

vaikutuksista: 

• Jätevesikuormitus Matalajärveen vähenee, jolla on myönteinen vaikutus järven 

tilaan.  

• Hulevesien käsittely suunnitelmien mukaan Matalajärven valuma-alueella vai-

kuttaa järven tilaan vähentäen ravinnekuormitusta. Vaikutus on myönteinen.  

• Asukasmäärä Matalajärven läheisyydessä kasvaa jonkin verran. Rantojen ja jär-

ven virkistyskäyttö voi aiheuttaa vähäistä häiriötä linnustolle. Högnäsin lähivir-

kistymisestä voi aiheutua vähäistä kulumista Högnäsin boreaalisen lehdon alu-

eella. 

• Lyhytaikainen rakentamisesta johtuva häiriö on linnustolle vähäisen kielteinen. 

Asumisesta johtuva häiriö ei vaikuta suojeltuun linnustoon merkittävästi.  

9 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Högnäsin asemakaavahankkeella on edellä esitetyn perusteella arvioitu olevan pääosin 

neutraali vaikutus Matalajärven Natura – alueen luontoarvoihin. Vaikutusten merkittävyys 

on katsottu neutraaliksi, koska hanke ei vaikuta kielteisesti alueen ekologiseen tilaan tai 

kokonaisuuteen eli eheyteen. Lisäksi muutamat vaikutukset ovat myönteiset, mm. huleve-

sien ravinnekuormituksen väheneminen. Vähäisen kielteiset vaikutukset kohdistuvat bo-

reaalisen lehdon luontotyyppiin ja muutamiin lintulajeihin. 
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10 Vaikutuksia lieventävät toimenpiteet 

Suunnitelmissa ja kaavamääräyksissä voidaan määritellä reunaehtoja muutoksille. Kaa-

vassa vaikutuksia lievennetään seuraavilla toimenpiteillä: 

Järven vedenlaatu 

• Matalajärven rehevöitymistä vähennetään ravinnekuormitusta vähentämällä. 

Högnäsin osalta kiinteistöjen liittyminen viemäriverkkoon lieventää vaikutusta. 

Jätevedet ja hulevedet johdetaan omiin viemärijärjestelmiinsä. Rantasaunojen 

jätevesien käsittelyä ohjataan ja valvotaan. 

• Koko valuma-alueen hulevedet tulee pyrkiä puhdistamaan ja imeyttämään niin, 

että ne voidaan johtaa Matalajärveen. Uusissa kaavahankkeissa hulevesien käsit-

tely suunnitellaan ja osoitetaan kaavakartoilla. Högnäsin kaavassa hulevesien 

käsittelystä määrätään 4 §:ssä. Järven tilan kannalta on olennaista, että pohjavesi 

purkautuu järveen lähdeveden muodossa. Hulevesien väheneminen vähentäisi 

myös pohjaveden määrää.  

• Högnäsissä maanmuokkausta vaativa rakentaminen ajoitetaan talvi- ja sadekau-

sien ulkopuolelle eli touko-elokuulle. Tämä esitetään kaavamääräyksissä 8 §:ssä. 

Tällöin rakentamisesta aiheutuva lisääntynyt ravinnekuormitus pintavalunnan 

muodossa vähenee.  

• Rakentamisaikaisia pintavalumat tonteilta suunnitellaan mahdollisimman vähä-

päästöisiksi. Kaavassa valumia on pyritty vähentämään määrittelemällä kasvulli-

sena säilytettävä suojavyöhyke. Työmaan hulevesiä käsitellään Espoon kaupun-

gin työmaavesioppaan mukaisesti. 

 

Kuva 13 Matalajärven merkittävin ongelma on rehevöityminen ja umpeenkasvu. SP 
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Kuluminen 

• Lehdon luontotyypin kulumista voidaan vähentää virkistyskäytön ohjauksella ja 

rakenteilla. Nuuksion kansallispuistoon kuuluvan lehdon hoitovastuu kuuluu 

Metsähallitukselle, jossa on valmisteilla uusi hoito- ja käyttösuunnitelma. 

• Suojellun lehdon reunaan on kaavassa osoitettu kasvullisena hoidettava suoja-

vyöhyke sekä lähivirkistysalue vähentämään kulumista ja reunavaikutusta. 

• Rantaluhtien alueella ruoppaus ja puiden kaato on kielletty. Kaavassa järven 

rannassa on kiinteistöjen kohdalla kaavamerkintänä kasvullisena hoidettava 

suojavyöhyke. Lisää määräyksiä rantavyöhykkeen hoidosta annetaan 8 §:ssä, 

jossa mm. kielletään ranta-alueen raivaus. 

Häiriöt 

• Matalajärven lintutornin ja Högnäsin väliselle etelä/lounaisreunalle, jossa on 

esteetön näkymä järvelle ja rantaluhdalle ei tulisi ohjata liikkumista tai luoda vir-

kistysreittiä, sillä avoin luhta on arvokkaan ja osin häiriöherkän lajiston pesimä-

alue. 

• Matalajärvellä on kielletty moottoriveneellä liikkuminen ja kielto tulee pitää voi-

massa erityisesti pesimisaikana ja muuton aikana. Veneilykiellon on suositelta-

vaa koskea kaikkea veneilyä ja kiellon tulisi olla voimassa ympäri vuoden. 

• Katujen ja kiinteistöjen ulkovalaistus rakennetaan vain tarpeeseen. Kaavamää-

räykissä todetaan, että piha-alueiden valaistusta tulee välttää 8 § korttelialueella 

AO-2, joka sijaitsee Högnäsin yläosassa. 

• Matalajärven rantatonteilla säilytetään ja lisätään puustoa siten, etteivät talot ja 

niiden valot merkittävästi näy Matalajärvelle. Näillä tonteilla on pääosin noin 40 

metrin laajuinen kasvullisena hoidettava suojavyöhyke. Lisäksi puuston säilyttä-

misestä annetaan määräys 5 §:ssä, jossa todetaan ”mahdollisimman suuri osa 

tontista tulee säilyttää puustoisena”. 

• Äkillistä melua aiheuttava maanmuokkaus ja päivää pidempikestoiset räjäy-

tystyöt ajoitetaan linnuston kannalta vähemmän herkkään aikaan eli pesi-

mäkauden 15.4.-30.6. ja muutonhuipun ulkopuolelle 1.9.-31.10. (Häiriöt 

on tässä yhteydessä arvioitu pienemmäksi haitaksi kuin maanmuokkauk-

sesta johtuvat ravinnevalunnat. Ravinnehuuhtoumaa vähennetään ajoitta-

malla maanmuokkaustoimet kasvukaudelle).  

• Vapaana kulkevien kissojen saalistusta on vaikea rajoittaa pelkästään asuin-

alueelle. Nuuksion kansallispuiston järjestyssääntöjen mukaan (Metsähalli-

tus 2009) suojelualueella lemmikit tulee pitää kytkettynä. Järjestylain (14 §) 

mukaan lemmikkejä ei saa pitää vapaana taajamamassa aidattuja piha-alu-

eita lukuun ottamatta.  
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Kuva 14 Veneily häiritsee vesilinnustoa erityisesti pesimäaikana, mutta myös muuttoaikana, jolloin 

järvellä on tuhansittain levähtäjiä. SP 
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11 Johtopäätös 

Vaikutukset Natura-alueeseen kokonaisuutena ovat neutraalit kaava-alueen osalta, koska 

kaavan toteuttaminen ei merkittävästi muuta Matalajärven ekologista tilaa. Yhteisvaiku-

tukset yhdessä Natura-alueen muiden hankkeiden kanssa ovat neutraalit tai vähäisen po-

sitiiviset. 

Högnäsin asemakaava ei lieventämistoimenpiteiden toteutuessa merkittävästi heikennä 

Matalajärven Natura 2000 –alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja. 

Arvioitavana olevassa kaavassa asumisen tehokkuus on pienempi boreaalisen lehdon lä-

hellä olevilla korttelialueilla kuin kauempana lehdosta. Lisäksi tonttien tehokkuutta on pie-

nennetty aiemmasta. Alueelle tulee näin ollen vähemmän asukkaita kuin mitä aiemmissa 

kaavaversioissa on ollut. Lehdon lähellä sijaitsevaa lähivirkistysaluetta on laajennettu aiem-

masta ja lehdon reunassa on puustoisena säilytettävä rakentamaton suojavyöhyke. Nämä 

toimet yhdessä hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden kanssa vähentävät kulumista 

niin, että vaikutukset ovat neutraalit. Metsähallituksen tekeillä olevassa hoito- ja käyttö-

suunnitelmassa määritellään mahdolliset toimenpiteet virkistyskäytön ohjaamiseksi. Kaa-

voituksella ei voida määrittää suojelualueen hoitoa tai käyttöä. 

Matalajärven kuormitus Högnäsin osalta todennäköisesti pienenee, kun kiinteistöt liittyvät 

jätevesiviemäriin. Kaava-alueen hulevedet johdetaan imeytysrakenteisiin, mikä vähentää 

niiden aiheuttamaa ravinnekuormaa. Rakentamisaikaiset ravinne- tai sedimenttihuuhtou-

tumat voivat olla hetkellisesti melko suuria ja niiden vähentämistoimia tulee suunnitella 

huolella. Näiden vaikutuksia vähentävät kaavassa annetut määräykset tonttien kasvillisuu-

den säilyttämisestä sekä maanmuokkausta vaativien toimenpiteiden ajoittamisesta runsas-

sateisten aikojen ulkopuolelle. 

Luontodirektiivin II liitteen lajiin hentonäkinruohoon tai täplälampikorentoon kaavan vai-

kutukset ovat neutraalit. Hentonäkinruohon elinolosuhteita voidaan parantaa ainoastaan 

vähentämällä Matalajärveen kohdistuvaa kuormitusta ja poistamalla kilpailevaa kasvilli-

suutta kunnostussuunnitelman mukaisesti. Kaavalla ei ole vaikutuksia saukkoon.  

Vaikutukset Matalajärven linnustoon ovat kokonaisuutena neutraaleja. Erittäin vähäiset 

kielteiset vaikutukset häiriön lisääntymisestä rakentamisajalla kohdistuvat yksittäisiin eri-

tyisen runsaina Matalajärvellä levähtäviin lajeihin, kuten harmaasorsaan, haapanaan sekä 

verraten runsaisiin tukkasotkaan ja uiveloon. Högnäsin kaavan vaikutusten arvioidaan jää-

vän näille lajeille kuitenkin erittäin vähäisiksi lieventämistoimenpiteiden toteutuessa.  
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Liite 1. Koontitaulukko hankkeen vaikutuksista suojeltuihin luontotyyppeihin ja eläinlajeihin 

Natura-
luontotyyppi 

Tietoa Hankkeen vaikutus Vaikutusten merkittävyys Vaikutusten todennäköisyys Toimet vaikutusten vähentämiseksi 

Luontaisesti 
ravinteiset järvet 

1. Järveä kuormittavat 
hulevedet. Jätevesien 
käsittely asianmukaisesti 
pakollista jätevesiasetuksen 
mukaan vuoteen 2014 
mennessä.  
2. Rantasaunojen jätevedet 
käsitellään määräysten 
mukaisesti 
3. Rannan suojavyöhyke 
jätettävä puustoiseksi.  

1-2. Ravinnekuormitus vähenee 
nykyisestä, kun kaava-alueen 
hulevedet viemäröidään ja 
imeytetään. Kiinteistökohtaiset 
jäteveden käsittelyjärjestelmät 
häviävät, kun kiinteistöt liittyvät 
viemäriverkostoon Rakentamisen 
aikana syntyy valumavesiä 
3. Kaava määrää puustoa lisättäväksi 
ja säilytettäväksi 
 

Hankkeen vaikutus myönteinen, kun 
kuormitus vähenee. Matalajärven 
kokonaiskuormituksen kannalta 
myönteinen vaikutus on pieni, koska 
kuormitus pientä verrattuna koko 
valuma-alueeseen 

Vaikutus on todennäköinen 1-2. Liittymistä viemäriverkkoon 
kiirehditään.  

Rantasaunojen jätevesien 
käsittelyä valvotaan.  

Valumia estetään viivyttämällä ja 
imeyttämällä 
3. Suojavyöhykkeen kasvillisuuden 
säilyttämisvelvoite osoitetaan 
kaavassa.  
 

Fennoskandiset 
metsäluhdat 

Luhdat muodostavat järven 
suojavyöhykkeen tonttien ja 
avoveden välille. 
Rantatonttien luhtia on 
raivattu laitureita varten.  

Ei muuta tilannetta, rantatonteilla on 
jo laiturit. Kaavassa osoitettu 
puustoinen vyöhyke.  

Vaikutuksen merkittävyyttä hankala 
arvioida, koska luhtaa on jo raivattu.   

Vähäinen Kiellon valvonta ja neuvonta  
Kaavamääräyksissä 8 § ohjeistus.  

Vaihettumis-  

ja rantasuot 

Kaava-alueella rantasuota 
on lähinnä 
rakentumattomassa 
pohjoisosassa.  

Virkistyskäytöstä johtuva kuluminen.  
 

Merkittävyyttä hankala arvioida, koska 
se riippuu virkistyksen ohjauksesta..  
  

Melko pieni todennäköisyys, 
koska liikkuminen upottavalla 
suolla ei houkuttele. 
  

Virkistyskäytön ohjaaminen 

Puustoiset suot ? ? ? ? ? 

Boreaaliset lehdot Kaavan pohjoisosassa 
arvokasta lehtoa. Se on 
merkitty 
suojelualuemerkinnällä. Sen 
käyttöä ohjaa 
kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelma. 

1. Virkistyskäyttö lisääntyy 
asukasmäärän noustessa. Lehdon 
kasvillisuus kuluu tallauksesta.  

2. Koirien ulkoilutus rehevöittää 
polkujen varsia sekä aiheuttaa 
häiriötä maassa pesiville linnuille. 
3. Lehtopinta-ala vähenee ja 
reunavaikutus yltää suojelualueelle,  
4. Vieraslajien levittäytyminen 
puutarhoista lehtoon on mahdollinen 

1. Vaikutus on vähäisen kielteinen. 
Nykyisin lehdossa on melko käytettyjä 
polkuja, asukasmäärän lisääntyessä 
polusto voi leventyä ja saattaa 
haarottua. Todennäköisesti 
kasvillisuus säilyy pääosin ennallaan, 
polun varret muuttuvat enemmän.   
2-3. Vaikutus on vähäisen kielteinen. 
Reunavaikutus leviää pihoilta lehtoon 
4. Vaikutus riippuu vieraslajista ja sen 
leviämisherkkyydestä. 
 

1. Kohtalainen todennäköisyys 
kulumisen lisääntymiselle. 
Lehto on upea virkistyskohde, 
joka houkuttelee ihmisiä.  
2. Koirien määrän nousu on 
todennäköinen 
3. Reunavaikutus vähäinen.  
4. Ei kovin todennäköistä vaan 
puutarhajätteen läjitys 
tapahtunee tontin 
suojavyöhykkeellä. 

1. Virkistyskäytön ohjaaminen 
rakenteilla. Sisältyy MH laatimaan 
HKSsään. Asukasmäärää on 
vähennetty ja virkistysaluetta 
lisätty. Tonttien koot ovat aiempaa 
suuremmat. 
2. Virkistysaluetta lisätty kaavaan 
ja tontit ovat kookkaat, jolloin 
koirien ulkoilutustarve 
suojelualueella vähenee.  
3. Kaavassa on osoitettu 
suojavyöhykkeet sekä 
lähivirkistysalue Natura-alueen 
rajalle  
4. Noudatetaan Espoon 
vieraslajilinjauksen (2020) 
ohjeistusta 

Luontodirektiivi liite 
II lajit 

Tietoa Hankkeen vaikutus Vaikutusten merkitys Vaikutusten todennäköisyys Toimet vaikutusten vähentämiseksi 

Hentonäkiruoho Hentonäkinruoho on tavattu 
Matalajärveltä viimeksi 
vuonna 2010 tehdyssä 
kasvillisuusinventoinnissa. 
Laji kärsii muiden 

1. Jätevesi- ja hulevesien 
aiheuttaman ravinnekuormituksen 
väheneminen kaava-alueelta 

1. Veden laadun paraneminen, kaava-
alueen merkitys vähäinen 

2. Hentonäkinruoho ei ole herkkä 
korkeille suolapitoisuuksille? 

1. Todennäköinen Kaavassa osoitettu leveä 
suojavyöhyke rantaan, 
hulevesialtaat osoitettu 



vesikasvien kilpailusta, 
rehevöitymisestä ja veden 
samentumisesta. 

2. Tiesuolauksen merkitys – kaava-
alueelta vähäistä. Kehä III:n vaikutus 
Paciuksentietä merkittävämpi 

Täplälampikorento Täplälampikorento on 
havaittu Matalajärven 
rantavyöhykkeeltä. Koko 
rantaluhta on 
todennäköisesti soveltuvaa 
elinympäristöä. Bussin 
kääntöpaikan lähellä oleva 
lisääntymispaikka saanee 
hulevetensä tierummun 
kautta.  

Hulevesien imeytys viivytysaltaiden 
kautta rantaluhtaan verrattuna 
sadevesien imeytymiseen 
maaperään tai pintavaluntana. 
Laskeutusaltaassa hulevesi 
puhdistuu.   
 
 

Vaikutus on myönteinen, kun 
hulevesien aiheuttama kuormitus 
pienenee.  

Vaikutus voi olla kielteinen, jos luhdan 
vetiset kohdat kuivuvat hulevesien 
keräämisen myötä. 

 

Myönteinen vaikutus on 
todennäköinen mutta 
suuruudeltaan pieni, koska 
kaava-alueen hulevesien 
ravinnekuormitus on vähäinen 
koko valuma-alueen 
kuormitukseen verrattuna.  

Kielteinen vaikutus on 
mahdollinen, mutta uusia 
allikoita voi syntyä altaiden 
läheisyyteen  

Hulevesialtaiden rakentaminen 
kaavan mukaisesti 

Saukko Saukosta on havaintoja 
sekä Matalajärveltä että 
Bodominjärveltä. Myös 
poikasia on havaittu. 
Kalastossa tapahtuvat 
muutokset vaikuttavat 
kalasta elävään saukkoon.  

1. Liikenteen lisääntymisen 
aiheuttamat mahdolliset 
liikennekuolemat 
2. Häiriön lisääntyminen lehdossa ja 
Matalajärvellä 
3. Matalajärven luontotyypin 
muutokset, jotka muuttavat kalastoa, 
esim. kalojen joukkokuolema 
 

1. Liikenteen lisääntymisellä voi olla 
vähäinen kielteinen vaikutus, mikäli 
saukko kulkee säännöllisesti 
Paciuksentien yli. 

2. Häiriön lisääntymisellä on kielteinen 
vaikutus, mikäli saukko pesii lehdossa 
tai rantavyöhykkeellä. 

3. Vähäinen, koska saukko voi siirtyä 
ainakin hetkellisesti muualle kalaan.  

 

1. Vaikutus on pieni ja 
epätodennäköinen, koska 
liikennettä vähän ja ajonopeus 
hidas. 

2. Lehdossa ei todennäköisesti 
pesi saukkoa.  

3. Kalaston määrä pysynee 
runsaana jatkossakin, joskin 
lajisuhteet voivat 
todennäköisesti muuttua.  

 

1. Alhainen ajonopeus, ajoesteet 

2. Virkistyskäytön ohjaus 
rakenteilla lehdossa (MH/HKS).  

3. Hulevesien puhdistus 
hulevesialtaissa ja järven 
hoitotoimenpiteet 

 

 

  



 

Liite 2 Koontitaulukko Högnäsin asemakaavahankkeen vaikutuksista Natura –ohjelmalla suojeltuun linnustoon 

Natura-lomakkeen lintulajit Tietoa Hankkeen vaikutus Vaikutusten merkitys Vaikutusten 
todennäköisyys 

Toimet vaikutusten vähentämiseksi 

Pesivät varpus-, kosteikko- ja 
vesilinnut (kaulushaikara, 
ruskosuohaukka, laulujoutsen, 
heinätavi, lapasorsa, luhtahuitti, 
ruisrääkkä, kurki, 
keltavästäräkki ja 
pikkulepinkäinen) 

Lajit pesivät Matalajärvellä 
yhden tai kahden parin 
voimin. 

Lajien pääsääntöiset 
tapaamispaikat ovat Natura-
alueella Matalajärven 
pohjois- ja lounaisluhdilla. 
 

1. Rakentamisesta syntyy 
melua, joka voi häiritä. 
Rajoittuu Matalajärven 
länsireunaan. 
2. Liikkuminen 
rantavyöhykkeellä ja 
mahdollisesti veneily 
Matalajärvellä lisääntyy. 
3. Asukkaiden lemmikkien 
(kissat, koirat) aiheuttama 
häiriö tai saalistus 

Pesiville linnuille hankkeesta aiheutuvien 
häiriöiden arvioidaan olevan erittäin vähäisiä, 
sillä linnustollisesti arvokkaimmat pesimäalueet 
Matalajärvellä ovat etäällä rakennuspaikoista ja 
niillä on metsää suojavyöhykkeenä. 

Vaikutus on 
todennäköinen, 
erityisesti aivan 
Matalajärven 
länsirannalla. 

1. Liikkuminen tulee ohjata riittävän 
etäälle rannasta ja asettaa 
kalastuskielto järven rannoilta.  
2. Matalajärven länsirannan 
suojavyöhykkeen kasvillisuuden 
säilyttämistä ohjataan ja valvotaan.  
3. Veneily Matalajärvellä tulisi 
kieltää. 
4. Kissojen irti pitämistä tulisi 
valvoa. 

Runsaslukuiset ja merkittävät 
Matalajärvellä lähinnä syksyisin 
levähtävät vesilinnut. Mm. 
laulujoutsen, harmaasorsa, 
tukkasotka, nokikana ja uivelo 
sekä haapana (runsaslukuisin 
levähtäjä syksyisin, ei NATA-
lomakkeella). 

Syksyisin Matalajärvi on 
Etelä-Suomen 
merkittävimpiä vesilintujen 
kerääntymisalueita.  

Vesilintujen yksilömäärät 
Matalajärvellä ovat 
syyskuusta marraskuulle 
erittäin suuria (1000 - 3500 
yks.) 

1. Erityisesti Matalajärven 
länsirannan 
rakentamisesta syntyy 
melua, joka voi häiritä 
vesilintuja. Häiriö kestää 
vain rakentamisen ajan. 

2. Liikkuminen tonttien 
rantavyöhykkeellä 

3. Kalastus ja veneily 
Matalajärvellä voi 
lisääntyä, jolloin syntyy 
suoraa visuaalista 
häiriötä. 

 

1-3. Vaikutuksen merkittävyys vaihtelee 
lajikohtaisesti. Häiriöille herkimpiä ovat 
Matalajärvellä runsaslukuiset lajit, harmaasorsa 
ja haapana. Näille lajeille häiriövaikutukset voivat 
olla vähäisiä keskittyen lähinnä syys-lokakuulle. 
Uivelolle, tukkasotkalle ja laulujoutsenelle 
vaikutusten arvioidaan rajoittuvan häiriön erittäin 
vähäiseen kasvuun muuttoaikoina. Jos 
häiriötekijöiden määrä kasvaa huomattavasti, niin 
myös häiriöt harvalukuisempiin lajeihin voivat olla 
lisääntyä.  

2. Vähäinen 

3. Mikäli veneily ja kalastus sallitaan, ovat 
vaikutukset kaikille levähtäville vesilinnuille 
erittäin merkittäviä. 

1. Vaikutus on 
todennäköinen 

2. Vaikutus on 
todennäköinen, 
mutta 
lyhytkestoinen 

3. Vaikutus on 
erittäin 
todennäköinen. 

1. Rakentamisesta aiheutuvien 
räjäytystöiden suoritus 
syysmuuttoaikojen ulkopuolella.  
2. Matalajärven länsirannan 
suojavyöhykkeen kasvillisuuden 
säilyttämistä ohjataan kaavassa ja 
puuston hoitoa valvotaan.  
3. Veneily Matalajärvellä tulisi 
kieltää. Liikkuminen tulee ohjata 
riittävän etäälle rannasta ja asettaa 
kalastuskielto järven rannoilta.  
Kaava mahdollistaa veneiden 
pitämisen Bodominjärven rannalla.  
 
 

Vähälukuisina tai 
epäsäännöllisesti 
muuttoaikoina Matalajärvellä 
levähtävät vesi- ja muuttolinnut  

Vesilintulajeista tähän 
ryhmään kuuluvat mm. 
punasotka, jouhisorsa, 
metsähanhi. Lisäksi 
Matalajärvellä käy runsaasti 
lajeja ruokavieraina. 
Ajoittain nämä lajit kuten 
tervapääsky voivat olla 
Matalajärvellä erittäin 
runsaslukuisia. 

1. Erityisesti Matalajärven 
länsirannan 
rakentamisesta syntyy 
melua, joka voi häiritä 
vesilintuja. Häiriö kestää 
vain rakentamisen ajan. 
2. Kalastus ja veneily 
Matalajärvellä lisääntyy, 
jolloin syntyy suoraa 
visuaalista häiriötä. 

1. Merkittävyyttä on hankala arvioida. 
Vesilinnuille häiriövaikutukset voivat olla 
suurempia, sillä harvalukuiset lajit reagoivat 
runsaslukuisten lintujen mukana häiriötekijöihin.  
2. Epäsäännöllisiin levähtäjiin ja ruokavieraisiin 
vaikutukset arvioidaan merkityksettömiksi. 
 

Vaikutus on melko 
todennäköinen  

lue yllä. 

 



ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

NATURA 2000

TIETOLOMAKE

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annettu neuvoston direktiivi 2009/147/EY sekä  

luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annettu 

neuvoston direktiivi 92/43/ETY 
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

1. ALUEEN TUNNISTUS

C FI0100092

1.1. TYYPPI 1.2. ALUEEN KOODI

1.6. VASTUUTAHO:
Metsähallitus

1.3 ALUEEN NIMI:

Matalajärvi

TIETOLOMAKE

Erityissuojelualueille (SPA), ehdotuksille yhteisölle tärkeiksi alueiksi (pSCI), yhteisölle tärkeille alueille (SCI) ja erityisten suojelutoimien alueille 
(SAC)

200009

1.4. ENSIMMÄINEN TÄYTTÖAJANKOHTA 1.5. PÄIVITYSAJANKOHTA

1.7. AJANKOHTA, JONA ALUE ON ILMOITETTU JA OSOITETTU/LUOKITELTU ERITYISALUEEKSI

Ajankohta, jona alue on luokiteltu SPA-alueeksi:

Ajankohta, jona alue on osoitettu SAC-alueeksi: 201504

Ajankohta, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (*):

Kansallinen oikeusperusta SAC-alueen osoittamiselle: Asetus 354/2015

Kansallinen oikeusperusta SPA-alueen osoittamiselle:

Huomautus/huomautukset (**):

Ajankohta, jona aluetta on ehdotettu SCI-alueeksi: 200205

(*) Valinnainen kenttä. Ympäristöasioiden pääosasto dokumentoi ajankohdan, jona alue on vahvistettu SCI-alueeksi (asiaa 

koskevan EU-luettelon hyväksymispäivä).

(**) Valinnainen kenttä. Huomautuksia voidaan antaa esimerkiksi sellaisten alueiden luokittelu- tai osoittamisajankohdista, jotka koostuvat 

alunperin  erillisistä SPA- ja /tai SCI-alueista

(*)

(**
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

NUTS II -tason koodi Unionin alueen nimi

2.5 HALLINNOLLINEN ALUEKOODI JA -NIMI:

FI1B Helsinki-Uusimaa

2.1 ALUEEN KESKIPISTE (desimaaliasteina)

Pituusaste Leveysaste

24,6906 60,2519

2.2 PINTA-ALA (ha):

2.4  PITUUS (km):

112,00 0

2. ALUEEN SIJAINTI

2.3 MERIPINTA-ALAN OSUUS (%):

2.6 LUONNONMAANTIETEELLISET VYÖHYKKEET:

Alppivyöhyke ( Boreaalinen vyöhyke (% (*)) % (*))
Atlantin vyöhyke ( % (*))
Mustanmeren vyöhyke vyöhyke ( % (*))

Mannervyöhyke ( % (*))
Makaronesian vyöhyke ( % (*))

Välimeren vyöhyke ( % (*))
Pannonian vyöhyke ( % (*))

Arovyöhyke ( % (*))

(*) Jos alue sijitsee useammalla kuin yhdellä luonnonmaantieteellisellä vyöhykkeellä, ilmoitetaan peittävyysprosentti kullakin vyöhykkeellä 

(valinnainen).
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

3. TIEDOT ALUEEN EKOLOGIASTA

3.1. ALUEELLA ESIINTYVÄT LUONTOTYYPIT SEKÄ ALUEEN ARVIOINTI 

NIIDEN OSALTA:

Koodi NP Pinta-ala (ha) Luolat 

(lkm)

Tietojen 

laatu

Edustavuus Suhteellinen

 pinta-ala

Suojelu YleisarviointiPF

Liitteen I mukaiset luontotyypit
A|B|C|D A|B|C

Alueen arviointi

CBG BA72,93150

CBM BB157140

CBM BA39050

CCM CC5,59080

CCM CC1491D0

PF: Merkitään "x" ensisijaisuuden ilmoittamiseksi, jos luontotyyppivoi esiintyä sekä ensisijaisesti suojeltavassa että muussa muodossa (6210, 7130, 

9430)

NP: Merkitään "x", jos luontotyyppiä ei enää esiinny alueella (valinnainen)

Pinta-ala: Ilmoitettaessa voidaan käyttää desimaaliarvoja

Luolat: Jos luontotyypeistä 8310 ja 8330 (luolat) ei ole saatavilla arvioita pinta-alasta, ilmoitetaan luolien lukumäärä

Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimekiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaation perusteella), P = 

"Huono" (esimerkiksi karkea arvio)
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

3.2 DIREKTIIVIN 2009/147/EY 4 ARTIKLAN JA DIREKTIIVIN 92/43/ETY LIITTEEN II MUKAISET LAJIT SEKÄ 

ALUEIDEN ARVIOINTI NÄIDEN OSALTA

3.3 MUUT TÄRKEÄT KASVI- ja ELÄINLAJIT

Luok-

ka

Koko

Alueen populaatio

KoodiRyhmä Minimi Maksimi

Yksikkö

PerustelutLaji

Tieteellinen nimi S NP IV

Liite

V

Muut luokat

A B C D

Luok
-ka

Alueen arviointi

Koko

Tyyppi

Alueen populaatio

KoodiRyh-

mä

Popu-

laatio

Suo-

jeluMinimi Maks.

Yksikkö Yleis-

arv.

Laji
Tieteellinen nimi S Tietojen

 laatu
Eristy-

neisyys

NP

I 1042 Leucorrhinia pectoralis p R M B B B B

M 1355 Lutra lutra p 1 2 i G C B B B

P 1963 Najas tenuissima p 1 5 i G B B B A

B A001 Gavia stellata c 1 8 i G C B C C

B A002 Gavia arctica c 1 3 i G C B C C

B A007 Podiceps auritus c 1 5 i G C B C A

B A021 Botaurus stellaris r 0 1 p G C B C B

B A028 Ardea cinerea c 5 15 i G C B C C

B A038 Cygnus cygnus c 10 110 i G C B C A

B A038 Cygnus cygnus r 1 1 p G C B C A

B A039 Anser fabalis c 0 140 i G C B C A

B A045 Branta leucopsis c 500 6000 i G C B C A

B A051 Anas strepera c 70 140 i G B B C B
B A054 Anas acuta c 6 20 i G C B C A

B A055 Anas querquedula r 0 1 p G C B C A

B A056 Anas clypeata r 2 2 p G C B C A

B A059 Aythya ferina c 5 20 i G C B C B

B A061 Aythya fuligula c 100 275 i G C B C A

B A062 Aythya marila c 3 16 i G C B C B

B A068 Mergus albellus c 10 95 i G C B C A

B A081 Circus aeruginosus r 0 1 p G C B C B

B A081 Circus aeruginosus c 1 3 i G C B C B

B A094 Pandion haliaetus c 1 4 i G C B C A

B A099 Falco subbuteo c 1 5 i G C B C A

B A119 Porzana porzana r 0 1 p G C B C B

B A122 Crex crex r 0 1 p G C B C B

B A127 Grus grus r 1 2 p G C B C C

B A151 Philomachus pugnax c 11 50 i M C B C C
B A166 Tringa glareola c 11 250 i G C B C C

B A177 Larus minutus c 0 11 i G C B C A

B A179 Larus ridibundus c 50 310 i G C B C C

B A190 Sterna caspia c 0 6 i G C B C B

B A193 Sterna hirundo c 5 70 i G C B C B

B A260 Motacilla flava r 0 2 p G C B C C

B A272 Luscinia svecica c 1 4 i P C B C B

B A338 Lanius collurio r 1 2 p G C B C B

P Callitriche hermaphroditica C X

P Ceratophyllum demersum C X

P Chara globularis C X

P Drepanocladus sordidus C X

P Hydrocharis morsus-ranae C X

P Lemna trisulca C X

P Myriophyllum verticillatum C X

P Nuphar pumila R X

P Potamogeton berchtoldii C X

P Potamogeton rutilus R X

P Spirodela polyrhiza C X
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

Ryhmä: A = Sammakkoeläimet, B = Linnut, F = Kalat, FU = Sienet, I = Selkärangattomat, L = Jäkälät, M = Nisäkkäät, P = Kasvit ja R = Matelijat

Koodi: Lintujen ja liitteiden IV ja V lajien osalta tulisi tieteellisen nimen lisäksi käyttää viiteportaalissa annettua koodia.

S: Merkitään ”kyllä”, kun lajia koskevat tiedot ovat arkaluontoisia ja niitä sen vuoksi ei aseteta yleisesti saataville

Yksikkö: i = yksilöt, p = parit tai muut yksiköt populaatioyksiköitä ja koodeja koskevan standardoidun luettelon mukaisesti ottaen huomioon luontotyyppidirektiivin 12 ja 

17 artikla (raportointi) (ks. viiteportaali).

NP: Merkitään "x", jos lajia ei enää esiinny alueella (valinnainen)

Luokka (runsausluokat): C = Yleinen, R = Harvinainen,  V = Hyvin harvinainen, P = Esiintyvä.

Perusteluluokat: IV, V: Luontotyyppidirektiivin liitteissä IV ja V olevat lajit, A: Kansallinen punainen lista, B: Kotoperäinen (endeemi), C: Kansainväliset yleissopimukset 

ja D: muu syy

Tyyppi: p = pysyvä, r =pesivä/lisääntyvä, c = levähtävä, w = talvehtiva (kasvien ja muiden kuin muuttavien lajien osalta merkitään "pysyvä")

Tietojen laatu: G = "Hyvä" (esimerkiksi tutkimusten perusteella), M = "Kohtalainen" (esimerkiksi osittaisten tietojen ja ekstrapolaatin perusteella"), P = "Huono" 

(esimerkiksi karkea arvio) ja DD = "Ei tietoja" (tätä luokkaa käytetään vain,jos populaation koosta ei voida tehdä edes karkeaa arviota; tässä tapauksessa populaation 

kokoa koskeva kenttä voidaan jättää tyhjäksi, mutta runsausluokkia koskeva kenttä on täytettävä).
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

4. ALUEEN KUVAUS

4.1. ALUEEN YLEISPIIRTEET:

Luontotyyppiluokka Peittävyys (%)Koodi

 ALUEEN MUUT OMINAISPIIRTEET

Matalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Bodomjärven itäpuolella. Nimensä mukaisesti järvi on hyvin matala, 

avovesialueillakin suurin syvyys on vain vähän yli metrin. 

Matalajärveä ympäröivät alueet ovat olleet pitkään viljeltyjä ja nykyisin osa pelloista on rakennettu 

golfkentäksi, mikä on vaikuttanut varsin voimakkaasti järven vedenlaatuun. Rehevöitymisen seurauksena 

Matalajärven avovesialue on viime vuosikymmeninä umpeenkasvanut vähitellen ja nykyisin avovettä on noin 

72 ha.  

Matalajärvi on luontaisesti runsasravinteinen ja lähdevaikutteinen. Se edustaa botaaniselta 

järvityypiltään osmankäämi-ratamosarpio (Typha-Alisma) -tyypin järveä. Järven avovesialueella kasvaa 

paikoin järvikaislasaarekkeita ja rantoja reunustavat luhdat ja rantasuot, jotka ovat laajimmillaan 

järven etelä- ja pohjoispäässä. Rantaluhtien kasvillisuus on valtaosin ruoko- ja saraluhtaa sekä paikoin 

myös osmankäämiluhtaa.  Järven pohjoispäässä on laaja luhtainen pullosaraneva. Matalajärven rantametsissä 

esiintyy paikoitellen myös tervaleppä- ja koivuvaltaisia metsäluhtia. 

Natura-alueeseen kuuluu myös Bodomin kannaksen hieno pähkinäpensaslehto, jonka kasvillisuus on etupäässä 

tuoretta käenkaali-oravanmarjatyypin ja paikoin myös rehevämpää sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa. 

Matalajärvellä pesii monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Järvi on myös merkittävä vesilintujen 

muutonaikainen levähdyspaikka.

4.2. ALUEEN LUONNE JA MERKITYS

Matalajärvi on ainoita Uudellamaalla kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan edustavana ja melko 

luonnontilaisena säilyneitä luontaisesti runsasravinteisia järviä.  

Matalajärven vesikasvisto ja -kasvillisuus on erittäin edustava ja vaatelias. Järvellä esiintyy 

uposkasveista muun muassa valtakunnallisesti vaarantuneeksi luokiteltu luontodirektiivin laji, 

hentonäkinruoho. Lisäksi Matalajärven monimuotoiseen uposkasvistoon kuuluvat mm. jouhivita, 

uposvesitähti, karvalehti, kiehkuraärviä, pikkuvita, isolimaska ja upposirppisammal. Vaateliaista 

irtokeijuvista ja kelluslehtisistä järvellä edustavat ristilimaska, kilpukka ja konnanulpukka. Myös 

järven ilmaversoiskasvillisuus on runsasta ja monimuotoista. 

Bodomin kannaksen pähkinäpensaslehto on edustavaa tuoretta keskiravinteista käenkaali-oravanmarja -tyypin 

(OMaT) lehtoa ja runsasravinteista sinivuokko-käenkaali -tyyppiä (HeOT). Lehtokasveista alueella 

esiintyvät runsaina  mm. lehtokuusama, koiranheisi, taikinamarja, sudenmarja ja sinivuokko. Yli 

kaksimetriset pähkinäpensaat vallitsevat alueen pensaskerroksessa. Lehdon valtapuustona on järeitä 

kuusia, joiden joukossa kasvaa paikoin isoja haapoja, koivua, raitoja ja pihlajaa. Lehdon länsiosassa 

kasvaa myös tammia. 

Matalajärven rantametsät ovat paikoitellen luonnontilaisia ja edustavia metsäluhtia. Tervaleppä on 

metsäluhtien valtapuu, mutta sekapuuna kasvaa myös hieskoivua. Luhtien kasvillisuudessa on paikoin 

havaittavissa mätäs- ja välikköpintojen vaihtelun synnyttämää mosaiikkimaisuutta. Metsäluhtien 

kenttäkerroksen valtalajeja ovat mm. vehka, raate, ranta-alpi, rentukka ja rantayrtti. Paikoitellen 

kasvaa myös kurjenmiekkaa ja punakoisoa. 

Matalajärvi on luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi. Viime 

vuosikymmenien aikana pesimälinnusto on lajistoltaan hieman yksipuolistunut, mutta järvellä pesii 

edelleen runsas vesi- ja rantalinnusto. Muutonaikaisena levähdyspaikkana Matalajärvi on viime vuosina 

kasvattanut merkitystään. Järvellä levähtää runsaasti vesilintuja ja myös kahlaajia.  

Matalajärveä on ravinnekuormituksen seurauksena ylirehevöitynyt.  Muun muassa Matalajärven ympärillä 

sijaitsevien peltojen, golfkentän ja asutuksen ravinnekuormitus kiihdyttävät järven umpeenkasvua.  

Rehevöitymisen seurauksena järvellä on esiintynyt viime vuosina mm. voimakkaita viherlevien 

massaesiintymiä, jotka saattavat heikentää hentonäkinruohon elinmahdollisuuksia. 

Sisävedet: järvet ja lammet sekä virtaavat vedet 67N06

Suot ja rantakasvillisuus 27N07

Sekametsät 6N19

100 %LUONTOTYYPPIEN KOKONAISPEITTÄVYYS

7



ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

Alueen suojelutavoite: 

Kaikki tietolomakkeen taulukoissa 3.1 ja 3.2 mainitut luontotyypit ja lajit (lukuun ottamatta 

edustavuudeltaan luokkaan D luokiteltuja luontotyyppejä ja populaation merkittävyyden osalta luokkaan D 

luokiteltuja lajeja) kuuluvat alueen suojeluperusteisiin ja kaikkien niiden suojeluperusteena on 

vähintäänkin alueen merkittävyyden säilyttäminen osana verkostoa. 

Lisäksi alueen suojelussa ja hoidossa painotetaan seuraavia tavoitteita: 

- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään turvaamalla 

luonnon omien prosessien mukainen kehitys,

- alueella vallitseva luontotyyppien ja lajien sekä niiden elinympäristöjen tila säilytetään alueen 

käyttöä ohjaamalla,

- luontotyypin ja lajin elinympäristön laatua tai lajin populaation elinvoimaisuutta parannetaan 

ennallistamis- ja hoitotoimenpitein.
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

4.3 UHAT, KUORMITUKSET JA TOIMET, JOILLA ON VAIKUTUKSIA ALUEESEEN

Kaikkein tärkeimmät vaikutukset ja toimet, joilla on suuria vaikutuksia alueeseen

Muita tärkeitä vaikutuksia, joilla kohtalaisia/vähäisiä vaikutuksia alueeseen

 4.4 OMISTUSSUHTEET (valinnainen)

4.5 TIETOLÄHTEET (VALINNAINEN)

Barkman, J. 1999: Den högre vattenvegetationen i sju sjöar i Esbo, Grankulla och Vichtis, 

Uppföljningsstudie efter en 36-årsperiod.  - Licentiatarbete i systematisk-ekologisk botanik, 

Helsingfors universitet. 157 s. +14 kartor.

Barkman, J. 2000: Potamogeton rutilus Wolfg. och Najas tenuissima (A.Braun) Magnus i sjön 

Grundträsk i esbo, mellersta Nyland. - Memoranda Soc. Fauna Flora fennica 76, 2000.

Espoon ympäristönsuojelulautakunta 1987: Espoon arvokkaat luontokohteet. Kokonaisraportti. Espoon 

ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/1997. 206 s. + liitteet.

Lintuvesityöryhmä 1981: Valtakunnallinen lintuvesiensuojeluohjelma. -Komiteanmietintö 32/1981, 

Maa- ja metsätalousministeriö, helsinki. 197 s.

ARVIOINTI-

SKAALA
UHAT JA 

KUORMITUKSET 

(koodi)

PILAANTU-

MINEN

KIELTEISET VAIKUTUKSET

ARVIOINTI-

SKAALA

TOIMET, HOITO 

(koodi)

PILAANTU-

MINEN

SISÄPUOLELLA / 

ULKOPUOLELLA 

(i | o | b)

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET

SISÄPUOLELLA / 

ULKOPUOLELLA 

(i | o | b)

H H01.05 o

H H01.01 o

H H01.08 o

H H01 b

H G02 o

ARVIOINTI-

SKAALA
UHAT JA 

KUORMITUKSET 

(koodi) 

PILAANTU-

MINEN

KIELTEISET VAIKUTUKSET

ARVIOINTI-

SKAALA

TOIMET, HOITO 

(koodi)

PILAANTU-

MINEN

MYÖNTEISET VAIKUTUKSET

SISÄPUOLELLA / 

ULKOPUOLELLA 

(i| o | b)

SISÄPUOLELLA / 

ULKOPUOLELLA 

(i | o | b)

M D01 o

M I01 i

L G01.01 i

L F02 i

L F03.01 i

Kansallinen/ 

liittovaltion taso
26

Valtio/maakunta

Paikallinen/ 

kunnallinen

Muu julkinen

Yhteisomistus

Yksityinen 74
Ei tiedossa 

Yhteensä 100

Julkinen

Tyyppi (%)

Arviointiskaala: H = suuri, M = kohtalainen, L = vähäinen

Pilaantuminen: N = Typpikuormitus, P = Fosfori-/fosfaattikuormitus, A = Happokuormitus/hapettuminen, T =  Toksiset epäorgaaniset 

kemikaalit, O = Toksiset orgaaniset kemikaalit, ja X = Monenlaisia pilaavia aineita.

i = sisäpuolella, o = ulkopuolella, b = sekä sisä- että ulkopuolella.
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

Linkit:

5.1 SUOJELUALUETYYPIT KANSALLISELLA JA ALUEELLISELLA TASOLLA

Koodi Peittävyys (%)

5.3 ALUEEN OSOITTAMINEN

5. ALUEEN SUOJELUN TILA (VALINNAINEN)

Hirvonen, H. 1985: Espoon lintuvesien pesimälinnuston inventointi 1984. -Espoon 

ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 1/1985.

Lammi, E. 20.8.2000: Ennakkotiedonanto pesimälinnuston laskentatuloksista Matalajärvellä kesää 

2000. 

Leivo, M. & Leikola, N. 1991: Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta 1990. -Espoon 

ympäristönsuojelulautakunnan julkaisu 2/1991. 53 s.

Tietokantatäydennys 2016:

- Metsähallitus 2013: Luontotyyppi-inventointi. MHGIS ja YSAGIS -tietokannat, 

luontotyyppiaineisto 15.11.2013.

- Metsähallitus 2013: Natura-alueiden tila-arviointien lajikohtaiset tiedot.

- Suomen ympäristökeskus 2013: Hertta (Eliölajit-tietojärjestelmä) 1.1.2013 (lajit) ja 4/2013 

(luontotyypit)

FI00 100

Matalajärvi kuuluu Nuuksion kansallispuistoon.

Natura-alueen suojelun toteutuskeinona on luonnonsuojelulaki.

5.2 ALUEEN YHTEYDET MUIHIN ALUEISIIN:

-osoitettu kansallisella tai alueellisella tasolla

Tyypin koodi Alueen nimi Tyyppi Peittävyys (%)

Tyyppi Alueen nimi Tyyppi Peittävyys (%)

-osoitettu kansainvälisellä tasolla
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ALUEEN KOODI: FI0100092 NATURA 2000 Data Form

6.1 ALUEEN HOIDOSTA VASTAAVA(T) TAHO(T):

6. ALUEEN HOITO

Metsähallitus, Etelä-Suomen Luontopalvelut

6.2 HOITOSUUNNITELMA(T):

Onko hoitosuunnitelma laadittu?

X Kyllä

Ei, mutta valmisteilla

Ei

6.3 SUOJELUTOIMET

Nimi: Espoon Matalajärven kannaksen ja Bånbergetin 

aarnialueen luonnonhoitosuunnitelma, Metsähallitus, 

Lahtinen A., 2010

Barkman Jack: Matalajärvi-Grundträsk 

kunnostussuunnitelma 2005

Linkki:

7. ALUEEN KARTTA

INSPIRE ID -tunnus:

Onko kartta toimitettu PDF-tiedostona? (valinnainen)

Kyllä

Ei

Tiedot alkuperäisestä kartasta, jota käytetty sähköisten rajausten digitoimisessa 

(valinnainen).
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1 §

2 §

3 §

4 §

5 §

6 §

7 §

8 §

10 §

Puisto.

Yleinen pysäköintialue.

ulkopuolella oleva viiva.

3 metriä kaava-alueen rajan

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. 

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. 

tun kerrosluvun. 

rakennuksen tai sen osan suurimman salli-

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, 

Rakennusala.

alalla.

sallitun asuntojen lukumäärän rakennus-

Arabialainen numero osoittaa suurimman 

rakennuksen. 

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talous-

Ajoyhteys.

vaksi tilaksi.

kerroksessa käyttää kerrosalaan luetta-

suurimman kerroksen alasta saa kellari-

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 

Murtoluku roomalainen numeron edessä 

tilaksi.

tasolla käyttää kerrosalaan luettavaksi 

suurimman kerroksen alasta saa ullakon

osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen 

Murtoluku roomalainen numeron jäljessä 

Muuntamon rakennusala.

hulevesiä.

viivytetään kortteli- ja katualueiden

Alueen osa, jonka kautta johdetaan ja

rakentamista.

nut maaperä on kunnostettava ennen 

uttanut maaperän pilaantumista. Pilaantu-

selvittää onko alueen aiempi toiminta aihe-

Alueen osa, jolla ennen rakentamista tulee

sa asussa säilytettävä alueen osa.

Istutettava tai luonnontilaisena huolitellus-

järveen.

ravinteiden pääsy Bodomin- ja Matala-

on myös hidastaa valumavesiä ja estää

mukaisena. Vyöhykkeen tarkoituksena 

maisema säilyy mahdollisimman luonnon-

ja muuta kasvillisuutta siten, että ranta-

Alueella säilytetään/istutetaan puustoa 

Kasvullisena hoidettava suojavyöhyke.

varattu alueen osa.

Maanalaista johtoa tai avo-ojaa varten 

museoviranomaisen lausunto.

säilyy. Toimenpiteistä on pyydettävä

sellaisia, että rakennuksen arvokas luonne 

vien korjaus- ja muutostöiden tulee olla 

ei saa purkaa. Rakennuksessa suoritetta-

miljöön kannalta merkittävä rakennus, jota

Suojeltava rakennus. Paikallishistorian ja 

Esbo

Skala  1:1000Mittakaava  1:1000

0 50 100 150 m

JA -MÄÄRÄYKSIÄ:
ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ 

Högnäs Högnäs

Asemakaava Detaljplan

suojelualueet
virkistys-, liikenne- ja
Korttelit 65012 - 65018 sekä katu-, 
65. kaupunginosa, Högnäs

skyddsområden
rekreations-, trafik- och
Kvarter 65012 - 65018 samt gatu-, 
Stadsdel 65, Högnäs

Espoo

lehtomaista kasvillisuutta tulee vaalia.

Lähivirkistysalue. Alueella kasvavaa 

Lähivirkistys- ja venevalkama-alue.

polkupyöräilylle varattu alueen osa.

Ohjeellinen yleiselle jalankululle ja 

Lähivirkistysalue.

puhdistamista palvelevia rakenteita.

saa rakentaa hulevesien viivyttämistä ja 

Sijainniltaan ohjellinen alueen osa, jolle 

ten, että sen arvot säilyvät.

arvokkaasta puustosta. Aluetta tulee hoitaa si-

kokonaisuudesta, pihojen sommittelusta sekä 

jen sekä luonnontilaisempien alueen osien 

koostuvat rakennusten, pihojen ja puutarho-

torian kannalta merkittävä alue, jonka arvot 

Maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuurihis-

suuri osa rinnepuustosta tulee säilyttää.

ten, että sen arvot säilyvät. Mahdollisimman 

arvokkaasta puustosta. Aluetta tulee hoitaa si-

kokonaisuudesta, pihojen sommittelusta sekä 

jen sekä luonnontilaisempien alueen osien 

koostuvat rakennusten, pihojen ja puutarho-

torian kannalta merkittävä alue, jonka arvot 

Maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuurihis-

9 §

tettu tammi.

kaisena luonnonmuistomerkkinä rauhoi-

Suojeltava puu. Luonnonsuojelulain mu-

katu. 

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

katu, jolla tontille ajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu 

400

1

pp

pp/t

pp

Tasokoordinaattijärjestelmä plankoordinatsystem ETRS-GK25FIN, korkeusjärjestelmä höjdsystem N2000

10 02

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Asemakaavayksikkö

Esbo stadsplaneringscentral

Detaljplaneenheten

Alue

Mittakaava

Piirtäjä

Suunnittelija Arkistotunnus

Päiväys

Asianumero

Piir.nro

16.3.2009

6438633000

16.3.2009

1:2000

Högnäs

Asemakaava

Kp 

30.3. - 5.5.2009

9.8. - 7.9.2010

Ksl, korjattu 31.10.-14.11.2012

16.6.-11.8.2014Kh

164/10.02.03/2021

7585/503/2007 Kari Moilanen

Leena Kaasinen

Leena Kaasinen

Leena Kaasinen

Kv, palautti 23.3.2015

85/2011

399/2015 /f Aila Vallden 29.5.-15.8.2018Ksl, palautti

/va

/a

/c

/d

/e Leena Kaasinen

Ksl, muutettu Aila Vallden

LK, AV

JLu

19.12.2011 - 26.1.2012

/g

Tällä asemakaava-alueella on korttelialueille laadittava erillinen tonttijako.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Esbo stadsplaneringscentral

Godkänd i stadsfullmäktige den   .  .     (    § i protokollet). 

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa   .  .     (pöytäkirjan     §).

Torsti Hokkanen

På detta detaljplaneområde skall för kvartersområdena uppgöras separat 

tomtindelning.

stadsplaneringsdirektör

kaupunkisuunnittelujohtaja

Torsti Hokkanen

VP

LP

AO-1

AO-2

VL

VL-1

VL-2

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.65012

HÖG

65

SOINTU

I

1/2kI

Iu2/3

vm

hu

eko-1

t

s-3

s-2

s-1

ajo

hule-1

saa

Nähtävillä MRA 30 §

Nähtävillä MRA 27 §

Nähtävillä MRA 32 §

vähintään 2 pp /asunto.

Polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa 

  on kooltaan enintään 60 k-m².

- 2 ap / asunto tai 1 ap / asunto, jos asunto 

seuraavasti:

Autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 

AUTO- JA POLKUPYÖRÄPAIKAT

ja alueen luonteeseen sopivina.

ottamatta ohjeellisesti kevytpinnoitteisina

Kadut toteutetaan Paciuksentietä lukuun 

elinolosuhteiden säilyttäminen.

sessa on otettava huomioon lepakoiden 

Valaistuksen suunnittelussa ja toteuttami-

yli ohjearvojen.

ettei huoneilman radonpitoisuus kohoa

Asuinrakennukset on perustettava siten,

suojelulaissa.

oon ottamisesta on säädetty luonnon-

ehdotettu alue. Suojeluarvojen huomi-

Natura 2000 -verkostoon kuuluva tai nat

sr

sä

nimi. 

Kadun, puiston tai muun yleisen alueen 

lukumäärä ei tonttijaon johdosta kasva. 

Tonttijako on mahdollinen siten, että asuntojen 

rakennusoikeutta ja asuntojen lukumäärää.

tuhoutuu, sovelletaan kaavakarttaan merkittyä 

määrän lisäksi säilytetty rakennus puretaan tai 

Jos kaavakarttaan merkityn asuntojen luku-

  90 k-m²:n suuruisen vapaa-ajan asunnon.

- ennen vuotta 2000 rakennetun alle 

- sr-merkinnällä varustetun rakennuksen,

lisäksi saa säilyttää ja kunnostaa

Kaavakarttaan merkityn asuntojen lukumäärän 

ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄJA TONTTIJAKO

SL/nat

välttämättömät toimenpiteet.

luonnon- ja maisemanhoidon kannalta 

kinäpensaslehto. Alueella sallitaan vain 

nonsuojelulain perusteella suojeltu päh-

teet tulee säilyttää. Alueella sijaitsee luon-

erityisen tärkeä alue, jonka ominaispiir-

Luonnon monimuotoisuuden kannalta 

koskee laki Nuuksion kansallispuistosta. 

laissa. Kansallispuistoon kuuluvaa aluetta 

ottamisesta on säädetty luonnonsuojelu-

-verkostoon kuuluvan alueen huomioon 

Luonnonsuojelualue. Natura2000

jota suositellaan säilytettäväksi.  

Paikallishistoriallisesti arvokas rakennus, 

viereiset suojelualueet. (1-12 §)

rakentamisessa tulee huomioida 

Erillispientalojen korttelialue, jonka 

(1-7, 9-12 §)

Erillispientalojen korttelialue.

menetelmällä.

niiden laatua parantavalla suodattavalla

syntyvät hulevedet tulee ensisijaisesti käsitellä 

pinnan viivytystarpeesta. Liikennöidyillä alueilla 

katon viivytystarve on 2/3 vettä läpäisemättömän 

myös rakentamisen aikaisia hulevesiä. Viher-

suunnitella hallittu ylivuoto. Velvoitteet koskevat 

tunnin kuluessa täyttymisestään ja niihin tulee 

tulee tyhjentyä viivytystilavuuden osalta 12-24 

Hulevesipainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden 

tulee olla 1 m³ jokaista 100 m² kohden.

-altaiden tai -säiliöiden viivytystilavuuden 

alueella siten, että hulevesipainanteiden,

tulevia hulevesiä tulee imeyttää- ja/tai viivyttää 

pintoja. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta 

pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä 

alueille ja/tai hulevesirakenteisiin. Pihan 

ohjaamalla hulevesiä istutuksille, biosuodatus-

suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja 

Piha-alueilla hulevesien hallinnassa tulee 

HULEVEDET

ja suunnitelma kasvillisuuden istuttamiseksi.

yhteydessä tulee esittää tontin puustokartoitus 

uusilla jaloilla lehtipuilla. Rakennusluvan 

suuret jalopuut, kuten tammet, tulee korvata 

vanhoja istutuksia, tulee vaalia. Poistettavat 

ominaisia piirteitä, kuten jaloja lehtipuita ja 

tärkeä puusto sekä vanhoille pihapiireille 

Maiseman tai kaupunkikuvan kannalta 

huomioida puuston merkitys suurmaisemassa. 

lyttää puustoisena. Alueen hoidossa tulee 

Mahdollisimman suuri osa tontista tulee säi-

YMPÄRISTÖÖN 

RAKENTAMISEN SOVITTAMINEN 

11 §

MUUT MÄÄRÄYKSET

12 §

  osoitetut rakennukset.

- säilyttää ja kunnostaa sr- tai sä-merkinnällä 

  varaston,

  suuruisen viherhuoneen tai erillisen puutarha-

- rakentaa asuntoa kohti korkeintaan 15 m² :n 

  kitystä rakennusoikeudesta, 

  rakennuksia enintään 20 % kaavaan mer-

- rakentaa yksikerroksisia erillisiä talous-

lisäksi saa:

Asemakaavaan merkityn rakennusoikeuden 

LISÄRAKENNUSOIKEUS

Lisätietoja valvovalta ympäristöviranomaiselta. 

ettei happamia valumavesiä joudu vesistöihin.

aloittamista. Maamassat tulee käsitellä niin, 

tulee huomioida ennen rakentamisen 

villa osilla mahdolliset sulfidisaviesiintymät 

Kortteleiden 65012, 65014 ja 65016 ala-

yhteys katkea.

alitus tulee toteuttaa siten, ettei ekologinen 

ojat tulee säilyttää avouomaisina. Kadun 

nontilaisen kaltaisena, ja alueella virtaavat 

alueita lukuun ottamatta säilyttää luon-

yhdistävä ekologinen käytävä tulee katu-

välillä. Matalajärven ja Bodominjärven 

teystarve viitasammakon elinalueiden 

Alueen osa, jolla sijaitsee ekologinen yh-

Katu. (7 §, 9 §, 11§)

vyöhykkeellä.

matta, myös kasvullisena hoidettavalla suoja-

lyttää ja kunnostaa rakennusalan rajasta riippu-

Vanhan sauna- tai talousrakennuksen saa säi-

kohtaisesta rakennusoikeudesta. 

teuttaa korkeintaan 75 % rakennusalan asunto-

Rakennuksen suurimpaan kerrokseen saa to-

 

ensisijaisesti kasvillisuusaidoin tai aidantein.

teita. Mahdollinen aitaaminen tulee toteuttaa 

Alueella ei sallita korkeita umpinaisia aitaraken-

lappeen suuntaisia.  

tulee olla avoimia ja niiden alapinnan katon 

vuuden tulee olla 15 - 35 astetta. Räystäiden 

olla harjakatto, jonka pääasiallisen kattokalte-

saa ylittää 9 metriä.  Uudisrakennuksissa tulee 

ta harjakattoisen rakennuksen päätyä, joka ei 

korkeus ei saa ylittää 7 metriä lukuun ottamat-

hyvin vaaleita sävyjä tulee välttää. Julkisivun 

lee sopeutua maisemaan. Hyvin kirkkaita tai 

nuksissa. Julkisivujen ja kattojen värityksen tu-

käytetty viereisissä olemassa olevissa raken-

teriaalina voidaan sallia rappaus, jos sitä on 

lina tulee olla puu.  Pääasiallisena julkisivuma-

Rakennusten pääasiallisena julkisivumateriaa-

kennuskantaan. 

mittakaavan tulee sopeutua ympäröivään ra-

toa säästäen.  Uudisrakennusten ilmeen ja 

siä välttäen sekä mahdollisimman paljon luon-

tonmuotoja seuraten, leikkauksia ja pengerryk-

Rakennukset tulee sovittaa maastoon maas-

korkeustasolle + 24,6 m mpy (N2000).  

Kadut ja pelastustiet tulee rakentaa vähintään 

rakenteita ilman asianmukaista vesieristystä. 

puolelle ei tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia 

taessa vesi voi vaurioittaa rakenteita. Sen ala-

(N2000). Korkeustason +24,6 mpy alle rakennet-

riski. Ylin tulvakorko alueella on + 24,6 mpy 

Uudisrakentamisessa tulee huomioida tulva-

maa-aikainen hulevesien hallintasuunnitelma. 

Rakennuslupavaiheessa tulee esittää työ-

muutonhuipun 1.9.-31.10. ulkopuolelle.

linnuston pesimäkauden 15.4.-30.6. ja 

melua ja tärinää aiheuttavat työt tulee ajoittaa 

vuorokautta pidempikestoiset merkittävää 

ravinnekuormituksen vähentämiseksi. Yhtä 

tulee ajoittaa touko-elokuulle Matalajärven 

Maanmuokkausta edellyttävä rakentaminen 

tusta tulee välttää. 

vaikutuksen lisäämiseksi. Piha-alueiden valais-

suutta ravinnevalumien estämiseksi ja suoja-

luonnonmukaista puustoa ja muuta kasvilli-

mikoksi tai lannoittaa, vaan siellä tulee ylläpitää 

Rantavyöhykettä ei saa raivata, istuttaa nur-

Matalajärven vesien- ja linnuston suojelu. 

ja kunnossapidossa on otettava huomioon 

Korttelialueen suunnittelussa, rakentamisessa 

LUONNONSUOJELUALUEEN HUOMIOIMINEN

Kv 8.9.-29.9.2014
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