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1 Johdanto 

Pohjois-Espoossa Bodominjärven ja Matalajärven välillä sijaitsevan Högnäsin kan-

naksen asemakaavaa on valmisteltu useita vuosia. Kaavaan kohdistuu useita suunnit-

telua ohjaavia, ristiriitaisia toiveita ja tavoitteita. Matalajärvi rantaluhtineen kuuluu 

Natura suojelualueverkostoon ja se on nyttemmin liitetty Nuuksion kansallispuis-

toon. Alun perin Matalajärvi on nimetty Naturaan luontotyypin perusteella (SAC-

alue), jolla suojellaan luontaisesti ravinteista järveä, rantaluhtia ja lehtoa sekä muuta-

mia II-liitteen lajeja. Syksyllä 2016 järvi oli ehdolla SPA-alueen statuksella Natura suo-

jelualueverkoston täydennykseen, josta valtioneuvosto päättänee lähitulevaisuudessa. 

SPA-alueilla suojellaan lintulajeja, Matalajärven osalta tämä tarkoittaa lintudirektiivin 

liitteen I-lajeista sekä pesimä- että muutonaikaista linnustoa.  

Espoon kaupunki teetti kaavoituksen taustatiedoksi Högnäsistä luontoselvityksen 

vuonna 2007. Ennen Högnäsin asemakaavan nähtävillä oloa kaupunki teetti myös 

luonnonsuojelulain 65 § nojalla kaavasta Natura –arvioinnin (Keiron 2009). Vuonna 

2015 Högnäsin luontoselvitys uusittiin ja täydennettiin mm. rantaluhdan kartoituk-

sella, viitasammakon kartoituksella sekä Matalajärven pesimä- ja muutonaikaisen lin-

nuston laskennoilla (Keiron 2016, Enviro 2016).  

Kaavaa on Natura-arvioinnin ja luontoselvitysten jälkeen työstetty ja monia arvioin-

nissa ehdotettuja lieventämistoimenpiteitä on huomioitu. Talvella 2017 kaupunki-

suunnittelukeskus pyysi Natura-arvioinnin päivittämistä. Työssä arvioidaan kaavaver-

siota, joka on päivätty 17.5.2017.  

Tässä Natura -arvioinnissa esitellään Matalajärven Natura 2000 – alueella suojellut 

luontotyypit ja direktiivilajit, hanke sekä sen arvioidut vaikutukset. Natura-arvioinnin 

alussa huomattiin, ettei Natura – alueverkoston täydentämisestä ollut päätöstä ja siksi 

Matalajärveä koskevasta Natura – tietolomakkeesta ei vielä ollut lopullista versiota, 

vaan useampaa erilaista. Työ on tehty lähtökohdalla, että alueesta tulee SPA-alue ja 

siksi vaikutuksia Natura-alueen perustelajeihin pitää arvioida. Suojelun perustelajeista 

ei ole saatu täyttä varmuutta, siksi työssä on huomioitu tiedossa olevia ja alueella 

esiintyviä direktiivin liitteen I-lintuja. Työssä on arvioitu vaikutuksia liitteen II lajeihin 

saukko, hentonäkinruoho ja täplälampikorento. Kaavan vaikutuksia on pohdittu 

myös LsL 49 § nojalla suojeltuihin lajeihin viitasammakkoon, lummelampikorentoon 

sekä useisiin lepakkolajeihin. IV-liitteen lajit eivät voi olla Natura – suojelualueen pe-

rustelajeja. Lisäksi on arvioitu Högnäsin kaavan vaikutuksia Högnäsin luontoon.  

Työtä ovat ohjanneet Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta suunnittelupäällikkö 

Leena Kaasinen, maisema-arkkitehti Katariina Peltola, kaavoitusarkkitehti Aila 

Valldén sekä ympäristökeskuksesta ympäristötarkastaja Tia Lähteenmäki. Natura – 

arvioinnin ovat laatineet biologit FM Anu Luoto, FM Susanna Pimenoff ja lintuasi-

antuntija Tuomas Seimola Luontotieto Keiron Oy:stä. 
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Kuva 1 Högnäsin kaava-alue osoitetaan punaisella täytöllä. Matalajärven Natura- ja luonnonsuojelu-

alue sijaitsee Kehä III:n länsipuolella. Se kuuluu Nuuksion kansallispuistoon. Kaikki suojelualueet on 

rajattu vaaleanpunaisella täytöllä.  

  



 

Espoon kaupunki, Högnäs AK 
Natura-arvio 2017 27.12.2017 

 

5 

2 Aineisto 

Högnäsin asemakaava-alueen Natura – arvio perustuu aiemmin tehtyihin selvityksiin 

ja muihin kirjallisiin lähteisiin. Luettelo aineistosta on esitetty alla. Pimenoff on käynyt 

alueella vuonna 2007 ja 2015, Seimola ja Luoto vuonna 2015. Espoon ortoilmakuvaa 

on käytetty apuna nykytilan toteamiseksi. Arvioinnissa on noudatettu julkaisussa 

”Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi” (Söderman 2003) annettuja oh-

jeita. 

 Suomen Natura 2000 –kohteet/Uudenmaan ympäristökeskus. Matalajärvi 

FI0100092, tietolomake ladattu 1.3.2017. 

 Suomen Natura 2000 – kohteet, Matalajärvi FI0100092, tietolomake. Ym-

päristöministeriö, luonnosversio 20.3.2017.  

 Suomen Natura 2000 –kohteet, Matalajärvi, NATA 2B. Valmisteluaineisto 

lajistosta, taulukkomuotoinen tieto. Metsähallitus 2014.  

 Högnäs asemakaava, kaavaversio 7.3.2017, kaavakartta ja kaavaselostus. 

 Högnäs asemakaavoitus – Luontoselvitys 2015. Luontotieto Keiron Oy 

29.1.2016 

 Espoon paikallisesti arvokkaiden lintuvesien pesimälinnusto- ja viitasammak-

koselvitys 2016. Ympäristösuunnittelu Enviro 2016. 

 Espoon lintuvesien pesimälinnuston seuranta ja viitasammakkoselvitys 2015. 

Lammi & Routasuo 2015. 

 Matalajärven tila 2016. Barkman 2016.  

 Matalajärven tila 2015. Barkman 2015 

 Matalajärven kunnostustyösuunnitelma 2010–2012. Natura-arviointi. Barkman 

2010. 

 Matalajärven kunnostuskertomus 2008. Barkman 2010. 

 Matalajärvi–Grundträsk – Vesikasvillisuuden inventointi 2010. Vertailu vuo-

siin 1961 ja 1997. Järven tilan muutokset Barkman 2010. 

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

pohdinta. Barkman 2008 

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

Barkman 2005. 

 Säännöstelyn vaikutus Bodominjärven ja Matalajärven vesistöön. Nina Kärkäs 

2012 

 Espoon Högnäs – Luontoselvitys 2015. Luontotieto Keiron Oy 15.1.2016 

 Espoon Högnäs – Luontoselvitys 2007. Luontotieto Keiron Oy 12.12.2007 

 Espoon Kulloon kaava-alueen luontoselvitykset vuonna 2007 sekä arvio 

hankkeen vaikutuksista Matalajärven Natura-alueeseen. Faunatica Oy 

2007. 
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 Matalajärven kuormitusselvitys. Tuomo Karvonen, TKK, vesitalouden ja 

vesirakentamisen laboratorio 2007. 

 Matalajärven valuma-alueen toimintojen tarkastelu ja toimenpide-ehdotuk-

set kuormituksen vähentämiseksi. Tiina Seppälä, Espoon ympäristökeskus 

2007 

 Ulkoinen ravinnekuormitus ja pohjasedimentistä vapautuvat ravinteet Es-

poon Matalajärvessä. Joose Mykkänen, Espoon ympäristökeskus 2008. 

 Högnäsin katujen yleissuunnitelma. Hulevesien hallintasuunnitelman päivi-

tys FCG Finnish Consulting Group Oy 8.12.2011 

 Högnäsin katujen yleissuunnitelma. Hulevesien hallintasuunnitelma. FCG 

Planeko Oy 2009. Luonnos 

 Matalajärven valumavesien hallintasuunnitelma. Paula Kuusisto-Hjort, 

2011 

 Karttamateriaali ja ortoilmakuva ovat Espoon kaupungin mittaustoimis-

tosta. 
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3 Matalajärven Natura 2000 –alueen luontoarvot 

 

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

punaisella rajaviivalla, Matalajärven Natura – alue vihreällä täytöllä. © Maanmittauslaitos, 

peruskarttarasteri 2017. 
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3.1 Natura – alueen kuvaus ja lajisto 

”Matalajärvi, joka kuuluu Nuuksion kansallispuistoon ja sisältyy verkostoon luonto-

direktiivin mukaisena SAC-alueena, on inventointitietojen perusteella sekä pesimälin-

nustoltaan että muutonaikaisena levähdysalueena rinnasteinen SPA-verkostoon kuu-

luvien parhaimpien lintujärvien kanssa. Lintudirektiivin liitteen I lajeja ja Suomessa 

säännöllisesti esiintyviä muuttolintulajeja esiintyy alueella yli 30 lajia. Alue on sen 

vuoksi ilmoitettava verkostoon myös lintudirektiivin mukaisena SPA-alueena.” (YM 

1.9.2016, Ehdotus Suomen Natura 2000 -verkoston täydentämiseksi ja tietojen ajan-

tasaistamiseksi) 

Matalajärven luontoa on kuvattu tietolomakkeella seuraavasti (Ympäristöministeriö 

3/2017 julkaisematon): 

”Matalajärvi sijaitsee Pohjois-Espoossa Bodominjärven itäpuolella. Nimensä mukai-

sesti 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 veden-

laatuun. Rehevöitymisen seurauksena Matalajärven avovesialue on viime vuosikym-

meninä umpeenkasvanut vähitellen ja nykyisin avovettä on noin 72 ha.   

Matalajärvi on luontaisesti runsasravinteinen ja lähdevaikutteinen. Se edustaa botaa-

niselta järvityypiltään osmankäämi-ratamosarpio (Typha-Alisma) -tyypin järveä. Jär-

ven avovesialueella kasvaa paikoin järvikaislasaarekkeita ja rantoja reunustavat luhdat 

ja rantasuot, jotka ovat laajimmillaan järven etelä- ja pohjoispäässä. Rantaluhtien kas-

villisuus on valtaosin ruoko- ja saraluhtaa sekä paikoin myös osmankäämiluhtaa. Jär-

ven pohjoispäässä on laaja luhtainen pullosaraneva. Matalajärven rantametsissä esiin-

tyy 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. 

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 upos-

kasvistoon kuuluvat mm. jouhivita, uposvesitähti, karvalehti, kiehkuraärviä, pikku-

vita, isolimaska ja upposirppisammal. Vaateliaista irtokeijuvista ja kelluslehtisistä jär-

vellä edustavat ristilimaska, kilpukka ja konnanulpukka. Myös järven ilmaversoiskas-

villisuus 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, koi-

ranheisi, taikinamarja, sudenmarja ja sinivuokko. Yli kaksimetriset pähkinäpensaat 
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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 kurjenmiek-

kaa ja punakoisoa. 

Matalajärvi on luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti arvokkaaksi. 

Viime vuosikymmenien aikana pesimälinnusto on lajistoltaan hieman yksipuolistu-

nut, mutta järvellä pesii edelleen runsas vesi- ja rantalinnusto. Muutonaikaisena le-

vähdyspaikkana Matalajärvi on viime vuosina kasvattanut merkitystään. Järvellä le-

vähtää runsaasti vesilintuja ja myös kahlaajia. 

Matalajärvi on ravinnekuormituksen seurauksena ylirehevöitynyt. Muun muassa Ma-

talajärven ympärillä sijaitsevien peltojen, golfkentän ja asutuksen ravinnekuormitus 

kiihdyttävät järven umpeenkasvua. Rehevöitymisen seurauksena järvellä on esiintynyt 

viime vuosina mm. voimakkaita viherlevien massaesiintymiä, jotka saattavat heiken-

tää hentonäkinruohon elinmahdollisuuksia.” 

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 saastumi-

nen, ulkopuolella 

 asutuksen hajakuormituksen aiheuttama pintavesien saastuminen, ulkopuo-

lella 

 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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Luontodirektiivin luontotyypit 

3150 Magnopotamion tai Hydrocharitionkasvustoiset luontaisesti ravinteiset järvet 
72,9 ha 

7140 Vaihettumissuot ja rantasuot 15 ha 

9050 Boreaaliset lehdot 3 ha 

9080 *Fennoskandian metsäluhdat 5.5 ha 

91D0 Puustoiset suot 14 ha 

 

Suojelun perusteena olevat lajit (direktiivin 2009/147/ey 4 artiklan ja direktiivin 
92/43/ety liitteen II mukaiset lajit)  

Linnut 

A054 jouhisorsa Anas acuta 

A056 lapasorsa Anas clypeata 

A055 heinätavi Anas querquedula 

A051 harmaasorsa Anas strepera 

A039 metsähanhi Anser fabalis 

A028 harmaahaikara Ardea cinerea 

A059 punasotka Aythya ferina 

A061 tukkasotka Aythya fuligula 

A062 lapasotka Aythya marila 

A021 kaulushaikara Botaurus stellaris 

A045 valkoposkihanhi Branta leucopsis 

A081 ruskosuohaukka Circus aeruginosus 

A122 ruisrääkkä Crex crex 

A038 laulujoutsen Cygnus cygnus 

A099 nuolihaukka Falco subbuteo 

A002 kuikka Gavia arctica 

A001 kaakkuri Gavia stellata 

A127 kurki Grus grus 

A338 pikkulepinkäinen Lanius collurio 

A177 pikkulokki Larus minutus 

A179 naurulokki Larus ridibundus 

A272 sinirinta Luscinia svecica 

A068 uivelo Mergus albellus 

A260 keltavästäräkki Motacilla flava 

A094 sääksi Pandion haliaetus 

A151 suokukko Philomachus pugnax 

A007 mustakurkku-uikku Podiceps auritus 

A119 luhtahuitti Porzana porzana 

A190 räyskä Sterna caspia 

A193 kalatiira Sterna hirundo 

A166 liro Tringa glareola 

 

Muut lajit 

1042 täplälampikorento Leucorrhinia pec-
toralis 

1355 saukko Lutra lutra 

1963 hentonäkinruoho Najas tenuissima 

 

Muuta kasvilajistoa 

Uposvesitähti Callitriche hermaphroditica 

Karvalehti Ceratophyllum demersum 

Hapranäkinparta Chara globularis 

Upossirppisammal Drepanocladus sordidus 

Kilpukka Hydrocharis morsus-ranae 

Ristilimaska Lemna trisulca 

Kiehkuraärviä Myriophyllum verticillatum 

Konnanulpukka Nuphar pumila 

Pikkuvita Potamogeton berchtoldii 

Jouhivita Potamogeton rutilus 

Isolimaska Spirodela polyrhiza 
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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).  

3.3 Arvioinnista ja sen perusteista 

Natura luontoarvot, joiden näkökulmasta vaikutuksia on tarkasteltava, ilmenevät Natura 
2000 –tietokannassa olevista alueittaisista tietolomakkeista ja ovat joko:  

1) SAC alueilla luontodirektiivin liitteen I luontotyyppejä, tai luontodirektiivin liitteen II 
lajeja 

2) SPA-alueilla lintudirektiivin liitteen I lintulajeja, lintudirektiivin 4.2 artiklassa tarkoitet-
tuja muuttolintuja  

Arviointi on siis tarpeen kohdentaa näihin tietolomakkeissa mainittuihin luontotyyppeihin 

tai lajeihin. Asianmukaisessa arvioinnissa on siis oltava eritellysti selvitys hankkeen vaiku-

tuksista kuhunkin alueen relevanttiin suojeluperusteeseen. Tietolomakkeessa ilmaistuilla 

luokituksilla ei ole vaikutusta arviointivelvollisuuteen paitsi niissä tapauksissa, mikäli ky-

seisen luontoarvon edustavuus on tietolomakkeessa luokiteltu luokkaan D ("ei merki-

tystä").  

On myös syytä huomata, että SPA-alueella arviointivelvollisuus ei kohdistu luontotyyp-

peihin eikä luontodirektiivin liitteen II lajeihin, vaikka ne olisikin mainittu tietolomak-

keessa. Vastaavasti SAC-alueilla ei ole merkitystä SPA-alueiden linnuilla. Moni Natura-

alue on kuitenkin samalla sekä SPA- että SAC-alue, jolloin kaikilla ko. luontoarvoilla on 

merkitystä. (Korpelainen 2013, Söderman 2003) 

Tässä arvioinnissa Matalajärveä on käsitelty kuin se olisi sekä SAC että SPA-alue. 

Perusteen lisäyspäätös on tarkoitus tehdä lähitulevaisuudessa valtioneuvostossa.  
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Natura 2000 –verkostoon kuuluvia tai valtioneuvoston siihen ehdottamia alueita koskevat 

luonnonsuojelulain 10. luvun säännökset. Niihin sisältyvät mm. säännökset heikentämis-

kiellosta ja hankkeiden tai suunnitelmien arviointi- ja lausuntomenettelystä. Näiden arvi-

ointien on perustuttava ajantasaisiin tietoihin alueiden luontoarvoista. Tietolomakkeiden 

päivittämisellä mahdollistetaan siten lainsäädännön edellyttämien asianmukaisten vaiku-

tusten arviointien laatiminen. (Söderman 2003) 

Edellä mainitut luonnonsuojelulain säännökset merkitsevät myös, että verkostoon ehdo-

tettuihin uusiin tai laajennettaviin alueisiin mahdollisesti kohdistuvien hankkeiden tai 

suunnitelmien vaikutuksia on tarpeen selvittää ja hakea sellaisia toteuttamisvaihtoehtoja, 

joilla merkittävästi heikentävät vaikutukset voidaan välttää. (Söderman 2003) 

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 sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kan-

naksella. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, etelässä Hanabäckin pelto-

alueeseen, lännessä Bodominjärveen ja idässä Matalajärveen. Noin 38 hehtaarin suuruinen 

alue on vanhaa loma-asunto- ja omakotitaloaluetta, joka on lähes kokonaisuudessaan kaa-

voitettu erillispientaloalueeksi, joka tukeutuu vanhaan tiestöön. Pohjois- ja itäosassa olevat 

Natura-alueet on kaavoitettu luonnonsuojelualueiksi.” (Högnäs asemakaavaselostus 

7.3.2017) 

Alueella on tällä hetkellä 70 kiinteistöä, joista pieni osa on rakentamattomia. Alueella on 

noin 120 rakennusta. Asuinrakennuksista 12 on ympärivuotisessa käytössä ja valtaosa on 

vapaa-ajan asuntoja. Högnäsin kaava-alueella asui ympärivuotisesti 32 henkilöä 1.1.2017 

(Espoon kaupungin tietojärjestelmä). Kesäasukkaita on karkean arvion perusteella 60-70 

henkilöä (Heikki Kumpulainen ja Leena Kaasinen kirj. tiedonanto 10.5.2017). Tällä het-

kellä asukkaita on yhteenlaskettuna arviona noin sata.  

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

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

kiinteistöä. Pihapiireissä on lisäksi saunoja ja muita talousrakennuksia. Kiinteistöt ovat 

suhteellisen suuria ja rakennuskantaa on vähän. Suurin osa (49 kpl) kiinteistöistä on kool-

taan 2000 - 5000 m2. (Högnäs asemakaavaselostus 7.3.2017). 

Rakennettua kerrosalaa on rakennusrekisterin mukaan yhteensä 5520 k-m2, siitä asuinra-

kennuksia 1250 k-m2, kesämökkejä 2780 k-m2 ja sauna- ja talousrakennuksia 1490 k-m2 

(osa kerrosalatiedoista puuttuu rakennusrekisteristä). Pääosa rakennuskannasta on peräi-

sin 1950 -60-luvuilta. Rakennukset ovat osin heikkokuntoisia, koska alueelle ei ole saanut 

poikkeus-lupia uudisrakentamista varten vuosikymmeniin. Vain rakennuslupia olemassa 

olevien rakennusten laajennuksiin ja talousrakennuksia varten on myönnetty. (Högnäs 

asemakaavaselostus 17.5.2017) 

Kaava-alue on pääosin yksityisomistuksessa. Pohjoisosaltaan yli 30 m korkeuteen nouse-

van Högnäsin kannaksen maaperä on rehevää, mikä on luonut kasvuedellytykset jaloille 

lehtipuille ja muulle vaateliaalle kasvillisuudelle. Pohjois- ja itäosan Natura-alueeseen kuu-

luvat maat ovat valtion omistamia. (Högnäs asemakaavaselostus 7.3.2017) 

5.2 Asemakaavan 17.5.2017 mukainen suunnitelma 

”Nykyistä kesäasunto- ja omakotitaloaluetta täydennetään erillispientaloalueena ja katu-

verkkoa kehitetään. Keskeisiä lähtökohtia ovat alueen kulttuurihistoria ja luonnonsuojelu 

- erityisesti Matalajärven Natura-alueen suojelu - sekä alueen ainutlaatuiset maisemalliset 

arvot ja kasvillisuus. Vähitellen täydentyvä alue pyritään säilyttämään ilmeeltään omalei-

maisena. Näistä syistä johtuen alueen rakennusoikeus on hyvin alhainen.” Kaavaselostus 

17.5.2017 

Kaavaluonnoksen (17.5.2017) kokonaisrakennusoikeus on noin 23.400 k-m2. Talousra-

kennuksille on varattu 3640 k-m2 ja kokonaistehokkuus on 0,06. Tontin pinta-alan tulee 

olla AO-1-korttelialueilla vähintään 1000 m2 ja AO-2-korttelialueilla 2000 m2. Alueelle voi 

tulla yhteensä 107 asuntoa, jossa laskennallinen asukasluku on noin 470 (1 as/50 k-m2). 
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Käytännössä Högnäsiin arvioidaan tulevan noin 330 asukasta noin 30 vuoden aikana, kun 

verrataan vastaavien espoolaisten omakotialueiden toteumaan. Näissä on 1 asukas/70 ker-

rosneliö ja 80 % kaavan toteutumisaste 30 vuoden jälkeen kaavan hyväksymisestä (Aila 

Valldén, kirj. tiedonanto 7.12.2017).  

Alueen sijainti erillään muusta asutuksesta päättyvän kadun päässä on johtanut siihen, ettei 

alueelle ole kaavoitettu korttelialueita palveluita varten. Erillis-pientalokortteleiden lisäksi 

alueelle on kaavoitettu keskeisesti yksi puisto kaava-alueen eteläosaan. Natura 2000-alue 

on osoitettu luonnonsuojelualueeksi, Paciuksentien ja Natura-alueen koivuluhdan välissä 

oleva alue lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysaluetta on kaavoitettu myös alueen luoteis-

osaan Bodominärven rantaan. Bodominjärven rannassa on kolme tilojen yhteisomistuk-

sessa olevaa kiinteistöä, jotka on osoitettu lähivirkistys- ja venevalkama –alueiksi. Ne ovat 

pieniä, alle 500 m2.  

”Asuinrakennusten sijoitusta on ohjattu siten, että jyrkät rinteet, tärkeät kasvillisuus-vyö-

hykkeet ja rannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Uudet asuinrakennukset tulee sijoittaa 

kauemmaksi, yleensä n. 30 - 80 metrin päähän rannasta. Asemakaavaehdotukseen sisältyy 

kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämisen sekä luonnon- ja vesiensuojelun kannalta 

keskeisiä merkintöjä ja määräyksiä.” Kaavaselostus 17.5.2017 

Asemakaavassa on erityistä huolta kiinnitetty rantojen suojeluun. Uutta rakentamista ran-

noille ei ole sallittu, vaan rannoille on merkitty leveä kasvullisena hoidettava suojavyöhyke. 

Suojavyöhyke on 10-15 metriä leveä Bodominjärven puolella ja Matalajärvellä 15-20 met-

riä. Talousrakennuksia saa rakentaa heti tämän vyöhykkeen yläpuolelle tI- tai nat alueelle, 

lähimmillään 20 metrin päähän Matalajärven vesijättömaasta. Nat-alueesta säädetään että: 

Korttelialueen suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa on otettava huomioon 

Matalajärven vesien- ja linnuston suojelu. Rantavyöhykettä ei saa raivata, istuttaa nurmi-

koksi tai lannoittaa, vaan siellä tulee ylläpitää luonnonmukaista puustoa ja muuta kasvilli-

suutta ravinnevalumien estämiseksi ja suojavaikutuksen lisäämiseksi. Piha-alueiden valais-

tusta tulee välttää.  

Noin 10-30 metriä leveää s-1 maisemavyöhykettä Bodominjärven puolella tulee hoitaa sen 

arvojen mukaisesti.  
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Kuva 5 Rannassa on säilytettävä puustoinen vyöhyke. AL 

5.3 Hulevesien käsittely 

Kaava-alueelle on valmistunut erillinen kunnallistekninen suunnitelma (FCG Planeko Oy 

2011), jossa esitetään ratkaisuja mm. hulevesien johtamiseen. Hulevesien käsittely tode-

taan hulevesisuunnitelmassa tarpeelliseksi, vaikka niiden ei katsota olevan erityisen run-

saita tai likaantuneita kaava-alueen rakentamisen laadusta ja väljyydestä johtuen. Lisäksi 

suositellaan toteutettavaksi myös tonttikohtaisia toimenpiteitä hulevesien imeyttämiseksi 

ja viivästyttämiseksi.  

Matalajärven valuma-alueen osuus kaava-alueen sadevesiviemäröintiin kuuluvasta alueesta 

on 6,9 hehtaaria. Sadevesiviemäriverkon ulkopuolelle jää noin 13 hehtaaria Högnäsin 

kaava-alueen Matalajärven puoleisesta valuma-alueesta. Tämä alue on pääosin rakentama-

tonta ja hulevedet purkautuvat järveen useita pieniä purkureittejä pitkin. Sadevesiviemä-

röinnin ulkopuolella on karttatarkastelun perustella viisi muita suurempaa rakennusta sekä 

kolme erillistä rantasaunaa. Rakennettua aluetta on noin 3 hehtaaria. (FCG Planeko Oy 

2011) 

Matalajärven valuma-alueella Högnäsin kaava-alueen hulevedet kerätään sadevesiviemä-

reihin ja johdetaan viivytysaltaiden kautta Matalajärveen. Viivytysaltaat toteutetaan kaiva-

malla, ja niihin tulee noin 30 cm lammikoitumisvara ja noin 50 cm paksu karkeasta hie-

kasta tehty imeytyskerros. Lammikoitunut vesi imeytyy hiekkakerrokseen ja edelleen ym-

päröivään maaperään. Imeytymätön vesi poistuu altaasta suotautumalla hiekkapadon läpi 

purkuojaan. Viivytysaltaita on kaksi ja niiden pinta-alat ovat 555 m2 ja 115 m2. Viivytysal-

taat sijoittuvat Paciuksentien itäpuolelle ja Natura -alueen länsipuolelle entiselle pellolle. 

Pohjoisessa hulevesiä johdetaan Sävelharju-tien päästä Natura -alueen reunalla ojassa län-

teen ja sieltä viivytysojan kautta Bodominjärveen. (FCG Planeko Oy 2011 ja asemapiirus-

tus-luonnos 31.3.2015) 
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Hulevesien käsittelystä annetaan ohjeita Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyk-

sissä (2014): ” Matalajärven valuma-alueella rakentamista suunniteltaessa ja uutta raken-

nettaessa tulee vähentää hulevesien muodostumista minimoimalla vettä läpäisemättömät 

pinnat ja huomioida hulevesien puhdistamisen tarve. Golfkenttä- ja puutarha-alueilla lan-

noitteiden käytön tulee perustua maaperäanalyyseihin ja käytetyistä lannoitteista tulee pi-

tää kirjaa. ” 

”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 1.3.2014) 

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 muodostetaan lähitu-

levaisuudessa myös Lintudirektiivin mukainen SPA –alue, jonka perusteina ovat lintudi-

rektiivin liitteen I-lajit sekä direktiivin 4.2 artiklan muuttolinnut. Högnäsin kaavan vaiku-

tusten arviointi tehdään siten sekä luontotyyppeihin että lajeihin.  

Högnäsin asemakaava 17.5.2017 esittää alueelle 107 asuntoa, josta valtaosa on ympärivuo-

tiseen asumiseen tarkoitettuja. Alueen kerrosalasta suhdeluvulla 1 as./50 k-m2 johdettu 

laskennallinen asukasluku olisi noin 470 henkilöä, mutta käytännössä asukkaita tulisi noin 

330 noin 30 vuoden aikajänteellä. Aiemman kaavan Natura-arvioon vuodelta 2009 verrat-

tuna kokonaisrakennusoikeus on pienentynyt 5730 k-m2 ja asukasmäärä pienentynyt las-

kennallisesti sadalla henkilöllä. Käytännössä asukasmäärän vähentyminen on kuitenkin 

noin 240 henkilöä, sillä kaavoissa yleisesti esitetyt arviot pientaloalueilla toteutuvat noin 

80 %:sesti (Aila Valldén, kirj. tiedonanto 7.12.2017). Nykytilaan verrattuna asukasmäärä 

nousisi pitkällä aikavälillä sadasta kolmeensataan eli noin 230 uudella asukkaalla. Kesäasu-

kasarvio on luvuissa huomioitu.  

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, sekä ulkoinen että sisäinen 

ravinnekuormitus ja myrkyt, että vieraslajien muodostama uhka, kalastuksesta johtuva ka-

laston muutos ja särkikalojen aiheuttama sisäisen ravinnekuormituksen lisäys.   
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Kaavio 1 Eri kuormituslähteiden osuudet Matalajärven typpikuormituksesta (Karvonen 2007). 

 

Kaavio 2 Eri kuormituslähteiden osuudet Matalajärven fosforikuormituksesta (Karvonen 2007). 

Karvosen 2007 selvityksessä on arvioitu Matalajärveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta, 

ks. kaavio 1 ja 2. Kuormituslähteistä suurimmat ovat maatalous, puistot, golf ja ilmalas-

keuma, jotka muodostavat yli puolet järveen tulevista ravinteista.  

Matalajärven valuma-alueeseen kuuluu Högnäsin kaavasta noin 21 kiinteistöä. Jätevedet 

on aiemmin käsitelty kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöistä peräisin olevaa ravinnekuormi-

tuksen määrää ei ole tässä yhteydessä arvioitu, kun nykyisistä jätevesijärjestelmistä ei ole 

tietoa. Huomioitavaa on, että suurella osalla kiinteistöjä ei ole ollut juoksevaa vettä ja niissä 

on ulkokäymälät. Ympärivuotiseen asumiseen rakennettuja kiinteistöjä on Matalajärven 

valuma-alueella Högnäsin puolella nykytilassa 5-6 kappaletta (2017). Kaavan toteutuessa 

kaikki kiinteistöt liitetään kunnalliseen vesihuoltoon.  
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Jätevesiverkon ulkopuolelle tulevat todennäköisesti jatkossa jäämään Matalajärven ran-

nassa sijaitsevat rantasaunat, mikäli näitä ei laajenneta tai modernisoita. 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 (2014) sekä Valtio-

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

Jätevesien käsittelystä annetaan ohjeita Espoon ympäristönsuojelumääräyksissä (2014) 

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

sittelymenetelmistä. Matalajärven valuma-alueelle on laadittu omat ohjeensa, jotka käsit-

televät 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. Tästä syystä tältä alueelta tulevan kuormituksen tarkka 

laskeminen on vaikeaa. Laskelmassa, taulukko 1, on otettu lähtökohdaksi että ko. alue on 

metsäaluetta.  

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% 

 

Yhteensä Högnäsin kaava-alueelta Matalajärveen arvioitu kuormitus on 3,6 kg fosforia 

vuodessa ja 55,3 kg typpeä vuonna 2009. Arvioitu fosforin kokonaiskuormitus Matalajär-

veen koko valuma-alueelta on Karvosen (2007) mukaan 240 kg/vuosi ja typen kuormitus 

vastaavasti 2900 kg/vuosi. Högnäsin kaava-alueelta tulevan kuormituksen osuus Matala-

järven kokonaiskuormituksesta on 1,5 % fosforin osalta ja 1,9 % typen osalta. 
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Högnäsin rakentaminen vaikuttaisi erityisesti rakentamisaikana hulevesien laatuun ja sitä 

kautta järveen. Kaupunkialueiden hydrologiaa koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että 

vesiä kuormittavien aineiden pitoisuus on suurempi päällystetyillä alueilla kuin päällystä-

mättömillä. Tämä näkyy selvästi kemiallisessa hapenkulutuksessa sekä kokonaisfosforissa. 

Suurimmat ainepitoisuudet havaitaan rakennetuilla alueilla sateisina aikoina maan ollessa 

sula. Rakentamisaikana valumaveden ainepitoisuudet voivat olla moninkertaisia valmiisiin alueisiin 

nähden. Etenkin kiintoaineen ja fosforin osalta pitoisuudet voivat olla suuria. Kevätaika on 

kriittisintä ainepitoisuuksien osalta rakennetuilla alueilla, sulantakaudella pitoisuudet ovat 

suurimpia (päällystettyä pintaa 40 % tai enemmän). Väljemmin rakennetuilla alueilla ra-

vinnepitoisuudet ovat suurempia talvikuukausien ulkopuolella kuin kevään sulamisvesissä. 

Valunta oli keskimäärin suurinta talvikuukausina (joulu-helmikuu), lumen sulamisen joh-

dosta. Myös syyskuukausien valunta oli melko suurta (syys-marraskuu). Vähäisintä valunta 

tutkimusalueilla oli kesäkuukausina kesä-elokuussa. (Kotola ja Nurminen 2003).  

Högnäsin kaava-alueelta tuleva kuormitus on varsin pieni tekijä Matalajärven rehevöity-

misessä, mutta koska järven tila on jo heikko, kaikilla toimenpiteillä on merkitystä. Jat-

kossa osa hulevesistä johdetaan Matalajärveen kahden viivytysaltaan kautta, mikä vähentää 

hulevesien aiheuttamaa kuormitusta. Eniten kuormitusta alueelta tulee todennäköisesti 

kunnallisteknisten töiden sekä muun rakentamisen aikana. Rakentamisen likaamien hule-

vesien vaikutuksia voitaneen parhaiten vähentää ajoittamalla rakentaminen sulantakauden 

sekä sateisimpien kuukausien ulkopuolelle. Lumien sulaminen ajoittuu yleensä kevääseen 

(helmi-huhtikuu), mutta ilmastonmuutoksen myötä lumipeitteinen aika vaihtelee eri vuo-

sien välillä. Sademäärät ovat suurimmillaan loppukesästä ja alkusyksystä (elo-lokakuu, Il-

matieteenlaitos 30 v keskiarvo Hki-Vantaa). Parhaat kuukaudet maanrakentamiseen ovat 

siksi touko-heinäkuu. Toisaalta kevät-alkukesä ovat varsinkin linnustolle herkintä aikaa, 

minkä vuoksi kaikille soveltuvaa maanrakennusaikaa ole helppo osoittaa. Lisäksi hulevesiä 

voidaan hallita viivyttämällä hulevesiä etenkin Matalajärveen viettävillä rinnetonteilla niin, 

ettei suoria runsaita valumia järveen tulisi.  

Suurten teiden suolauksen myötä Matalajärveen päätyy hulevesien mukana runsaasti nat-

riumkloridia (Seppälä 2007, Barkman 2017). Suolapitoisuuden nousu järvivedessä vaikut-

taa luontotyyppiin, mutta vaikutusmekanismit ovat monimutkaisia ja osin tuntemattomia. 

Tarkempia tietoja suolamääristä löytyy mm. Barkman 2010c ja 2017. Suolaus saattaa vai-

kuttaa vesikasvilajistoon ja lajien osuuksiin, mutta selvää vastausta syy-seuraussuhteista on 

vaikea antaa. Vesikasvillisuudessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viimeisten 50 vuo-

den aikana. Monipuolinen kotimainen vesikasvillisuus on vähentynyt vieraslajien valla-

tessa alaa. Karvalehti on ensiksi yleistynyt 1997-2010 välisenä aikana, jonka jälkeen nope-

asti kasvava vieraslaji vesirutto on levinnyt laajalti koko järveen (Barkman 2010c, 2017).  

Högnäsin kaava-alueen liikenne tulee kasvamaan nykyisestä moninkertaiseksi, mutta se 

tuskin lisää tiesuolausta merkittävästi. Tällä hetkellä Paciuksentiellä käytetään jonkin ver-

ran talvisuolausta, koska linja-auto kulkee kyseistä tietä pitkin. Muualla Högnäsissä suolaa 

ei käytetä. Myöskään jatkossa teitä ei tulla suolaamaan poikkeuksellisia olosuhteita lukuun 

ottamatta. Leutojen talvien myötä jäisiä jaksoja esiintyy aiempaa useammin. Tarvittaessa 

käytetään hiekan ja suolan seosta, jossa suolaa on 20 %. Liukkauden torjuntaan käytetyt 

aineet kehittyvät ja halpenevat, joten tulevaisuudessa on mahdollista, ettei natriumkloridia 

enää käytetä. Pohjavesialueilla ja muutoin herkillä alueilla suolausta pyritään muutoinkin 

vähentämään. Pölynsidontaan suolausta ei ole kaava-alueella käytetty. Matalajärventiellä 
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suolaa käytetään pölynsidontaan 2-3 kertaa vuodessa ja Högnäsintiellä ei lainkaan (puhe-

linkeskustelu 7.12.2009 Arto Törmälä, vastaava tiemestari Espoon kaupunki).   

Asukasmäärän kasvaessa koirien määrä kasvaa todennäköisesti. Tilastokeskuksen mukaan 

(2016) keskimäärin 22 % kotitalouksista omistaa koiran, 15 % kissan. Tästä voi päätellä, 

että Högnäsin kaavan (7.3.2017) 107 asunnon toteutuessa alueelle tullee noin 25 koiran 

omistavaa taloutta. Koirien ulosteista ja virtsasta aiheutuu ravinnekuormitusta, joka osin 

saattaa päätyä Matalajärveen hulevesien mukana. Göteborgissa tehdyssä tutkimuksessa 

koirien ulosteista aiheutuva typpi- ja fosforikuormitukseksi saatiin noin 20 % kaupunki-

alueiden valumavesien kokonaiskuormituksesta (Ruth 2004). Lemmikkien aiheuttamaa ra-

vinnekuormitusta voidaan vähentää mm. poimimalla ulosteet roskikseen ja rajoittamalla 

asukasmäärää. 

Taulukko 2 Yhteenveto 6.2 vaikutuksista luontaisesti ravinteiseen järveen. 

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 

+ myönteinen, 

- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Ravinnekuormitus kaava-alueelta vähenee kunnallisen 

jätevesiviemäröinnin sekä osittaisen hulevesien käsitte-

lyn seurauksena 

0/+ 

Jätevesiverkon ulkopuolelle jäävistä ranta-saunoista tu-

lee pieniä jätevesimääriä. Rantasaunojen jätevedet kä-

sitellään jatkossa ympäristönsuojelumääräysten mukai-

sesti 

0/- 

Sadevesiviemäröinnin ulkopuolelle jäävistä kiinteis-

töistä tulee suoraa pintavaluntaa järveen. Näiden merki-

tys riippuu tonttien pinnanmuodoista sekä kasvipeit-

teestä, mahdollisesta lannoituksesta, pinta-ala on kui-

tenkin melko pieni näiden alueiden osalta 

0/- 

Rakentamisen yhteydessä ravinnekuormitus ja kiintoai-

neen valuminen järveen voi väliaikaisesti kasvaa 
- 

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/- 
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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 eri tyyppisiä rantaluhtia, yllä järvikortetta kasvava puustoinen luhta. SP 
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Kuva 7 Luontotyyppien sijainti Barkman 2010c mukaisesti. Violetit alueet ovat muita metsäluhtia, valkoiset 

vaihettumissoita ja rantasoita.  
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Taulukko 1 Yhteenveto vaikutuksista vaihettumis- ja rantasoihin sekä fennoskandisiin metsä-

luhtiin ja puustoisiin soihin 

Vaikutus 

Vaikutusten merki-
tys 

+ myönteinen, 
- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

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

0/- 

Uusien kiinteistöjen rakentamisen myötä omistajat saatta-
vat haluta avata maisemaa ja tekevät sen jopa luvatta rai-
vaamalla rantapuustoa. Lähes kaikilta rantatonteilta on jo 
aiemmin raivattu aukko rannan puustoon ja vaihettumis-
suohon veneen saamiseksi avovesialueelle tai uinnin mah-
dollistamiseksi. Ilmakuvasta näkyy, että rantaluhta lähes 
puuttuu Matalajärven rakennetulta alueelta verrattuna ra-
kentamattomaan rantaan. Kaavassa rinteen alaosan 
puusto kuitenkin edellytetään säästettäväksi ja myös uusia 
puita istutettavaksi. 

0/-/+ 

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

Vaikutus: virkistyskäytön lisääntyminen (kuluminen), rehevöityminen. 

Kaava-alueen pohjois-osassa sijaitseva, suojeltu lehto on alueen suurin lähivirkistysalu-

eeksi soveltuva metsä. Suurempi virkistysmetsä sijoittuu Oittaan ulkoilualueelle, jonne on 

2-3 kilometrin kävelymatka teitä pitkin. Pieni lähivirkistysalue on Högnäsin kaavassa osoi-

tettu Bodominjärven rantaan ja puisto matalalle kannakselle. Högnäsin pohjoispuolella 

sijaitsevan golfkentän reittejä on mahdollista käyttää talvisin, kun golf on suljettu. Asuk-

kaiden lähivirkistys ja koirien ulkoilutus kohdistuvat ainakin osittain suojeltuun lehtoon, 

koska kaava-alueen ainoa ympyrän muodostava ulkoilulenkki kulkee lehdon lävitse Bodo-

minjärven rantaan. Koirien ulkoilutuksesta aiheutuu lehdolle ravinnekuormitusta. 

Virkistyksestä koituu kasvillisuuden kulumista tallauksen myötä. Kulumisen määrä riippuu 

käyttömäärästä, suurempi käyttömäärä johtaa helposti polkujen lisääntymiseen. Kangas-

metsässä aluskasvillisuus häviää lähes kokonaan, jos tallauskertoja on 550 kahden vuoden 

aikana (Hamberg 2009). Vaikutus on suurinta tallauksen alussa kun polku muodostuu, 

muutamien vuosien jälkeen kasvillisuuden muutos laantuu polkujen läheisyydessä (Aho 

2005). Rakenteet kuten pitkokset ja portaat ohjaavat kulkua ja vähentävät kulumista.  

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

Lehtokasvillisuus kuluu tallauksesta nopeammin kuin kangasmetsä (Aho 2005). Högnäsin 

lehdossa on jo vakiintunut polku, josta aluskasvillisuus on kulunut vuosia sitten. Tallattu 

aluskasvillisuus muuttuu lajistoltaan ja koostumukseltaan, ruohojen määrä vähenee ja hei-

nien lisääntyy. Ihmisen ja lemmikkien aiheuttama häiriö vähentää maassa pesijöitä. Toi-

saalta runsaat maapuut ja jyrkkyys ohjaavat kulkua tietyille mahdollisille poluille, eikä ku-

luminen todennäköisesti yllä koko Högnäsin lehtoon. Tallaus tosin vaikuttaa kasvillisuu-

teen myös polun lähiympäristössä ja lisää reunavaikutusta (Hamberg 2009).  
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Kuva 8 Lehtoruohot kuluvat tallauksesta nopeammin kuin kangasmetsän mustikkavarvikko. SP 

Yhteenveto vaikutuksista boreaaliseen lehtoon 

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Lehtokasvillisuus kuluu virkistyksestä  - 

Lehtolajisto köyhtyy, kun lehdon pinta-ala vähenee muun 
kannaksen rakentumisen myötä eikä jäljellä oleva lehto 
riitä lajiston ylläpitoon 

- 

Koirien ulkoilutus rehevöittää lehtoa - 

Irrallaan olevat lemmikit aiheuttavat häiriötä eläimistölle 
ja linnustolle, pesintä vaikeutuu  

- 

Irrallaan olevat lemmikit saalistavat lehdossa - 

Luonnonhoitosuunnitelma ei ole ajan tasalla, tallaukseen 
ei toistaiseksi ole varauduttu rakenteilla ja ohjauksella 

- 

Suojavyöhyke rakentuvien kiinteistöjen ja Natura-alueen 
välillä puuttuu. Reunavaikutus ja häiriö yltävät pitkälle 
lehtoon.  

- 

Vieraslajit leviävät mm. puutarhoista aiempaa helpommin 
lehtoon, kun puutarhat ja ihmismäärä lisääntyvät.  

- 
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Kuva 9 Vieraslajit leviävät turhan helposti kotipuutarhoista rehevällä maalla muualle. Tässä Högnäsissä 

tienvarteen levinnyt, erittäin haitalliseksi luokiteltu jättiputki.  

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 laaja vesikasvillisuusinventointia vuosina 1961, 1997 ja 

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

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

keltamalla ja myös vuonna 2008 lajia oli tavattu samalla menetelmällä. Hentonäkinruohon 

yleisyyttä on ollut vaikea arvioida runsaiden karvalehtikasvustojen vuoksi, etenkin jos laji 

pystyy kasvamaan karvalehtikasvustojen sisällä. Uutena uhkana Matalajärvelle on ilmesty-

nyt vieraslaji vesirutto, joka on viime vuosina runsastunut valtalajiksi (Barkman 2017). 

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

teisesti lajin elinoloihin pitkällä tähtäimellä. 

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Jätevesi- ja hulevesien aiheuttaman ravinnekuormituk-
sen 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.  

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.  
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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 voi huleveden 

imeytys luoda uusia allikoita altaiden läheisyyteen.  

Vaikutus täplälampikorentoon 

Vaikutusten merkitys 
+ 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. Oittaanjoen tarkastuspisteellä käytiin kerran talvella 2016, mutta 

silloin siitä ei havaittu saukkoa (Pimenoff, julkaisematon havainto). Bodominjärveen las-

kevat myös Matalajärven laskuoja, Kvarnbäcken, Snettansbäcken ja Marbäcken, joissa 

saattaa olla talvisulia varsinkin tierumpujen kohdilla.  

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 

+ myönteinen, 

- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Liikenteen lisääntymisen aiheuttamat mahdolliset liikenne-
kuolemat 0/- 

Häiriön lisääntyminen lehdossa ja Matalajärvellä - 

Matalajärven luontotyypin muutokset, jotka muuttavat ka-
lastoa -/0 
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6.4 Vaikutukset IV-liitteen lajeihin 

Lummelampikorento (IV) 

Lummelampikorento esiintyy nimensä mukaisesti lammissa ja järvissä, joissa kasvaa lum-

peita ja ulpukkaa. Se suosii reheviä järviä, mutta ei ylirehevöityneitä järviä, mutta sitä löytää 

myös pienistä suorantaisista lammista.  Toukkavaiheen laji viettää vedessä kaksi vuotta, 

aikuisena se lentelee vesistön läheisyydessä, mutta se saattaa myös ruokailla metsäaukioilla 

ja niityillä. Koiraat pitävät reviiriä lumpeella. Lento on vilkkaimmillaan lämpimällä ja au-

rinkoisella säällä, huonolla säällä ja öisin korennot hakeutuvat rantakasvillisuuden ja puus-

ton suojaan.  

 

Kuva 11 Lummelampikorennot tarvitsevat kelluslehtisiä, ulpukoita ja lumpeita, joita Matalajärvellä riittää. 

SP 

Lummelampikorento esiintyy Suomessa lajin levinneisyysalueensa pohjoisrajalla, mikä voi 

heikentää sen menestymistä ja altistaa pieniä paikalliskantoja häviämiselle. Tätä korentoa 

uhkaavat vesialueiden ja rantojen umpeenkasvu, ylirehevöitymisen aiheuttama happikato 

ja vesikasvillisuuden väheneminen.  

Lisääntymispaikan määritelmä 

”Lajin esiintymispaikoilla lisääntymispaikaksi voidaan tulkita vesialue rantaviivasta niin pit-
källe ulospäin kuin siinä kasvaa kasvillisuutta sekä kapea kaistale rantakasvillisuutta. Leväh-
dyspaikka sisältää lisääntymispaikan lisäksi vesialuetta ympäröivän suojaavan kasvillisuu-
den,jonka sekaan korennot suojautuvat yöllä ja pilvisen sään aikana. Lisääntymispai-
kan ympäristössä sijaitsevat naaraiden ja nuorten koiraiden ruokailualueet ovat 
myös levähdyspaikkoja, sillä niillä oleilevat yksilöt käyttävät alueiden kasvillisuutta 
lepäilyyn huonolla säällä ja yön yli. Lisääntymispaikasta kauempana olevat levähdys-
paikat eivät ole yksiselitteisesti määriteltävissä.” (Pynnönen, julkaisussa: Nieminen 
& Ahola (toim.) 2017):  
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Matalajärveltä on ilmoitettu SYKE:en Hertta-tietojärjestelmään lummelampikorentoha-

vainnoista vuosina 2009 ja 2013. Järvi on lähes kauttaaltaan lajille soveltuvaa lisääntymis-

paikkaa runsaan kelluslehtisten kasvien ansiosta. Rantaluhdat soveltuvat aikuisten ruokai-

luun. Varsinaista lajikartoitusta ei ole tehty, joten soveltuvuustietojen pohjalta on tehtävä 

olettamus, että lajia esiintyy lähes koko Natura –alueella. Koko järvi lienee lajin lisäänty-

mispaikkaa ja rantaluhdat voidaan tulkita lajin levähdyspaikaksi.  

Matalajärvellä lummelampikorennon tulevaisuutta uhkaavat rantaluhtien umpeenkasvu, 

happea nopeasti kuluttavan vieraslaji vesiruton sekä ylirehevöitymisen aiheuttama happi-

kato vedessä. Käytännössä ravinteiden lisäys purojen ja hulevesien mukana Matalajärveen 

pitäisi pysäyttää, mutta silti järven suuri sisäinen kuormitus voi uhata lajin tulevaisuutta. 

Rantaluhdat ovat osin pensoittuneet ja kasvaneet puustoisiksi viimeisten vuosikymmenien 

vuoden aikana, mikä omalta osaltaan vähentää aurinkoisten ruokailualueiden määrää.  

Högnäsin kaavasta vaikutuksia lajiin tulee lähinnä hulevesistä. Hulevedet on tarkoitus suo-

dattaa ja imeyttää Natura –alueen rajalla. Mikäli hulevesialtaat puhdistavat hulevedet, ei 

kaavalla ole vaikutuksia lummelampikorennon lisääntymis- tai levähdyspaikkoihin.  

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Rantaluhtien metsittyminen Matalajärven vedenpinnan 
matalan tason ja rehevöitymisen seurauksena 

- 

Kunnostustoimet ja Matalajärven veden nosto säilyttä-
vät lisääntymispaikkoja avoimina 

+ 

Järviveden ravinnekuormitus heikentää veden laatua, 
happi vähenee 

- 

Vieraslaji vesirutto muuttaa vesikasvillisuutta ja aiheut-
taa happikatoa 

- 

 

Viitasammakko (IV) 

Viitasammakko elää kosteissa elinympäristöissä: soilla, ranta-alueilla myös murtovedessä, 

lammikoissa ja ojissa, rantaluhdilla, kosteilla niityillä sekä kosteissa metsissä. Viitasam-

makko käyttää sekä vesi- että maaympäristöä ja liikkuu näiden välillä. Talvehtimispaikat 

ovat luultavasti vesialueiden pohjamudassa, jonne jäätyminen ei yllä. Paikkauskollinen laji 

voi vaeltaa yli kilometrin matkan kutupaikalleen keväisin jäiden sulettua.  

Lisääntymis- ja levähdyspaikan määritelmä  

“Lajin esiintymispaikoilla lisääntymispaikaksi voidaan tulkita ne vesialueen osat, 

joissa koirailla on lisääntymisreviirit, joissa pariutuminen ja kutu tapahtuvat ja joissa 

nuijapäät elävät. Soidintaminen riittää osoittamaan lisääntymispaikan olemassaolon. 

Levähdyspaikkaan kuuluvat päivälepopaikat esim. kasvillisuuden suojissa ja talveh-

timispaikat sekä maa- että vesiympäristössä. Kutualueilla olevia talvehtimispaikkoja 

lukuun ottamatta levähdyspaikat eivät kuitenkaan ole yksiselitteisesti määriteltävissä. 

Lisääntymis- ja levähdyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla levähdyspai-

kaksi ja ravinnonhakuun soveltuvaa ympäristöä, jonka rajaus on harkittava tapaus-

kohtaisesti.” “(Saarikivi 2017, julkaisussa: Nieminen & Ahola (toim.) 2017) 
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Viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikkoja uhkaavat maankäytön muutokset ja pien-

vesien laadun heikkeneminen. Käytännössä elinympäristö muuttuu, kun kutualueelle ra-

kennetaan tai se ojitetaan. Mikäli hulevesistä valuu paljon ravinteita, ympäristömyrkkyjä 

tai sedimenttiä viitasammakon käyttämään vesistöön, voi se heikentää kudun tai nuijapäi-

den menestymistä. Myös vedenpinnan korkeusvaihtelut vaikuttavat mädin ja nuijapäiden 

menestymiseen, kuivalla maalla ne eivät selviä. Kalat syövät nuijapäitä, joten kalojen vä-

hentäminen voi lisätä viitasammakoiden menestystä.  

 

Kuva 12 Viitasammakot kutevat tulvivalla rantaluhdalla. AL 

Viitasammakoita havaittiin runsaasti Matalajärven lounais- ja länsirannalta kutuaikaan ke-

väällä 2015. Lisäksi havaintoja tehtiin myös Bodominjärven puolelta. (Luontotieto Keiron 

Oy 2016 ja Ympäristösuunnittelu Enviro 2015) ”Matalajärven rantaluhta tulee luontosel-

vitysten tietojen valossa tulkita kokonaisuudessaan viitasammakon lisääntymispaikaksi, 

joka on tiukasti LsL 49 § nojalla suojeltu. Luhta on oletettavasti myös lajin tärkein elinpii-

rin osa eli levähdyspaikka ja todennäköisesti myös talvehtimisalue. Järveen kohdistuvat 

monet ulkoiset ympäristöpaineet vaikuttavat vääjäämättä myös viitasammakkoon, samoin 

kuin rantaluhtien metsittyminen.” (Luontotieto Keiron 2016) 

Viitasammakoiden liikkuminen Matalajärven ja Bodomjärven välillä on kaavassa pyritty 

turvamaan merkinnällä eko-1, jossa avouomainen oja kulkee kiinteistöjen välissä. Paciuk-

sentien liikennemäärän lisääntyminen voi tappaa sammakoita, elleivät ne kulje tierummun 

kautta.  

Vaikutus 

Vaikutusten mer-
kitys 

+ myönteinen, 
- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Rantaluhtien metsittyminen Matalajärven vedenpinnan mata-
lan tason ja rehevöitymisen seurauksena 

- 
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Kunnostustoimet ja Matalajärven veden nosto säilyttävät ku-
tupaikkoja avoimina 

+ 

Rakentaminen ja liikenteen lisääntyminen vaikuttavat sam-
makoiden ekologiseen yhteyteen - 

Ekologinen yhteys toimii kaavamerkinnän avulla +/0 

6.5 Vaikutukset muihin kasveihin 

Kasveista tietolomakkeella mainitaan silmälläpidettäväksi (NT) luokiteltu jouhivita. Muita 

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

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

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

Syksyllä 2016 tehty yleispiirteinen kasvitarkastelu osoitti, että vieraslaji vesirutto on lisään-

tynyt järven valtalajiksi. Toinen yleinen laji on vieraslaji karvalehti. Arvokkaita lajeja, kuten 

hentonäkinruoho, jouhivita ja uposvesitähti, ei havaittu. Konnanulpukkaa havaittiin vä-

hän, 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 2010c).  

6.6 Vaikutukset lintudirektiivin liitteen I sekä muihin uhanalaisiin ja huomionarvoi-

siin lintulajeihin 

Högnäsin asemakaavan mahdollisia vaikutuksia yksittäisiin liitteen I lintulajeihin ja muihin 

lintuihin arvioidaan tässä ja seuraavassa kappaleessa.  

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 (10 kpl), jotka sijaitsevat Matalajärven jyr-

källä länsirannalla, aiheuttavat huomattavasti enemmän melua ja häiriötä Matalajärven ve-

silinnuille kuin muu rakentaminen kannaksella. Näillä ei ole leveätä ääntä eristävää vyöhy-

kettä välissä ja rantapuuston ollessa harvaa, niistä on myös suora näköyhteys järvelle. Kaa-

vassa Matalajärven puoleiselle rannalle on jätetty suojavyöhyke, jossa kasvillisuus tulee säi-

lyttää luonnonmukaisena. Tämä vähentää häiriöitä järven länsirannalla, mutta vasta raken-

tamisen 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 
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ei todennäköisesti aiheuta merkittävää haittaa. Melun vaikutuksia on kuitenkin erittäin vai-

kea arvioida luotettavasti.  

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-

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

velijät ja pyöräilijät aiheuttivat enemmän häiriöitä ja pakoreaktioita puolisukeltajasorsille 

kuin moottoroidut ajoneuvot Yhdysvaltalaisessa 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 johdosta noin 60 % harmaasorsista ja 

puolet haapanoista poistui Bodominjärvelle, palaten sieltä myöhemmin Matalajärvelle. Pa-

koreaktion vesilinnuissa saa yleensä aikaan vain yllättävä rantaan tulo, veneily riittävän lä-

helle tai petolinnut ja pienpedot.  
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Kuva 13 Pesimäaikainen liikkuminen alueella on kiellettyä, mutta kieltoa rikotaan jatkuvasti. SP 

Kaava-alueen asukkaiden veneily on osoitettu ensisijaisesti Bodominjärven puolelle, jonne 

on osoitettu venevalkamia. Matalajärven rantatonteilla on omat laiturit. Toistaiseksi ve-

neilyä ei kuitenkaan ole kielletty Matalajärvellä muutoin kuin moottoroiduilla veneillä. Asia 

ratkaistaan Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksessä lähivuo-

sina tai Matalajärven luonnonhoidon suunnitelmassa.  

Tässä työssä arvioimme, että visuaalinen tai rakennusmelun häirintä voisi ulottua vesilin-

tulajista riippuen enintään 200 sadan metrin päähän. Rakennusmeluun liittyvät mahdolli-

set räjäytykset voivat aiheuttaa pakoreaktion paljon pidemmältäkin välimatkalta. Matala-

järvellä 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. Tästä johtuen suurimmat häiriövaikutuk-

set kohdistuvat alueella runsaimpina levähtäviin huomionarvoisiin lajeihin harmaasorsaan, 
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haapanaan, laulujoutseneen ja mahdollisesti uiveloon ja tukkasotkaan. Näihin lajeihin koh-

distuu myös suurimmat ihmisten aiheuttamat häiriöt veneilyllä ja kansallispuistoalueella 

liikkumisella. 

 

Vaikutus 

Vaikutusten mer-
kitys 

+ myönteinen, 
- kielteinen 

0 ei vaikutusta 

Rakentamisaikainen melu ja häirintä -/0 

Asumisesta johtuva häiriö 0/- 

Valaistusmuutokset 0 

Koirien/kissojen aiheuttama häiriö ja saalistus 
- 

Veneilyn aiheuttama häiriö Matalajärvellä, vaikutuksen voi-
makkuus riippuu ajankohdasta - 

 

 

Kuva 14 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.  
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Seuraavaksi esitellään suojelun perusteena olevat lintudirektiivin liitteen I-lajit (direktiivin 

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

esiintymiseen. 

Kuikka (Gavia arctica)  

Kuikka on Matalajärvellä hyvin epäsäännöllinen ja harvalukuinen vierailija. Kirkasvetisten 

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

sin kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiseen Natura-alueella. 

Kaakkuri (Gavia stellata)  

Pesimäpaikoillaan häiriöherkkänä lajina tunnetuilla kaakkureilla on Espoossa kohtuullisen 

vahva kanta. Tringan organisoimissa kartoituksissa havaittiin Nuuksion metsäylängön alu-

eella (Espoo, Vihti) kaikkiaan 26 paria kaakkureita (Ellermaa 2015). Matalajärven kaakku-

rihavainnot ajoittuvat alkukevääseen (huhtikuu), jolloin lajin lähialueella pesivien yksilöi-

den pesimälammet ovat vielä jäässä. Laji esiintyy Matalajärvellä vuosittain ja parhaimmil-

laan Matalajärvellä on ollut paikallisena 7 yksilöä. Matalajärvellä ei ole kuitenkaan merki-

tystä kaakkureille ruokailualueena muina kuukausina, sillä laji suosii suurempia ja syvempiä 

järviä ruuanhankinnassa. 

Högnäsin kaavalla on vähäisiä vaikutuksia kaakkurin esiintymiselle Natura-alueella. 

Mustakurkku-uikku (Podiceps auritus) EN 

Mustakurkku-uikku on monen muun kosteikkolajin tapaan taantunut merkittävästi Suo-

messa ja laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Matalajärvellä laji on ollut aikaisemmin 

(1950-luku) runsas pesimälaji, mutta sittemmin parimäärä on pudonnut huomattavasti. 

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

dollisesti lajin vähäisyys Matalajärvellä voi johtua osaksi myös vedenlaadusta ja sitä 

kautta muuttuneesta ravintotilanteesta. Högnäsin kaavalla ei ole suoria vaikutuksia lajin 

esiintymiselle Natura-alueella. 

Kaulushaikara (Botaurus stellaris)  

Kaulushaikara on Suomessa viime aikoina runsastunut kosteikkolaji. Matalajärvellä laji 

esiintyy vuosittain ja reviireitä on tavattu lähinnä järven pohjoispäässä ja Bodominjärven 

ruovikoissa. Högnäsin kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiseen Natura-alueella. 

Laulujoutsen (Cygnus cygnus)  

Matalajärven pohjoispäässä pesii laulujoutsenpari, ja laji esiintyy syksyisin runsaslukui-

sena levähtäjänä. Lajin muuton ajoittumisen mukaisesti niiden runsas esiintyminen ajoit-

tuu 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 vähäi-

siksi. Lajin suurimmat yksilömäärät ovat järvellä vain hetken aikaa myöhään syksyllä, ei-

vätkä laulujoutsenet ole erityisen herkkiä häiriölle. Pesivälle laulujoutsenelle kaavasta voi 

syntyä lisääntyvää häiriötä rakentamisen melusta ja mahdollisen lisääntyvän veneilyn 
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kautta. Vaikutukset voi kuitenkin tulkita vähäisiksi sillä pesäpaikka sijaitsee kaukana kaava-

alueesta. 

Valkoposkihanhi (Branta leucopsis) 

Valkoposkihanhi on runsastunut Suomessa pesimälintuna ja lajin kanta on nykyään 

4000-5000 parin luokkaa. Helsingin seudulla pesii noin 1500 paria, jotka jälkeläisineen 

viihtyvät pääkaupunkiseudulla pitkälle lokakuuhun. Viimeisten vuosien aikana arktisilla 

alueilla pesivät valkoposkihanhet ovat yhä suuremmassa määrin levähtäneet syksyisin ja 

keväisin Suomessa. Syksyllä kaakkois- ja Etelä-Suomen pelloilla on ollut parhaimmillaan 

yli 200 000 levähtävää valkoposkihanhea. Matalajärvestä ei ole vielä muodostunut valko-

poskihanhille pysyvää yöpymis- tai levähdysaluetta ja valkoposkihanhia 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 yöpymis- tai ruokailualueisiin, joten kaavan vai-

kutukset lajin esiintymiselle Natura-alueella tulkitaan erittäin vähäisiksi. 

Uivelo (Mergus albellus)  

Uivelo on säännöllinen levähtäjä Matalajärvellä keväisin ja syksyisin. Lajin suurimmat ke-

rääntymät 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. 

Ruskosuohaukka (Circus aeroginosus) 

Ruskosuohaukka on Matalajärvellä satunnainen pesimälaji ja säännöllinen vierailija 

muuttoaikoina. Viimeisten viiden vuoden aikana lajin pesintää ei ole paikalla varmistettu, 

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 pienpeto-

jen runsauden takia. Matalajärven rannoilla ja Högnäsin kannaksella on havaittu niin ket-

tuja, supikoiria kuin minkkejäkin (Keiron 2016). Melko tehokkaan pienpetopyynnin ansi-

osta tilanne voi kuitenkin muuttua lajille suotuisaksi. Högnäsin kaavan vaikutuksia ei voi 

pitää merkittävinä ruskosuohaukan pesimä- tai muutonaikaiselle 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 epäsuorasti 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 Matalajär-

vellä ovat kasvamassa hitaasti umpeen. Lajille kuitenkin on edelleen sopivaa pesimäym-

päristöä Natura-alueella. Kaavalla ei ole suoria vaikutuksia lajin esiintymiseen Matalajär-
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ven Natura-alueella. Lajin esiintyminen on riippuvainen avoimista luhdista. Kunnostus-

suunnitelman 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 aivan 

liian kosteita pesimäympäristöksi. Kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiselle Natura-

alueella. 

Kurki (Grus grus) 

Kurki on Matalajärvellä säännöllinen pesimälaji. Kesällä 2015 järven avoimia luhtia asutti 

2 paria. Högnäsin kaavan vaikutukset kurjen esiintymiseen alueella ovat vähäisiä, koska 

häiriöt ja virkistyskäyttö ei ulotu pesimäpaikoille. 

Suokukko (Philomagnus pugnax), CR 

Äärimmäisen uhanalainen suokukko on hyvin harvalukuinen muutonaikainen levähtäjä 

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

mia levähtäviä yksilöitä ja suurempia kerääntymiä on ilmoitettu vain satunnaisesti. Kaa-

valla ei ole vaikutuksia suokukon esiintymiselle Natura-alueella.  

Liro (Tringa glareola) NT 

Liro on suomen runsaslukuisin kahlaajalaji, mutta lajin kanta on taantunut viime vuosina 

ja se on luokiteltu silmälläpidettäväksi. Matalajärvellä liro on säännöllinen muutonaikainen 

levähtäjä. Lajin suosimia alueita ovat eritoten lounais- ja luoteisosan luhdat. Kaavan vai-

kutukset lajin esiintymiselle Natura-alueella ovat hyvin vähäisiä. 

Pikkulokki (Hydrocoloeus minutus)  

Matalajärvellä pikkulokki on säännöllinen vierailija muuttoaikoina. Lajin esiintyminen ja 

suurimmat kerääntymät (yli 120 yksilöä) keskittyvät toukokuun alkupuolelle. Syyskaudella 

laji on selvästi harvalukuisempi vierailija. Högnäsin kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia 

lajin esiintymiseen Natura-alueella.  

Räyskä (Sterna caspia) 

Räyskä on säännöllinen mutta harvalukuinen ruokavieras Matalajärvellä. Vaikka laji pesii 

saaristossa, niin räyskien tiedetään käyvän mielellään sisämaassa kalastamassa. Matalajär-

vellä vierailee lähinnä yksittäisiä lintuja poikasaikaan. Ravinnonhaussa olevien räyskien 

määrät Matalajärvellä ovat suurimmillaan heinä-elokuussa pesintöjen jälkeen, jolloin jär-

vellä on havaittu 6-8 yksilöä samaan aikaan. Högnäsin asemakaavalla ei ole vaikutuksia 

räyskien esiintymiseen Natura-alueella. 

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 ruokai-

lemassa. Högnäsin kaavalle ei ole vaikutuksia lajin esiintymiseen alueella.  
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Sinirinta (Luscinia svecica) 

Sinirinta on muutonaikainen vieras lajin suosimilla pensaikkoisilla järven rannoilla ja luh-

dilla. Högnäsin kaava ei aiheuta muutoksia lajin esiintymisessä Natura-alueella.  

Pikkulepinkäinen (Lanius collurio)  

Pikkulepinkäinen on Suomessa runsaslukuinen pesimälaji, jonka suosimia pesimäympä-

ristöjä ovat paahteiset hakkuut, pensaikkoiset niityt ja katajaniityt. Lajille sopivaa pesi-

mäympäristöä on Natura-alueella avonaisten luhtien ympäristöissä. Högnäsin luontosel-

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

ja toinen Högnäsin kannaksen eteläosassa. Lajin esiintyminen on lähinnä riippuvainen ym-

päröivästä avonaisemmasta maatalousympäristöstä, mistä laji hakee lähinnä ravintonsa. 

Pikkulepinkäisen esiintymiselle Natura-alueella ei koidu haittaa Högnäsin kaavasta. 

 

Natura-tietolomakkeella mainitut muuttavat ja muut lajit.  

Nimen jälkeen mainitaan uhanalaisluokka.  

Harmaahaikara (Ardea cinerea) 

Harmaahaikarat eivät ole vielä asettautuneet pesimään Matalajärven rantametsissä, vaikka 

paikka on siihen sangen sopiva. Harmaahaikaroita esiintyy Natura-alueella lähinnä syksyllä 

heinäkuusta alkaen. Laji ei ole Matalajärvellä erityisen runsaslukuinen ja suurimmat ke-

rääntymät ovat 10 ja 15 yksilön luokkaa. Kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiseen 

Natura-alueella.  

Metsähanhi (Anser fabalis) VU 

Laji on Matalajärvellä varsin harvalukuinen ja epäsäännöllinen levähtäjä. Harvat havainnot 

levähtävistä parvista Matalajärvellä ajoittuvat lähinnä syksylle lajin päämuuttoaikoihin ja 

ovat koskeneet suurimmaksi osin tundrametsähanhia (alalaji rossicus). Uhanalaiseksi luoki-

teltua taigametsähanhea (alalaji fabalis) tavataan Matalajärvellä hyvin harvalukuisena vuo-

sittain. Högnäsin kaavasta ei synny vaikutuksia metsähanhen esiintymiseen Natura-alu-

eella.  

Harmaasorsa (Anas strepera) 

Harmaasorsa on Suomessa harvoja voimakkaasti runsastuneita vesilintujamme. Laji on 

edelleen harvalukuinen pesimälaji lintujärvillä, lintulahdilla ja saaristossa. Harmaasorsan ei 

tiedetä pesineen Matalajärvellä, vaikka pariskuntien on nähty viihtyvän keväisin paikalla 

pidempiä aikoja. Espoota voidaan kutsua Suomen harmaasorsakeskittymäksi, sillä vuosit-

tain lajin suurimmat kerääntymät löytyvät Suomenojalta, Laajalahdelta, Iso-Huopalahdelta 

tai Matalajärveltä. Matalajärvi on noussut lajin merkittävimmäksi kerääntymisalueeksi 

koko Suomessa. Harmaasorsat alkavat kerääntyä paikalle elokuun lopusta ja lintujen määrä 

on suurimmillaan yleensä syys-lokakuun taitteessa. Lintujen määrä pysyy suurena loka-

kuun loppupuolelle asti.  

Högnäsin asemakaavalla voi olla häiritseviä eli kielteisiä vaikutuksia lajin esiintymiseen 

Natura-alueella. Arvio perustuu kahteen olettamukseen: 1) länsirannalla ihmislähtöinen 

häirintä lisääntyy suojavyöhykkeestä huolimatta 2) veneilyn lisääntymiseen. Häiriön lisään-

tymisestä johtuva vaikutus voi tämän lajin osalta olla merkittävä, koska alueella levähtää 

huomattava osa Suomen kannasta. Harmaasorsa ei kuitenkaan ole erityisen häiriöherkkä 
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laji, joten kokonaisuutena kaavan vaikutukset voidaan lajin esiintymiselle arvioida olevan 

vähäisiä.  

Jouhisorsa (Anas acuta) EN 

Jouhisorsan kannankehitys Suomessa on ollut taantuva ja laji on luokiteltu erittäin uhan-

alaiseksi. Matalajärvellä lajia tavataan muuttoaikoina huhtikuussa ja useimpina vuosina elo-

kuusta loka-marraskuulle asti. Jouhisorsa alueella säännöllinen levähtäjä, mutta levähtäjä-

määrät ovat kohtuullisen pieniä. Syksyisin kertymät ovat suurimmillaan olleet noin 20 yk-

silön luokkaa ja keväisin selvästi pienempiä. Högnäsin kaavalla ei ole merkittäviä vaiku-

tuksia lajin esiintymiseen Natura-alueella. 

Heinätavi (Anas querqedula) EN 

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

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

sinaisia muutonaikaisia kerääntymiä ei ole järvellä havaittu, mutta syksyisin paikalla pesi-

neitä poikueita ja yksittäisiä yksilöitä on nähty muiden puolisukeltajasorsien joukossa. Hei-

nätavi suosii luhtia, kortelahtia ja rantaniittyjä. Vuonna 2015 Matalajärvellä oli kaksi revii-

riä, joista molemmat sijaitsivat avoimilla luhdilla järven lounais- ja luoteisrannalla. Högnä-

sin kannaksen kaavan vaikutukset lajin esiintymiseen Natura-alueella ovat erittäin vähäisiä.  

Lapasorsa (Anas clypeata)  

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

muuttoaikoina Matalajärvellä. Lajin suosimat pesimäalueet ovat lounais- ja luoteisosan 

luhdat, jotka sijaitsevat etäällä kaava-alueesta. Högnäsin kaavalla ei ole merkittäviä vaiku-

tuksia lapasorsan esiintymiseen Natura-alueella. 

Punasotka (Aythya ferina) EN 

Erittäin uhanalaiseksi luokiteltu punasotka kuuluu voimakkaasti Suomessa taantuneisiin 

kosteikkolajeihin. Lajin esiintyminen Matalajärvellä on edelleen säännöllistä ja keskittyy 

huhti-toukokuuhun, mutta yksilömäärät ovat nykyään sangen pieniä. Punasotkan pesintää 

ei ole varmistettu viimeisen viiden vuoden aikana. Högnäsin asemakaavalla ei arvioitu ole-

van vaikutuksia punasotkien esiintymiselle Natura-alueella. 

Tukkasotka (Aythya fuligula) EN 

Tukkasotka on Matalajärvellä muutonaikainen levähtäjä keväisin ja syksyllä. Laji on sel-

västi runsaampi keväällä ja suurimmat yksilömäärät ajoittuvat huhtikuulle ja toukokuun 

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 muuttoaikoina. 

Lapasotka (Aythya marila) EN 

Erittäin uhanalainen lapasotka on Matalajärvellä epäsäännöllinen ja erittäin harvalukuinen 

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

toja on myös syyskuulta sekä toukokuulta. Havaitut yksilömäärät ovat olleet vuosina 

2012–2016 pieniä ja koskeneet yleensä kahta tai kolme yksilöä ja suurimmillaan järvellä on 

ollut 7 yksilöä paikallisena. Kaavalla ei arvioida olevan vaikutusta lajin esiintymiseen Na-

tura-alueella.  
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Nuolihaukka (Falco subbuteo) 

Nuolihaukka esiintyy Matalajärvellä pesimä- ja muuttolajina. Nuolihaukka on pesinyt 

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

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

kuun loppupuolella ja kesäkuun alussa ennen pesintöjen aloittamista sekä elokuussa ennen 

lajin syysmuuttoa. Järvellä käy myös lähialueilla pesiviä yksilöitä säännöllisesti ruokaile-

massa järven runsaslukuisilla sudenkorennoilla.  

Högnäsin kaavan vaikutukset pesivälle nuolihaukalle voivat olla merkittävän haitallisia, 

sillä pesäpaikan välittömään läheisyyteen on kaavoitettu taloja. Laji voi siirtyä pesimään 

myös Natura-alueelle rinnelehtoon, mutta lisääntyvän liikkumisen myötä myös suojeltu 

rinnelehdon alue muuttunee rauhattomammaksi. Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia 

ruokaileville nuolihaukoille. 

Naurulokki (Larus ridibundus) VU 

Naurulokki on Matalajärvellä keväisin ja alkukesästä parhaimmillaan runsaslukuinen ruo-

kavieras. Erityisesti laji kerääntyy ruokailemaan Matalajärven runsailla surviaissääskillä. 

Matalajärvellä on parhaimmillaan ollut viime vuosina noin 300 yksilöä ruokailemassa. La-

jilla ei ole Matalajärvelle pysyvää pesimäkoloniaa vaan linnut tulevat epäilemättä vieraile-

maan järvellä suurista lähialueen kolonioista (mm. Suomenoja). Högnäsin kaavasta ei 

koidu naurulokin esiintymiselle Natura-alueella haittaa.   

Keltavästäräkki (Motacilla flava) NT 

Silmälläpidettävä keltavästäräkki on Matalajärvellä erittäin harvalukuinen pesimälaji. Hög-

näsin luontoselvityksessä löytyi ainoastaan yksi lajin reviiri Matalajärven lounaisosan luh-

dalta (Keiron 2016). Högnäsin kaavalla ei ole vaikutuksia keltavästäräkin esiintymiselle 

Natura-alueella. 

 

6.7 Vaikutukset muihin merkittäviin muuttolintuihin ja pesimälintuihin  

Natura – tietolomakkeen luonnosversiossa on mainittu useita merkittäviä muuttolintuja 

sekä pesimälajeja, jotka puuttuvat varsinaiselta tietolomakkeelta. Näiden lajien lisäksi tässä 

luvussa esitellään muita Matalajärvellä tavattuja merkittäviä lajeja ja Högnäsin asemakaa-

van vaikutuksia niihin. Nimen jälkeen mainitaan I-liite tai uhanalaisluokka.  

Pikkujoutsen (Cygnus columbianus), EU-D1 

Pikkujoutsen on Matalajärvellä erittäin harvalukuinen läpimuuttaja. Muuttoaikoina lajia on 

tavattu 2000-luvulla muutamia kertoja. Högnäsin kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiinty-

miseen Natura-alueella. 

Silkkiuikku (Podiceps cristatus) NT 

Silkkiuikku on Matalajärven runsain pesimälaji. Vuonna 2015 järveä asutti 32 paria silkki-

uikkuja ja laji on runsastunut huomattavasti pesimälajina Matalajärvellä (Enviro 2015). 

Högnäsin osalla Matalajärven rantaa pesi muutamia pareja silkkiuikkuja, joihin häiriön li-

sääntyminen vaikuttaa negatiivisesti ja linnut todennäköisesti siirtyvät pesimään toisaalle 

järveä. Kokonaisuudessa lajiin kohdistuva vaikutus on vähäinen. 
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Haapana (Anas penelope) VU 

Matalajärvi on valtakunnallisesti merkittävä kohde vesilintujen syysmuutonaikaiselle ke-

rääntymiselle. Haapana on Matalajärven runsain merkittävin säännöllinen levähtäjä ja pesii 

myös usean parin voimin vuosittain. Lajin esiintyminen keskittyy syysmuuton ajalle ja mer-

kittäviä määriä haapanoita alkaa kerääntyä Matalajärvelle jo elokuun lopussa sorsastuksen 

alettua. Haapanat viihtyvät runsaslukuisina syys- ja lokakuun, niiden esiintymisen huipun 

ajoittuessa syyskuun viimeisen viikon ja lokakuun ensimmäisten päivien välille. Vuosittain 

suurimmat kerääntymät ovat olleet noin 1400 linnun luokkaa, mutta mm. 2015 lokakuun 

alussa Matalajärvellä levähti peräti 2900 haapanaa.  

Högnäsin asemakaavan vaikutukset haapanan esiintymiselle Natura-alueella voivat olla 

merkittäviä, mikäli veneily järvellä lisääntyy tai järven länsirannalla suojavyöhykkeestä 

huolimatta ihmislähtöinen häirintä lisääntyy. Suuresta lintumäärästä löytyy todennäköi-

semmin häiriöherkkiä yksilöitä, jotka saavat pakoreaktiollaan aikaiseksi levottomuuden 

myös muihin lintuihin. 

Merikotka (Haliaeetus albicilla), EU-D1 

Merikotka on runsastunut Suomessa huomattavasti viimeisen vuosikymmenen kuluessa. 

Lajia tavataan nykyisin säännöllisesti keväisin ja syksyisin Matalajärvellä. Havainnot kos-

kevat suurimmaksi osaksi yksittäisiä paikallisia yksilöitä. Syksyllä eritoten runsas vesilin-

tujen määrä houkuttelee merikotkia saalistamaan järvellä. Högnäsin kaavalla ei ole vaiku-

tuksia lajin esiintymiseen Natura-alueella. 

Nokikana (Fulica atra) EN 

Nokikana on voimakkaasti taantuneena lajina luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Matala-

järvi on Etelä-Suomen merkittävimpiä nokikanan kerääntymisalueita. Viimeisten vuosien 

aikana järvellä on ollut syksyisin yli 200 nokikanan kerääntymiä ja laji on myös kohtuulli-

sen runsaslukuinen pesimälintu Matalajärvellä. Nokikana ei ole erityisen häiriöherkkä laji 

eikä Högnäsin kaava vaikuta heikentävästi lajin esiintymiseen Matalajärvellä.  

Liejukana (Gallinula chloropus) VU 

Liejukana havaitaan Matalajärvellä vuosittain ja laji pesinee säännöllisesti alueella. Laji 

asuttaa osmankäämikköjä, ruovikkoja ja rantaluhtia eläen piilottelevaa elämää.  

Kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiselle Natura-alueella. 

Taivaanvuohi (Gallinago gallinago) VU 

Taivaanvuohi on taantunut viime vuosina ja viimeisimmässä arvioinnissa luokiteltu vaa-

rantuneeksi. Uhanalainen laji on Matalajärven rantaluhtien tyyppilajeja ja lajin pesimäkanta 

Matalajärvellä on kasvanut (Enviro 2015). Kaava ei kohdistu taivaanvuohen elinympäris-

töihin eikä kaavalla ole merkitystä lajin esiintymiselle Natura-alueella. 

Pikkutiira (Sternula albifrons), EU-D1/EN 

Pikkutiira on Suomessa erittäin harvalukuinen pesimälaji matalilla somerikkoluodoilla ja 

laajoilla matalilla hietikoilla. Laji on tavattu Matalajärvellä kerran vuonna 2009. Högnäsin 

kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiselle Natura-alueella. 
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Mustatiira (Chlidonias niger), EU-D1/CR 

Mustatiira on Suomessa äärimmäisen uhanalainen pesimälaji. Matalajärvellä mustatiira on 

tavattu viimeisten viiden vuoden aikana 3 kertaa. Laji on Natura-alueella satunnainen vie-

railija. Kaavalla ei ole merkitystä lajin esiintymiselle Natura-alueella 

Kuningaskalastaja (Alcedo atthis) EU-D1/CR 

Laji on tavattu Matalajärven Natura-alueella syksyinä 2015 ja 2016. Kuningaskalastajalle 

soveltuvaa pesimäympäristöä ei ole Matalajärvellä ja laji on siellä satunnainen ruokavieras 

ja levähtäjä. Högnäsin kaava ei aiheuta muutoksia kuningaskalastajan esiintymiselle Na-

tura-alueella. 

Palokärki (Dryocopus martius), EU-D1 

Palokärki esiintyy Matalajärven rantametsissä säännöllisesti ruokavieraana ja alueella on 

myös lajille sopivaa puustoa pesimiseen. Lajille soveltuvia pesimämetsiä ja puita on myös 

runsaasti Natura-alueen ulkopuolella mm. Högnäsin kannaksella. Högnäsin kaavan vaiku-

tukset kohdistuisivat palokärkeen vähentämällä sille soveltuvia pesäpaikkoja rakennetta-

valla kannaksella. Kaavan vaikutukset lajin esiintymiseen itse Natura-alueella jäävät erittäin 

vähäisiksi.  

Harmaapäätikka (Picus canus), EU-D1 

Harmaapäätikka on Etelä-Suomessa kohtuullisen runsas pesimälaji, joka suosii lehtipuu-

valtaisia sekametsiä. Lajia tavataan vuosittain Matalajärven ympäristössä. Högnäsin kaavan 

vaikutukset lajin esiintymiseen Natura-alueella ovat erittäin vähäisiä, koska muutoksia Na-

tura-alueella ei tapahdu. Högnäsin kaava-alueen rakentuessa lajille sopiva elinympäristö 

pienenee suojelualueen ulkopuolella.  

Valkoselkätikka (Dendrocopos leucotos), EU-D1/VU 

Valkoselkätikka on runsastunut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana. Laji on kui-

tenkin edelleen harvalukuinen pesimälaji lahopuustoisissa lehtipuuvaltaisissa metsissä. 

Valkoselkätikasta on tehty havaintoja Natura-alueelta syksyllä 2015 ja kevät-talvella 2016. 

Matalajärven rantametsät ovat lajille sopivaa pesimäympäristöä. Högnäsin kaavan vaiku-

tukset lajin esiintymiseen Natura-alueella ovat merkityksettömiä. 

Pikkutikka (Dendrocopos minor) 

Pikkutikan elinympäristöä ovat rantametsät ja lehdot, joissa on runsaasti lahopuuta pesä-

kolon kaivertamiseen sekä ravinnonhakuun. Natura-alueen pesimäkanta oli 2015 lasken-

nassa 5 paria (Enviro 2015) ja Högnäsin kaava-alueen välittömässä läheisyydessä pesi 2 

paria pikkutikkoja (Keiron 2016). Matalajärven rantametsät ovat pikkutikan ihanne-

elinympäristöä. Laji ei ole myöskään erityisen herkkä häiriöille eivätkä kaavan vaikutukset 

ulotu puustoisille rannoille, joten Högnäsin kaavalla ei ole vaikutusta pikkutikan esiinty-

miseen Natura-alueella. 

Pikkusieppo (Ficedula parva), EU-D1 

Pikkusieposta tehtiin havaintoja pesimäaikaan sopivassa pesimäympäristössä Matalajär-

ven lounaiskulman koivuluhdalta Högnäsin luontoselvityksessä (Keiron 2015). Lajille so-

pivaa pesimäympäristöä Natura-alueella on myös länsiosan rinnelehto. Högnäsin kaa-

valla voi olla lajin esiintymistä Natura-alueella heikentäviä vaikutuksia lisääntyvän virkis-

tyskäytön ja häirinnän kautta. 
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Peltosirkku (Emberiza hortulana), EU-D1/EN 

Peltosirkku ei nykyään kuulu Matalajärven ympäristön pesimälajistoon. Peltosirkun 

esiintyminen Matalajärven reunametsissä on liittynyt ympäröiviin peltoihin eikä Matala-

järven Natura-alueeseen. Viimeisin havainto lajista on tehty vuonna 2001. Peltosirkku on 

vähentynyt Suomessa erittäin voimakkaasti ja laji on nykyään erittäin uhanalainen ja har-

valukuinen pesimälintu. Högnäsin kaavalla ei ole vaikutuksia lajin esiintymiseen Natura-

alueella. 

Edellä esitettyjen lajien lisäksi Matalajärvellä tavataan säännöllisesti merkittävissä mää-

rin muuttoaikoina seuraavia lajeja:  

Kyhmyjoutsen (Cygnus olor) 

Tavi (Anas crecca) 

Telkkä (Bucephala clangula) 

Kalalokki (Larus canus) 

Tervapääsky (Apus apus) VU 

Haarapääsky (Hirundo rustica) NT 

Räystäspääsky (Delichon urbicum) EN 

Högnäsin asemakaavalla ei ole näiden lajien esiintymiseen vaikutuksia Natura-alueella. 

Matalajärvellä on vuosien saatossa tavattu myös useita muita lintudirektiivin liitteen I mai-

nitsemia ja uhanalaisia lajeja joko muuttavina tai satunnaisesti levähtämässä. Näihin erit-

täin epäsäännöllisiin vierailijoihin tai muuttajiin ei kohdistu Högnäsin kaavasta vaikutuksia 

niiden esiintymiselle Natura-alueella. 

6.8 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). 

Vaikutukset Natura – alueen eheyteen ovat vähäisen kielteiset, koska hanke vaikuttaa vä-

häisen kielteisesti yhteen luontotyypeistä ja joihinkin lajeihin. Yksittäisiin luontotyyppeihin 

ja lajeihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia voidaan vähentää lieventämistoimenpiteillä. 

 

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Lehdon kuluminen -/0 

Häiriön lisääntyminen linnustolle -/0 

Kaava-alueen ravinnekuormitus Matalajärveen 0/+ 

 



 

Espoon kaupunki, Högnäs AK 
Natura-arvio 2017 27.12.2017 

 

48 

7 Asemakaavan vaikutukset Högnäsin kaava-alueen luontoarvoihin 

7.1 Vaikutukset elinympäristöihin 

Asukasmäärän suuri lisäys ja loma-asutuksen muuttuminen ympärivuotiseksi asumiseksi 

vaikuttaa vääjäämättä Högnäsin luonteeseen ja luontoon. Lehtoympäristöjä on laajalti väl-

jästi rakennetuilla kiinteistöillä. Kaavan myötä luonnontilaisten kaltaisten metsiköiden 

muuttuminen hoidetuiksi ja valaistuiksi pihapiireiksi vähentää lehtolajistolle soveltuvaa 

pinta-alaa huomattavasti. Elinympäristöjen rakenteen muuttuessa, vaikutuksia kohdistuu 

myös muuhun lajistoon kuten linnustoon ja lepakoihin. Kaavassa on rajattu erillinen LsL 

29 § kriteerit täyttävä pähkinäpensaslehto luo-merkinnällä. Pähkinäpensaita ja tammia kas-

vaa eri puolilla kaava-aluetta ja näiden säilyminen on kiinteistön omistajan päätettävissä, 

joskin valtaosalla kaava-aluetta ohjeistetaan puuston säilyttämisestä.  

Lieventämistoimi: 

 koko kaava-alueelle tulee velvoite säilyttää puustoa ja luonnontilaista kasvillisuutta 

kiinteistönreunoja enemmän 

 

Kuva 15 Högnäsin lajistollista monimuotoisuutta nostavat lehtokasvillisuuden runsaus ja tiheä rakenne. 

Kuvassa suojaavia pähkinäpensaita. SP 

Kolme maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua tammea on rauhoitettu ja merkitty kaa-

vaan. Tammet ovat jo vuosisatoja vanhoja, mutta ne voivat kasvaa vielä pitkään. Puuvan-

huksen kunto voi kuitenkin heikentyä nopeasti, jos sen juuristo tai oksat vaurioituvat ra-

kentamisesta tai kuljetuksista. Maan tiivistäminen tai pinnoitteen lisääminen vaikuttaa kiel-

teisesti puustoon, myös tammiin. Kaava-alueen pohjoisosassa kasvaa kookas, mutta nuo-

rehko ja hyväkuntoinen tammi. Alueen kaavamerkintänä s-3, jossa edellytetään puuston 

säilyttämistä. Kaavan myötä tammi ei kuitenkaan välttämättä säily tai mahdu kasvamaan 

kiinteistöllä.   

Lieventämistoimi: 
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 yli 30 vuotta vanhoja eli noin 10 metriä korkeampia tammia ei saa kaataa kiinteis-

töiltä, rakennukset sijoitetaan rakennusalalle säilytettävien puiden ehdoilla 

 Paciuksentie 5 tammi rauhoitetaan ja merkitään kaavaan/ Kaikki rauhoitetut tam-

met merkitään kaavaan 

 

Kuva 16 Vanhat tammet voivat kärsiä rakentamisesta ja maanmuokkauksesta. SP 

7.2 Vaikutukset pesimälinnustoon 

Kaavan toteutuessa alueen pesimälinnusto tulee muuttumaan huomattavasti. Tämä johtuu 

suojaisan ja tiheän kasvillisuuden muuttumisesta avoimemmaksi. Tästä seuraa nykyisen, 

korkean parimäärän väheneminen. Suurin osa pesivästä lintulajistosta tulee lajeina säily-

mään alueella, mutta niiden runsaus laskee voimakkaasti. Osa lajeista tulee häviämään, sillä 

monipuolisen pesimäympäristön pinta-ala kaava-alueella vähenee.  

Lieventämistoimi: 

 koko kaava-alueelle tulee velvoite säilyttää puustoa ja luonnontilaista kasvillisuutta 

kiinteistönreunoja enemmän 

7.3 Vaikutukset lepakoihin 

Högnäsin kaava mahdollistaa runsaan melko runsaan lisärakentamisen nykytilaan verrat-

tuna, jolla voi olla suoria vaikutuksia lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoihin. Li-

sääntymis- ja levähdyspaikkoja voi sijaita vanhoissa rakennuksissa, joita tullaan purkamaan 

uuden rakentamisen tieltä. Lisäksi puuston raivaus voi vähentää lepakoille sopivia kolo-

puita. Lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain 49 § mukaan suojeltuja ja 

niiden hävittäminen ja heikentäminen ovat kiellettyä. Tästä syystä purettavat rakennukset 

ja kaadettavat kolopuut tulee tarkastaa lepakoiden esiintymisen varalta.  

Lieventämistoimia: 

 Kolopuut tulee pyrkiä säilyttämään. 
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 Alueelle voidaan tuoda lepakoille soveltuvia pönttöjä. 

 

Kuva 17 Lepakkopöntöt lisäävät soveltuvien päiväpiilojen määrä alueella. AL 

Kaava vähentää merkittävästi lepakoiden saalistusalueita Högnäsin kannaksella. Vähene-

minen johtuu sekä metsäisten alueiden vähenemisestä että valaistuksen muutoksista. Eri-

tyisesti tämä vaikuttaa viiksisiippoihin, jotka suosivat pimeitä ja puuston keskellä olevia 

käytäviä. Högnäsissä vesisiipat saalistelevat aktiivisesti maaympäristössä.  

Rantojen saalistusalueet ja siirtymäreitit on jo huomioitu kaavassa, kun uutta rantaraken-

tamista ei sallita rantaviivalle ja rantaviiva on kaavassa määritetty hoidettavaksi kasvulli-

sena. Rantapuusto on tärkeä sekä paikallisille lepakoille kesän aikana (saalistusalueet ja 

siirtymäreitit) että muuttaville lajeille syksyisin ja keväisin. Puuston säilyttämiseen liittyvät 

kaavamerkinnät ja –määräykset parantavat lepakoiden saalistusolosuhteita, mikäli niitä 

noudatetaan. Määräyksillä pyritään varmistamaan alueen säilyminen puustoisena.  

Lieventämistoimi: 

 Alueen säilyttäminen puustoisena kaavamerkintöjen ja – määräysten avulla.  

Valaistus on osalle lepakkolajeista merkittävä saalistusta haittaava tekijä. Mm. siippalajit 

välttelevät valaistuja alueita – toisaalta esim. yleisen pohjanlepakon voi nähdä saalista-

massa katuvalojen loisteessa. Högnäsin kaava-alueen valaistus on nykyisellään melko vä-

häistä ja kesäaikaan mm. katuvalot ovat pois päältä yön pimeimpinä tunteina. Lepakoiden 
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elinolojen kannalta valaistuksella etenkin kesäaikaan on suuri merkitys ja se tulee huomi-

oida kaavamääräyksissä.  

Pientaloalueen valaistus ei aiheuta häiriötä linnustolle.  

Matalajärven puoleisella rinteellä kaavassa mainitaan että piha-valaistusta tulisi välttää. Le-

pakoiden kannalta kyseistä määräystä tulisi laajentaa koskemaan muitakin kortteleita. 

Yleisten alueiden valaistus ja sen säätely tulee huomioida kunnallisteknisen suunnittelun 

yhteydessä. Olennaista on vähentää valon leviämistä valaistusta tarvitsevan kohteen ulko-

puolelle: valaisimet tulisikin suunnata kohti maata. 

Lieventämistoimia 

 Valaistuksen suunnittelu lepakkoystävälliseksi julkisella alueella, mm. älykäs valais-

tus 

 Piha-alueiden valaistuksesta tarkempia ohjeita kuin mitä kaavamääräysten 10 §:ssä 

on  

8 Muut Matalajärven valuma-alueen hankkeet 

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

yleiskaava tai ns. POKE. Suunnittelutyötä on tehty muutama vuosi ja työ jatkuu edelleen. 

Vuonna 2017 Matalajärven lähialueiden luontoarvot kartoitetaan POKE:a varten. Kaavan 

vision perusteella Kehä III:n varrelle on tarkoitus lisätä asumista hyvien liikenneyhteyk-

sien varrelle. Matalajärven ja Marketanpuiston väliin sekä Kehä III:n viereen on visioitu 

hevostallikeskittymää. Vision toteuttaminen tarkoittaisi myös Matalajärven läheisyyteen 

paljon uusia asukkaita ja hevosia. Oittaan ja Högnäsin välille on yleiskaavassa esitetty ul-

koilureittiä. Reitin toteutusaikataulu on todennäköisimmin yli 10 vuoden aikajänteellä, 

koska hanketta ei ole vielä aloitettu.  

Bodomin Eskaksenmäen alueella asui 30 henkilöä vuonna 2009 ja kaava-selostuksen mu-

kaan kaavan toteutumisen jälkeen 175-200 asukasta. (Kaavaselostus 27.5.2009). Yhdessä 

Högnäsin ja Eskaksenmäen kaava-alueilla asuisi tulevaisuudessa noin 500-600 henkilöä, 

kun ympärivuotinen asukasmäärä näillä alueilla on v. 2017 noin 60 tai 130 henkilöä (suu-

rempi luku sisältää kesä-asukkaat). Eskaksenmäen kaavaa ei ole hyväksytty, koska se odot-

taa POKE:n edistymistä.  

Kulloonporttiin on alustavissa suunnitelmissa esitetty huoltamoa. Suunniteltu asema-

kaava-alue saattaa kuulua Matalajärven valuma-alueeseen. Kulloonsillan kaava on hylätty 

eikä sitä enää käsitellä.  

Matalajärveen laskevan Marketanpuiston puron vesiä on suunniteltu puhdistettavan ra-

kennettavalla allassarjalla, jota HY:n Metsätieteiden laitos pyrkii edistämään. Hankerahoi-

tus on haussa (Barkman 2017).  

Matalajärven suojeluyhdistyksen viimeisin kunnostussuunnitelma on laadittu vuosille 

2010-2012 (Barkman 2010a). Tämän jälkeen Matalajärvi on liitetty kansallispuistoon eikä 

kunnostukselle ole voinut saada lupaa, kun Metsähallituksella ei ole ollut tehtynä hyväk-

syttyä suunnitelmaa. Tästä syystä yhdistys ei ole tehnyt omaa, uutta suunnitelmaa eikä se 

ole voinut jatkaa 2000-luvun alussa tehtyjä kunnostuksia.  
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Matalajärven luonnonhoitosuunnitelma on Metsähallituksen toimesta tarkoitus laatia lä-

hivuosina. Nuuksion kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty 1990-luvulla, 

jolloin Matalajärveä ei vielä ollut liitetty kansallispuistoon. Metsähallituksella on ollut ai-

komus päivittää suunnitelmaa käsittämään myös Matalajärvi, mutta toistaiseksi työtä ei ole 

aloitettu.  

9 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 (Tiainen ym. 2015). Matalajär-

ven ylirehevöityminen voi vaikuttaa merkittävässä määrin luontotyyppeihin ja suojeltuun 

lintulajistoon.  

Kaikissa kaava-hankkeissa, 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. 

Hulevesien käsittelystä ei ole kaikkien valuma-alueen kaavahankkeiden osalta tietoja. Hög-

näsissä hulevedet ohjataan osalta rakennettavaa aluetta sadevesiviemärin kautta imeytysal-

taisiin, joista ne suodattuvat Matalajärveen. Bodomin Eskaksenmäen alueelta hulevedet 

on tarkoitus johtaa golfkentän vesiesteisiin ja lisäksi keinotekoisiin kosteikkoihin. Nykyisiä 

vesiesteitä ei ole rakennettu varsinaisiksi kosteikoiksi ja niiden puhdistustehoa lienee mah-

dollista parantaa erilaisella rakenteella. Kehä III:n länsipuolelta hulevesiä johdetaan Mata-

lajärveen. Myös kehätien kuivatusvedet päätyvät avo-ojien kautta Matalajärveen. Kulloon-

sillan puron vedet puhdistetaan nykyisin keinotekoisella kosteikolla ja kampakosteikolla, 

josta mittaustulokset puhdistustehosta ovat olleet rohkaisevia (Barkman 2017).  

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. Ranta-alueella sijaitsevat luhdat 

ovat riippuvaisia pintaveden korkeudesta ja niiden lajisto on sopeutunut sietämään seiso-

vaa vettä. Vedenpinnan korkeuden muutokset kuuluvat luhtien ekologiaan. Tulvien vä-

hentymisellä saattaa olla vaikutusta luhtien ominaispiirteisiin. Tulvia säätelee Matalajärven 

laskuojaan rakennettu pohjapato.  Pohjapatoa on Matalajärven kunnostussuunnitelmassa 

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

Högnäsin ja Eskaksenmäen kaavahankkeiden yhteenlaskettu arvioitu asukasmäärä on tu-

levaisuudessa noin 500-600 henkilöä, määrä lähes viisinkertaistuu nykytilaan nähden. 

POKE:n vision toteutuessa asukkaita tulee entistä enemmän, lisäksi hevostoiminnasta 
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syntyy paljon vesistöjä rehevöittävää lantaa. Virkistyskäytön lisääntyminen on merkittävä 

tekijä Matalajärven Natura – alueen lehdon ja muun lajiston kannalta. Asukasmäärän 

kasvu luo alueelle suuria virkistyskäyttöpaineita, joista osa suuntautuu Natura – alueelle. 

Matalajärven virkistyskäyttömahdollisuuksia pyritään kasvattamaan myös järven kunnos-

tustoimilla. Kunnostus toisaalta hyödyntää arvokasta lajistoa, mutta järven parantuneen 

tilan seurauksena esim. veneily järvellä saattaa lisääntyä, josta häiriölle alttiit lintulajit voivat 

kärsiä.  

Vaikutus 

Vaikutusten merkitys 
+ myönteinen, 

- kielteinen 
0 ei vaikutusta 

Jätevedet johdetaan muualle puhdistettavaksi ja kuormitus 
vähenee 

+ 

Matalajärven hoitosuunnitelmat viivästyvät, kunnostuk-
sessa monen vuoden tauko ja järven rehevöityminen kiih-
tyy 

- 

Asukasmäärän merkittävä lisäys aiheuttaa kulumista leh-
toon  

- 

Asukkaiden moninkertaistuminen aiheuttaa linnustoa häi-
ritsevää virkistyskäyttöä järvelle ja rannoille 

- 

Hulevesien puhdistus paranee + 

 

Yhteenveto 

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

vaikutuksista: 

 Matalajärveä koskevat hoitosuunnitelmat viivästyvät entisestään ja järven kun-

nostustoimissa on monen vuoden tauko. Rehevöityminen kiihtyy ja vaikuttaa 

erittäin kielteisesti järven luontotyyppiin ja lajistoon.  

 Jätevesikuormitus Matalajärveen vähenee, jolla on myönteinen vaikutus järven 

tilaan.  

 Valunta Matalajärveen voi jossain määrin vähentyä, kun osa hulevesistä johde-

taan muihin vesistöihin. Tällä saattaa olla vähäisen kielteinen vaikutus luhtiin ja 

järven tilaan, kun tulvat ja vesimäärä vähentyvät. Toisaalta vaikutus on myös 

myönteinen, kun ravinnekuormitus vähenee.  

 Asukasmäärä Matalajärven läheisyydessä kasvaa moninkertaiseksi. Kuluminen 

vaikuttaa vähäisen kielteisesti boreaaliseen lehtoon, kun virkistyskäyttö kasvaa. 

Matalajärven järven ja luhtien virkistyskäyttö on arvioitu vähäiseksi, ja siksi vai-

kutus on todennäköisesti vähäinen.  

 Rakentamisaikainen häiriö on linnustolle kielteinen. Asumisesta johtuva häiriö 

ei vaikuta suojeltuun linnustoon merkittävästi.  
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10 Vaikutusten merkittävyyden arviointi 

Högnäsin asemakaavahankkeella on edellä esitetyn perustella arvioitu olevan vähäinen 

kielteinen vaikutus Matalajärven Natura – alueen luontoarvoihin. Vaikutusten merkittä-

vyys on katsottu vähäiseksi, koska hanke ei vaikuta kielteisesti alueen ekologiseen tilaan 

tai kokonaisuuteen eli eheyteen. Vähäisen kielteiset vaikutukset kohdistuvat boreaalisen 

lehdon luontotyyppiin ja muutamiin lintulajeihin. 

11 Vaikutuksia lieventävät toimenpiteet 

Suunnitelmissa ja kaavamääräyksissä voidaan määritellä reunaehtoja muutoksille. Vaiku-

tuksia voidaan lieventää seuraavilla toimenpiteillä: 

Järven vedenlaatu 

 Matalajärven rehevöitymistä vähennetään ravinnekuormitusta vähentä-

mällä. Kunnostussuunnitelmassa 2010-2012 on lueteltu monia toimenpi-

teitä. 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. Järven tilan kannalta on olen-

naista, että pohjavesi purkautuu järveen lähdeveden muodossa. Hulevesien 

väheneminen vähentäisi myös pohjaveden määrää.  

 Högnäsissä maanmuokkausta vaativa rakentaminen ajoitetaan talvi- ja sa-

dekausien ulkopuolelle eli touko-elokuulle. Tällöin rakentamisesta aiheu-

tuva lisääntynyt ravinnekuormitus pintavalunnan muodossa vähenee. Ke-

vät ja alkukesä ovat tosin linnustohäiriöiden kannalta hankalia, siksi maan-

muokkaukselle sopivaa ajankohtaa on vaikea määrittää. Toimenpiteitä 

suunniteltaessa tulee pohtia kohteen toimia, aiheutuuko niistä enemmän 

valumia tai melua ja valita kuukausi pienemmän vaikutuksen perusteella. 

Linnustolle haitallisimpia ovat äkillinen melu, kuten räjäytykset.  

 Rakentamisaikaisia pintavalumia tonteilta suunnitellaan mahdollisimman 

vähäpäästöisiksi. Esimerkiksi valumia estetään viivyttämällä vesiä mahdol-

lisimman pitkään ja siten imeyttämällä ne maaperään. Tasaisella maalla 

ojiin voi lisätä tilapäisiä esteitä ja sadevesikaivot voi peittää. Rinnetonttien 

rakentamispaikan alapuolelle voi jättää maakasoja, johon vesi jää seiso-

maan. Maanpinta voidaan peittää oljilla, kutterilla, hakkeella tai karikkeella, 

mikä vähentää maa-aineksen huuhtoutumista. Vettä johtaviin painanteisiin 

tai ojiin voidaan laittaa olkipaali tai muu vettä läpäisevä este vettä pidättä-

mään. (kts. esim. Luukkonen ja Peltola 2001). Rinnetonteilla vesiä voi ehkä 

puhdistaa turvepaaleilla, jotka sijoitetaan rakennuspaikan alapuolelle. 

Näistä toimista peräisin olevat jätteet voidaan kompostoida tontilla tai 

viedä jäteasemalle.  
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Kuva 18 Matalajärven merkittävin ongelma on rehevöityminen ja umpeenkasvu. SP 

Kuluminen 

 Lehdon luontotyypin kulumista voidaan vähentää virkistyskäytön ohjauk-

sella ja rakenteilla. Lehdon käytöstä laaditaan pikaisesti hoito- ja käyttö-

suunnitelma Metsähallituksen toimesta ja yhteistyössä kaupungin kanssa. 

Rakenteet pystytetään muutaman vuoden sisällä. Parhaan suojelutehon 

saa, kun pitkospuut, portaat ja viitoitus toteutetaan ennen alueen täyden-

nysrakentamista.  

 Suojeltu lehto merkitään maastoon kyltein ja polun varrelle pystytetään 

opaste, jossa valistetaan polulla pysymisestä ym. kulutusta vähentävillä oh-

jeilla.  

 Suojellun lehdon reunaan ja kiinteistöjen puolelle jätetään puustoinen suo-

javyöhyke vähentämään reunavaikutusta. Erityisesti havupuut vähentävät 

tehokkaasti reunavaikutuksen leviämistä metsään (Hamberg 2009).  

 Lehdon luontotyypin rehevöitymistä lemmikkien jätöksistä voidaan vähen-

tää perustamalla kaava-alueelle tai sen välittömään läheisyyteen koira-

puisto, jonka hulevedet puhdistetaan tarkasti. Sointupuiston ja suojellun 

lehdon yhteyteen järjestetään jäteastiat koirien jätöksille.  

 Rantaluhtien alueella ruoppauksen ja puiden kaadon tulee olla kiellettyjä. 

Järven kunnostuksen kannalta olennaiset puiden kaadot tulee olla luvanva-

raisia.  
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Häiriöt 

 Häiriöitä levähtäville vesilinnuille vähennetään ohjaamalla virkistystä pois 

ranta-alueilta.  

 Kalastus ja liikkuminen kansallispuiston alueella ja rantavyöhykkeellä tulee 

kieltää sulanveden aikana. Hoitokalastusta voi hyväksytyn suunnitelman 

mukaisesti tehdä.  

 Matalajärven lintutornin ja Högnäsin väliselle etelä/lounaisreunalle, jossa on 

esteetön näkymä järvelle ja rantaluhdalle ei tulisi ohjata liikkumista tai luoda 

virkistysreittiä, sillä avoin luhta on arvokkaan ja osin häiriöherkän lajiston 

pesimäalue. 

 Matalajärvellä on kielletty moottoriveneellä liikkuminen ja kielto tulee pitää 

voimassa erityisesti pesimisaikana ja muuton aikana. Veneilykiellon on suo-

siteltavaa koskea kaikkea veneilyä ja kiellon tulisi olla voimassa ympäri vuo-

den. 

 Katujen ja kiinteistöjen ulkovalaistus rakennetaan vain tarpeeseen. Valais-

tuksessa käytetään soveltuvaa uutta tekniikka, esim. liiketunnistimilla toi-

mivaa katuvalaistusta. Valaistus suunnataan siten, ettei se näy tai heijastu 

Matalajärvelle. Näin valaistus häiritsee Matalajärven lintuja ja lepakoita vä-

hiten. Kaavassa tai rakennustapaohjeessa määritellään sallitusta pihavalais-

tuksesta tarkemmin.  

 Matalajärven rantatonteilla säilytetään ja lisätään puustoa siten, etteivät ta-

lot ja niiden valot merkittävästi näy Matalajärvelle. Näin vähennetään va-

laistuksen ja melun aiheuttamaa häiriötä. Havupuut suojaavat talvikaudella 

lehtipuita paremmin, joten osa puustosta voi olla havupuita.  

 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 kasvu-

kauden aikana tehtävällä maanmuokkauksella).  

 Suojelualueilla tulee lemmikit pitää kytkettynä. Vapaana kulkevien kissojen 

saalistusta on vaikea rajoittaa pelkästään asuinalueelle.  

 Viitasammakolle soveltuva yhteys rakennetaan Paciuksentien kohdalle, käy-

tännössä tien alitus järjestetään lajille soveltuvan putken kautta.  
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Kuva 19 Veneily häiritsee vesilinnustoa erityisesti pesimäaikana, mutta myös muuttoaikana, jolloin 

järvellä on tuhansittain levähtäjiä. SP 

12 Johtopäätös 

Ilman lieventämistoimenpiteitä kaava-hankkeen vaikutukset ovat suojeltuun boreaalisen 

lehdon osalta vähäisen kielteisiä. Lehto kaava-alueen pohjoisosassa on toinen alueen lähi-

virkistysalueista ja kävelylenkin osa, mikä lisää siihen kohdistuvaa virkistyskäyttöpainetta. 

Liikkuminen lehdossa aiheuttaa kulumista, minkä lisäksi esim. koirien ulkoilutus alueella 

rehevöittää kasvillisuutta ja häiritsee maassa pesiviä lintuja. Kaavaan merkitty pieni puisto 

ja Bodominjärven lähivirkistysalue vähentävät vaikutusta, mutta eivät poista sitä. Lehtoon 

tehtävillä polkurakenteilla voidaan ohjata ja vähentää kulumista, jonka jälkeen vaikutukset 

ovat neutraaleja. Perusteena on, että lehdossa on jo vakiintunut polku ja tiukalla kulunoh-

jauksella kulumisen leviäminen estetään.  

Matalajärven kuormitus Högnäsin osalta todennäköisesti pienenee, kun kiinteistöt liittyvät 

jätevesiviemäriin. Kaava-alueen hulevedet johdetaan imeytysaltaisiin, mikä vähentää nii-

den aiheuttamaa ravinnekuormaa. Rakentamisaikaiset ravinne- tai sedimenttihuuhtoutu-

mat voivat olla hetkellisesti melko suuria ja niiden vähentämistoimia tulee suunnitella huo-

lella.  

Matalajärven kunnostussuunnitelman, kuten koko valuma-alueen hulevesien puhdistami-

sen, toteuttamisen viivästymisellä on todennäköisesti merkittäviä vaikutuksia järven tilan 

kehitykseen. Kunnostuksen viivästymisellä voi olla suurempia vaikutuksia järven tilaan 

kuin Högnäsin kaavalla. Kunnostuksen toteutus riippuu Nuuksion kansallispuiston hoito- 

ja käyttösuunnitelman päivityksen valmistumisesta.  
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Luontodirektiivin II liitteen lajiin hentonäkinruohoon tai täplälampikorentoon kaavan vai-

kutukset ovat vähäiset eli neutraalit. Hentonäkinruohon elinolosuhteita voidaan parantaa 

ainoastaan vähentämällä Matalajärveen kohdistuvaa kuormitusta ja poistamalla kilpailevaa 

kasvillisuutta kunnostussuunnitelman mukaisesti. Kaavalla ei ole vaikutuksia saukkoon, 

mutta toisaalta lisääntymispaikkaa ei tunneta.  

Vaikutukset Matalajärven linnustoon ovat kokonaisuutena neutraaleja, mikäli lieventämis-

toimenpiteet toteutetaan. Yksittäisiin erityisen runsaina Matalajärvellä levähtäviin lajeihin, 

kuten harmaasorsaan ja haapanaan, kohdistuvat suurimmat häiriöstä johtuvat vaikutukset. 

Högnäsin kaavan vaikutusten arvioidaan jäävän näille lajeille kuitenkin vähäisiksi lieventä-

mistoimenpiteiden toteutuessa. Merkittävin vaikutus linnustolle on järven ylirehevöitymi-

nen ja ekosysteemin toiminnan muutos.  

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

van toteuttaminen ei merkittävästi muuta Matalajärven ekologista tilaa. Yhteisvaikutukset 

yhdessä Natura-alueen muiden hankkeiden kanssa ovat vähäisen kielteiset. 

Högnäsin asemakaava ei lieventämistoimenpiteiden toteutuessa merkittävästi heikennä 

Matalajärven Natura 2000 –alueen suojelun perusteena olevia luontoarvoja. 
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Liite 1. Koontitaulukko hankkeen vaikutuksista suojeltuihin luontotyyppeihin ja eläinlajeihin. Numerointi yhdistää vaikutuksen ja niiden merkityksen sekä 

lieventämistoimenpiteen. 

 

Natura-
luontotyyppi 

Tietoa Hankkeen vaikutus Vaikutusten merkitys 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 eikä 
lannoitteita saa käyttää. 

1-2. Ravinnekuormitus vähenee 
nykyisestä, kun kaava-alueen 
hulevedet viemäröidään ja imeytetään. 
Toisaalta päällystetty ala lisääntyy. 
Kiinteistökohtaiset jäteveden 
käsittelyjärjestelmät häviävät, kun 
kiinteistöt liittyvät viemäriverkostoon 
Rakentamisen aikana syntyy 
valumavesi. 
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, 
vaikka alue rakentuu nykyistä 
tiiviimmäksi.  

1. Liittymistä viemäriverkkoon 
kiirehditään.  

2. Rantasaunojen jätevesien 
käsittelyä valvotaan. 
3. Suojavyöhykkeen kasvillisuuden 
säilyttämistä ohjataan ja valvotaan.  
4. Valumia estetään viivyttämällä ja 
imeyttämällä 

Fennoskandiset 
metsäluhdat 

Luhdat muodostavat järven 
suojavyöhykkeen tonttien ja 
avoveden välille.  

Rantatonttien maanomistajat saattavat 
raivata luhtaa maiseman ja 
venekulkuisen yhteyden luomiseksi 
avoveteen.  

Vaikutuksen merkittävyyttä hankala 
arvioida, todennäköisesti vähäinen 
kielteinen vaikutus. Rantatontteja on 
8 kappaletta ja monelta on jo raivattu 
yhteys avoveteen. Kaavassa 
raivauskielto tulee ilmi aiempaa 
paremmin.  

Melko todennäköinen, koska 
vesiyhteyksiä jo olemassa ja 
niitä saatetaan ylläpitää 
kiellosta huolimatta. 
Rakentamista kuitenkin vain 
pienellä osalla koko 
Matalajärven metsäluhta-
aluetta.  

Kiellon valvonta ja neuvonta, 
tarvittaessa sakotusta tai muuta 
vastaavaa.  
Asukasluvun vähentäminen 
rinnetonteilla.  
Yksityiskohtaisemmat määräykset 
rakennustapaohjeissa tms? 

Vaihettumis-  

ja rantasuot,  

puustoiset suot 

Kaava-alueella rantasuota 
lähinnä rakentumattomassa 
pohjoisosassa. Rantasuot 
hävinneet jo rakennetuilta 
rantatonteilta jo aiemmin.  

1. Virkistyskäytöstä johtuva kuluminen.  
2. Omatoiminen raivaus 
3. Hulevesien viemäröinti kaava-
alueella voi kuivattaa luhtia 
 

1. Merkittävyyttä hankala arvioida, 
koska se riippuu virkistyspaineesta ja 
ihmisten kuuliaisuudesta. Vetisellä 
suolla liikkuminen ei kuitenkaan ole 
houkuttelevaa.  
2. Raivauksella paikallisesti suuri 
merkitys, jonka seurauksena häiriöt 
linnustolle kasvavat 
3. Luhdille tulvat ovat luonnollisia ja 
niiden puute vaikuttaa oloja 
heikentävästi.  

1. Melko pieni 
todennäköisyys, koska 
liikkuminen upottavalla suolla 
ei houkuttele. 

2. Raivausten todennäköisyys 
melko suuri, näkymiä 
halutaan ehkä ylläpitää. 
3. Tulvien tasaantumisen 
todennäköisyyttä hankala 
tämän hankkeen puitteissa 
arvioida.  

1. Virkistyskäytön ohjaaminen. 
2. Raivauksen kielto ja valvonta.  

3. - 
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Luontodirektiivi liite 
II lajit 

Tietoa Hankkeen vaikutus Vaikutusten merkitys Vaikutusten todennäköisyys Toimet vaikutusten vähentämiseksi 

Boreaaliset lehdot Kaavan pohjoisosassa 
arvokasta lehtoa.  

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, kun luoteisrinne 
rakentuu. Suojavyöhyke 
kiinteistöjen ja Natura-alueen 
rajalta puuttuu. 
4. Vieraslajien levittäytyminen 
puutarhoista lehtoon on 
todennäköisempää 

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

1. Suuri todennäköisyys 
kulumisen lisääntymiselle. Lehto 
on upea virkistyskohde, joka 
houkuttelee ihmisiä.  
2. Koirien määrän nousu on 
todennäköinen 
3. Reunavaikutus hyvin 
todennäköinen. Lehtopinta-ala 
vähenee hyvin todennäköisesti 
tonttien rakentuessa.  
4. Todennäköistä mikäli 
puutarhajätettä läjitetään Natura-
alueelle tai sen rajalle. Myös 
eläimet voivat kuljettaa 
vieraslajeja. 
 

1. Virkistyskäytön ohjaaminen 
rakenteilla.  
2. Koirapuiston perustaminen 
muualle 
3. Leveämmät suojavyöhykkeet 
Natura-alueen rajalle  
4. Ohjeistus pihaistutuksista, jossa 
kielletään leviämisherkkien lajien 
viljely. Onko edes mahdollista? 
 
 

Hentonäkiruoho Hentonäkinruoho on tavattu 
Matalajärveltä viimeksi vuonna 
2010 tehdyssä 
kasvillisuusinventoinnissa. Laji 
kärsii muiden vesikasvien 
kilpailusta, rehevöitymisestä 
veden samentumisesta. 

1. Jätevesi- ja hulevesien 
aiheuttaman 
ravinnekuormituksen 
väheneminen kaava-alueelta 
2. Ravinnekuormituksen 
vähentämiseen tähtäävät toimet 
valuma-alueella 
3. Matalajärveen kohdistuvat 
hoitotoimet esim. 
karvalehden/vesiruton poisto 
4. Uusien vieraslajien 
leviäminen ja lajikilpailun 
lisääntyminen.  
5. Tiesuolauksen merkitys – 
kaava-alueelta vähäistä. Kehä 
III:n vaikutus Paciuksentietä 
merkittävämpi 
 

1-3. Kilpailevan kasvillisuuden 
väheneminen, veden laadun 
paraneminen. 

4. Uusia kilpailevia lajeja? 

5. Hentonäkinruoho ei ole herkkä 
korkeille suolapitoisuuksille? 

1.-3. Vaikutukset ovat lyhyellä 
aikavälillä pienet, mutta 
ravinnekuormituksen vähetessä 
ne suurenevat. 

Kaavalla voidaan vähentää 
alueelta tulevaa 
ravinnekuormitusta. Muutoin 
vaikutusmahdollisuudet 
vähäisemmät. 

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

1. Hulevesien imeytys 
viivytysaltaiden kautta 
rantaluhtaan verrattuna 
sadevesien imeytymiseen 
maaperään tai pintavaluntana 
 
2. Kunnostustoimet ja muut 
hankkeet? 
 

1. Vaikutus on myönteinen kun 
hulevesien aiheuttama kuormitus 
pienenee.  

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

 

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

1. Kielteinen vaikutus on 
todennäköinen.  

1. Kielteistä vaikutusta voidaan 
vähentää huomioimalla 
lisääntymispaikat ja ohjaamalla 
vettä näille.  
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Luontodirektiivi liite 
II lajit 

Tietoa Hankkeen vaikutus Vaikutusten merkitys Vaikutusten todennäköisyys Toimet vaikutusten vähentämiseksi 

Saukko Saukosta on havaintoja sekä 
Matalajärveltä että 
Bodominjärveltä. Myös 
poikasia on havaittu. 

1. Liikenteen lisääntymisen 
aiheuttamat mahdolliset 
liikennekuolemat 
2. Häiriön lisääntyminen 
lehdossa ja Matalajärvellä 
3. Matalajärven luontotyypin 
muutokset, jotka muuttavat 
kalastoa 
4. Matalajärven 
ympäristömyrkkyjen 
lisääntyminen purojen 
hulevesistä 
 

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

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

3. Kalaston väheneminen vaikuttaa 
kalasta elävään saukkoon. Saukko syö 
tarjolla olevaa kalaa eli vaikutus ei 
merkittävä jos kalamäärä pysyy 
ennallaan. 

4. Saukko kerää petona 
ympäristömyrkkyjä kudoksiinsa ja 
lisääntyminen vaikeutuu 

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

2. Lehdossa ei todennäköisesti 
pesi saukkoa, mikäli häiriöt 
lisääntyvät paljon.  

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

4. Ympäristömyrkkyjen 
lisääntyminen on melko 
todennäköistä 

1. Alhainen ajonopeus, ajoesteet 

2. Virkistyskäytön ohjaus 
rakenteilla lehdossa.  

3-4. Hulevesien puhdistus ja järven 
hoitotoimenpiteet 
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Liite 2 Koontitaulukko Högnäsin asemakaavahankkeen vaikutuksista Natura –ohjelmalla suojeltuun linnustoon. Numerointi yhdistää vaikutuksen, sen 

merkityksen sekä lieventämistoimenpiteen. 

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. 
2. Liikkuminen 
rantavyöhykkeellä ja 
veneily Matalajärvellä 
lisääntyy. 
3. Asukkaiden lemmikkien 
(kissat, koirat) aiheuttama 
häiriö tai saalistus 
 

1-2. Pesiville linnuille hankkeesta aiheutuvien 
häiriöiden arvioidaan olevan neutraaleja, sillä 
linnustollisesti arvokkaimmat pesimäalueet 
Matalajärvellä ovat etäällä rakennuspaikoista ja 
niillä on metsää suojavyöhykkeenä. 

Vaikutus on 
todennäköinen, 
erityisesti aivan 
Matalajärven 
länsirannalla. 

1. Matalajärven länsirannan 
suojavyöhykkeen kasvillisuuden 
säilyttämistä ohjataan ja valvotaan.  
2. Liikkuminen tulee ohjata riittävän 
etäälle rannasta ja asettaa 
kalastuskielto järven rannoilta.  
Veneily Matalajärvellä tulisi kieltää. 
3. Kissojen irtipäästämistä 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 
rantavyöhykkeellä saattaa 
lisääntyä, josta seuraa 
visuaalista häiriötä. Häiriö 
ulottuu 100-200 m päähän 
rannasta 

3. Veneily Matalajärvellä 
lisääntyy, jolloin syntyy 
suoraa visuaalista häiriötä. 
Vaikutus ei välttämättä 
johdu kaavasta, vaan 
muista alueella kävijöistä.  

1. Rantatontteja on 8 kpl, josta 1 on 
rakentumaton. Lyhytkestoinen, vähäisen 
kielteinen merkitys.  

1-2. Vaikutuksen merkittävyys vaihtelee 
lajikohtaisesti. Häiriöherkimmät runsaslukuiset 
lajit ovat harmaasorsa ja haapana. Näille lajeille 
häiriövaikutukset voivat olla merkittäviä. 
Uivelolle, tukkasotkalle ja laulujoutsenelle 
vaikutusten arvioidaan rajoittuvan häiriön 
vähäiseen kasvuun muuttoaikoina. Jos 
häiriötekijöiden määrä kasvaa huomattavasti 
niin myös häiriöt harvalukuisempiin lajeihin 
voivat olla merkittäviä.  

3. Veneilyllä ja kalastuksella on erittäin 
merkittäviä vaikutuksia vesilinnuille.   

Vaikutus on erittäin 
todennäköinen. 

1. Äkillistä melua aiheuttavien 
rakennustöiden ajoittaminen 
herkkien kausien eli 15.4.-30.6. ja 
1.9.-31.10. ulkopuolelle.  
2. Liikkuminen tulee ohjata riittävän 
etäälle rannasta ja asettaa 
kalastuskielto järven rannoilta.  
Matalajärven länsirannan 
suojavyöhykkeen kasvillisuuden 
säilyttämistä ohjataan ja valvotaan.  
3. Veneily Matalajärvellä tulee 
kieltää Matalajärven käyttöä 
ohjaavassa asiakirjassa (Nuuksion 
kansallispuiston HKS). 

Kieltojen valvonta ja neuvonta, 
tarvittaessa sakotusta tai muuta 
vastaavaa.  

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. Liikkuminen 
rantavyöhykkeellä 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 erittäin vähäisiksi. 
 

Vaikutus on melko 
todennäköinen  

lue yllä. 
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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 

1



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

(*)

(**

2



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
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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.

8



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

10



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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Asianumero 85/10.02.03/2011 

Aluenumero 633000 

 

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

 

Asemakaavan selostus 

 
Asemakaavan selostus, joka koskee 16. päivänä maaliskuuta 2009 päivät-
tyä, xx. päivänä xxkuuta 2017 muutettua Espoon kaupunkisuunnittelukes-
kuksessa laadittua asemakaavakarttaa, piirustusnumero 6438. 

 
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodominjärven ja Matalajär-

ven välisellä kannaksella. 
 
 

 
Ote topografisesta kartasta vuodelta 1935 
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Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla esitettynä: 

 

  
 

Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2007-2008 lähtien. 
 
Laatija  

Espoon kaupunki 
Kaupunkisuunnittelukeskus 
Asemakaavayksikkö 

 

 

Käyntiosoite: Kirkkojärventie 6 B, 4. krs. puh. 09-816 23762  

Postiosoite: 
PL 43 
02070 ESPOON KAUPUNKI 

Faksi 09-816 24016 

Leena Kaasinen  etunimi.sukunimi@espoo.fi 
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1 TIIVISTELMÄ  

1.1 Alueen nykytila 

Högnäs sijaitsee Kehä III:n luoteispuolella Bodominjärven ja Matalajärven väli-
sellä kannaksella. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, eteläs-
sä Hanabäckin peltoalueeseen, lännessä Bodominjärveen ja idässä Matalajär-
veen. Noin 38 ha:n suuruinen alue on vanhaa loma-asunto- ja omakotitaloalu-
etta.  
 
Alueella on n. 70 kiinteistöä, joista kokonaan rakentamattomia on n.10. Kiinteis-
töt ovat suhteellisen suuria ja rakennuskantaa on vähän, mistä johtuen alueella 
on säilynyt runsaasti kasvillisuutta ja metsäisiä pihoja. Asuinrakennuksista val-
taosa on vapaa-ajan asuntoja. Pääosa rakennuskannasta on peräisin 1950 -
60-luvuilta. 
 
Pohjoisosaltaan yli 30 m korkeuteen nousevan Högnäsin kannaksen maaperä 
on rehevää, mikä on luonut kasvuedellytykset jaloille lehtipuille ja muulle vaate-
liaalle kasvillisuudelle. Matalajärven rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosan leh-
tometsä kuuluvat Natura 2000-suojelualueverkostoon. 
  
Alue on pääosin yksityisomistuksessa. Pohjois- ja itäosan Natura-alueeseen 
kuuluvat maat ovat valtion omistamia.  
 

1.2 Asemakaavan sisältö 

Vanha kesämökki- ja omakotitaloalue on lähes kokonaisuudessaan kaavoitettu 
erillispientaloalueeksi, joka tukeutuu vanhaan tiestöön. Pohjois- ja itäosassa 
olevat Natura-alueet on kaavoitettu luonnonsuojelualueiksi. 
 
Asuinkortteleiden tehokkuudet vaihtelevat välillä e=0,05 - e= 0,17 kerrosluvun 
ollessa I u 2/3 tai ½ k I u 2/3. Tontin minimikokoa ja asuntojen lukumäärää on 
rajoitettu. 
 
Rakennusten sijoitusta ohjataan siten, että jyrkät rinteet, tärkeät kasvillisuus-
vyöhykkeet ja rannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Asemakaavaehdotuk-
seen sisältyy kulttuurihistoriallisten kohteiden säilyttämisen sekä luonnon- ja 
vesiensuojelun kannalta keskeisiä merkintöjä ja määräyksiä. 
  

1.3 Suunnittelun vaiheet 

Asemakaava on tullut vireille Högnäsin alueen rakentamispaineiden johdosta: 
alueella on ollut vireillä useita poikkeamislupia. Alueelle valmistui kunnallistek-
niikka v. 2007, minkä jälkeen alueen asemakaavoitus tuli ajankohtaiseksi. 
Asemakaavan valmisteluaineiston laati arkkitehtitoimisto Lehto - Peltonen - 
Valkama OY (LPV) kaupunkisuunnittelukeskuksen tilaamana konsulttityönä. 
Ehdotusvaihe on tehty virkatyönä lukuun ottamatta havainnekuvamateriaalia, 
jonka arkkitehtitoimisto LPV on korjannut kaavakarttaa vastaavaksi. 
 
Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä huhtikuussa 2009 ja kaavaehdo-
tus elo- syyskuussa 2010 ja uudelleen vuosien 2011 – 2012 vaihteessa. 
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2 LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Suunnittelutilanne  

2.1.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista suunnittelualuetta koskevat Hel-
singin seudun erityiskysymykset (ohjelmakohta 4.6). Niissä korostetaan mm. 
asuntorakentamisen edellytysten luomista, joukkoliikenteen hyödyntämistä, yh-
dyskuntarakenteen eheyttämistä, alakeskusten vahvistamista ja viherverkoston 
jatkuvuuden turvaamista. 
 
Valtio on tehnyt 1.6.1989 päätöksen Nuuksion järviylänköalueen kehittämiseksi 
ulkoilun ja luonnonsuojelun tarkoituksiin. Högnäsin kaava-alue on Nuuksion 
järviylänköalueella.  

 

2.1.2 Maakuntakaava  

Uudenmaan maakuntakaava on lainvoimainen korkeimman hallinto-oikeuden 
15.8.2007 tekemän päätöksen jälkeen. 
 
Maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Eteläpuolelle on merkit-
ty itä-länsisuuntainen viheryhteystarve. Matalajärvi on merkitty luonnonsuojelu-
alueeksi ja Natura 2000 verkostoon kuuluvaksi alueeksi. Liite 2. 
 

2.1.3 Yleiskaava  

Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I 

Kaava-alue käsittää pääosan kahdesta pohjoisimmasta suuralueesta. Kaava 
sai lainvoiman vuonna 1997. 
 
Espoon pohjoisosien yleiskaavan osassa I alue on pientalovaltaista asuntoalu-
etta AP. Lisäksi se on kulttuurihistoriallisesti merkittävää ympäristöä, jossa suo-
jeluarvoltaan merkittävät rakennukset, rakenteet ja vanha tiestö tulisi säilyttää 
ja jossa rakentamisen on rakennustavaltaan ja sijainniltaan sopeuduttava ym-
päristöön. Matalajärvi rantaluhtineen on luonnonsuojelualuetta SL1. Matalajär-
ven eteläpuolella on maa- ja metsätalousaluetta. Högnäsin eteläpuolelle on 
merkitty itä-länsisuuntainen pääulkoilureitti. Ote yleiskaavasta on sisällytetty liit-
teeseen 2. 
 
Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on vireillä 
Kaava-alue käsittää kokonaisuudessaan Espoon pohjoisosien yleiskaavan 
osan I alueen.  
 

2.1.4 Asemakaava  

Alueella ei ole asemakaavaa. Alue rajoittuu pohjoisessa Bodomin vahvistetun 
asemakaavan alueeseen ja muilta osin asemakaavoittamattomiin alueisiin. Bo-
domin asemakaavassa Högnäsiin rajoittuva alue on merkitty golfkentän kortte-
lialueeksi. 
 

2.1.5 Rakennusjärjestys  

Valtuusto hyväksyi Espoon kaupungin rakennusjärjestyksen 12.9.2011 (§ 112). 
Rakennusjärjestys tuli voimaan 1.1.2012.  

 

2.1.6 Tonttijako 

Asemakaava koskee valtion ylläpitämään rekisteriin kuuluvaa aluetta. 
 

2.1.7 Rakennuskiellot  

Asemakaava-alue on kokonaisuudessaan ranta-aluetta, jota koskevat MRL 72 
ja 171 § säädökset. 
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2.1.8 Muut suunnitelmat ja päätökset 

 
Asemakaavan yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset: 
- Espoon Högnäs, Luontoselvitys, Luontotieto Keiron Oy, 12.12.2007 
- Högnäsin alueen inventointi, Arkkitehtitoimisto LPV Oy, 31.10.2008 
- Högnäs asemakaava, Natura-arvio 2009, Luontotieto Keiron Oy, 

15.12.2009 
- Högnäsin katujen yleissuunnitelma, FCG Planeko Oy, 7.12.2009 ja sen 

tarkistukset lokakuussa 2011 ja toukokuussa 2015 
- Kaavan maisemallinen tarkastelu ja vaikutukset pohjaveden muodostumi-

seen, WSP Finland Oy, 24.9.2015 
- Högnäs asemakaavoitus, Luontoselvitys 2015, Luontotieto Keiron 

29.1.2016 
 
Matalajärven Natura-alue on tarkoitus liittää kokonaisuudessaan Nuuksion 
kansallispuistoon. Kaava-alueen pohjoisosan Natura-alue ja Paciuksentien var-
ressa oleva kiinteistö RN:o 3:95 on jo liitetty kansallispuistoon. 
 
Metsähallituksessa on laadittu Matalajärven kannaksen ja Bånbergetin aarni-
alueen luonnonhoitosuunnitelma, Ari Lahtinen 11.5.2010. 
 
Nuuksion kansallispuistossa Matalajärvellä on voimassa metsähallituksen pää-
tös liikkumiskiellosta 1.4. - 15.7. lintujen pesimärauhan takaamiseksi. 
 

2.1.9 Pohjakartta  

Pohjakartta mittakaavassa 1:1000 on Espoon kaupungin kiinteistöpalvelukes-
kuksen kaupunkimittausyksikön laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuk-
sen vaatimukset. 
 

 
Kuva: Näkymä harjulta Matalajärvelle päin. 

 

2.2 Selvitys alueesta 

 

2.2.1 Alueen kehityshistoria ja yleiskuvaus 

Kehityshistoria 
 
Högnäsin alue sijaitsee Bodominjärven ja Matalajärven välisellä kannaksella. 
Kyseessä on kapeahko kalliomäki, jonka laelta avautuvat näkymät järvien yli. 
Högnäsin kannaksen kautta on kulkenut kylätie Kvarnbystä Bodomin kartanol-
le. Tieltä oli yhteys myös Träskändan kartanoon. Linjaus näkyy Fonsenin kar-
tassa 1750-luvulta. Alue sijoittuu Oittaan, Bodomin ja Margretebergin kartanoi-
den sekä Hanabäckin tilan väliseen keskipisteeseen. (Liite 6) 
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Högnäsin alue sai ensimmäiset asukkaansa todennäköisesti 1800-luvun puo-
len välin jälkeen. Alkuperäinen Högnäsin huvila, jota on kutsuttu myös "kar-
tanoksi" on rakennettu v. 1886. Huvila paloi 1956, uusi rakennettiin 1957 ja ny-
kyinen 1988. Huvilaa vastapäätä sijaitsi 1950-luvulla ulkoasultaan uudistettu 
puutarhurin asuinrakennus, joka on purettu vuonna 2012. Alueen neljäs 1800-
luvulla alkujaan rakennettu talo on muistitiedon mukaan Bodomin kartanon ti-
lanhoitajan talo, joka on 1930-luvulla muutettu kesähuvilaksi. Edellä mainitut 
rakennukset näkyvät 1930-luvun topografikartassa. Muuta asutusta alueella ei 
tuolloin vielä ollut. 
 
Kesäasutusta alueelle alkoi syntyä jo ennen sotia, mutta pääosa kesämökeistä 
on 1940-luvun lopulla ja tämän jälkeen rakennettu. Nämä sijaitsevat pääasias-
sa alueen eteläosassa, tasaisessa laaksossa. 1950-luvulla mökkejä rakennet-
tiin myös Högnäsin kalliomäen reunoille ja laelle. Matalajärven länsirannalle 
muodostui pienehköjen kesämökkien rivistö. Bodominjärven puolelle, samoin 
kuin alueen keskiosiin syntyi myös mökkiasutusta sekä muutama omakotitalo. 
Samalla vanha tie siirrettiin Bodominjärven rannasta alueen keskelle, ylös mä-
elle ja sen länsirinteelle. Tämä näkyy jo vuoden 1958 peruskartassa. Vanha tie 
katkaistiin pihojen tieltä. Rakennusinventoinnin kohdekartta on liitteenä 7. 
 

 
Kuva: Alun perin 1800-luvulta peräisin oleva asuintalo, nykyinen kesäasunto. 

 
Alueen yleiskuvaus 
  
Högnäs sijaitsee Kehä III:n pohjoispuolella Bodominjärven ja Matalajärven väli-
sellä kannaksella. N. 38 ha:n suuruinen alue on vanhaa loma-asunto- ja oma-
kotialuetta. Asemakaava-alue rajautuu pohjoisessa golfkenttään, etelässä Ha-
nabäckin viljelysaukeaan, lännessä Bodominjärveen ja idässä Matalajärveen. 
 
Kiinteistöt ovat suhteellisen suuria ja rakennuskanta toistaiseksi vähäistä, mistä 
johtuen alueella on säilynyt luonnontilaisia, metsäisiä pihoja ja pihojen osia 
etenkin Högnäsin keski- ja pohjoisosilla. Eteläpuoli on entistä peltoa, jossa tilo-
jen vapaa-alueet on istutettu tai saaneet metsittyä itsestään. 
 
Matalajärven rantaluhdat ja pohjoisosan lehtometsä kuuluvat Natura-
suojelualueeseen. 
 

2.2.2 Maanomistus 

Alue on pääosin yksityisomistuksessa. Pohjois- ja itäosassa on valtion omista-
mia, Matalajärven Natura-alueeseen kuuluvia maita. Bodominjärven rannassa 
on kolme pientä tiloille yhteiseksi erotettua venevalkamaa. 
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Maanomistuskartta on liitteenä 3. 

 

2.2.3 Rakennettu ympäristö  

Maankäyttö ja rakennuskanta 

Alueella on n. 70 kiinteistöä, joista kokonaan rakentamattomia on n.10. Asuin-
rakennuksista valtaosa on vapaa-ajan asuntoja. Pihapiireissä on lisäksi sauno-
ja ja muita talousrakennuksia.  
Kiinteistöt ovat suhteellisen suuria ja rakennuskantaa on vähän. Suurin osa (49 
kpl) kiinteistöistä on kooltaan 2000 - 5000 m

2
.  

 
Bodominjärven rannassa on kolme tilojen yhteisomistuksessa olevaa kiinteis-
töä venevalkamia varten. Ne ovat pieniä, alle 500 m

2
. 

 
Rakennettua kerrosalaa on rakennusrekisterin mukaan yhteensä 5112 m

2
, siitä 

asuinrakennuksia 1440 m
2
, kesämökkejä 2355 m

2
 ja sauna- ja talousrakennuk-

sia 1317 m
2
 (osa saunojen ja talousrakennusten kerrosalatiedoista puuttuu ra-

kennusrekisteristä). Pääosa rakennuskannasta on peräisin 1950 -60-luvuilta. 
Rakennukset ovat osin heikkokuntoisia, koska alueelle ei ole saanut poikkeus-
lupia uudisrakentamista varten vuosikymmeniin. Vain rakennuslupia olemassa 
olevien rakennusten laajennuksiin ja talousrakennuksia varten on myönnetty. 
 

Väestö, työpaikat ja elinkeinotoiminta  

Kaava-alueella on n. 40 pysyvää asukasta, 0-15-vuotiaita 8 ja yli 65-vuotiaita 
13. Lisäksi on paljon kesäasukkaita. Työpaikkoja ei ole. 
 

Yhdyskuntarakenne  

Suunnittelualue sijaitsee erillään muusta yhdyskuntarakenteesta viljellyn pellon, 
järvien ja golfkentän rajaamana. Se sijaitsee liikenteellisesti päättyvän kadun 
päässä, minkä johdosta sinne ei ole luontevaa rakentaa laajempaa aluetta var-
ten tarkoitettuja palveluita.  

Kaupunki-/taajamakuva 

Suunnittelualue on vanhaa espoolaista kulttuuriympäristöä, jota leimaavat puu-
tarhamaiset suuret pihat, kaupunkikuvallisesti merkittävät jalopuut ja melko 
vaatimaton rakennuskanta. Erityistä huolta on pidettävä rantamaisemista, jotka 
näkyvät kauas Kunnarlantien ja Oittaan suuntaan Bodominjärven puolella ja 
Kehä III:lle ja Röyläntielle Matalajärven yli. 
 

Liikenne 

Ajoneuvoliikenne 

Kaava-alueesta n. 1 km päässä kaakkoon on Kehä III, joka on seudullinen, eri-
tyisesti raskaan liikenteen kuormittama pääväylä. Kehä III:n liikennemäärä 
kaava-alueen kohdalla oli syksyllä 2010 noin 45500 ajon./vrk. 
 
Kehätieltä kaava-alueelle on yhteys Träskändan eritasoliittymästä Hepokorven-
tien ja Paciuksentien kautta. 
 
Paikallinen liikenne rakentuu Paciuksentien varaan. Paciuksentie on päällystet-
ty ja sillä on katuvalaistus. Muut tiet ovat kapeita ja sorapintaisia ja ne sisältä-
vät pelkästään ajoradan. 
  

Kevytliikenne 

Alueella ei ole kevyen liikenteen väyliä. 
 

Julkinen liikenne 

Högnäsin alueen joukkoliikennepalvelut hoidetaan linjalla 25 A Leppävaara-
Lähderanta-Högnäs. Linjan päätepysäkki on Paciuksentien kääntöpaikalla. 
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Palvelut 

Alueella ei ole palveluita. Lähimmät palvelut sijaitsevat Järvenperässä 1,5 - 2 
km etäisyydellä. Järvenperässä on mm. päivittäistavarakauppa ja huoltoasema, 
4 päiväkotia, peruskoulu ja vanhusten palveluita. Kaava-alueen läheisyydessä 
on myös Margretebergin kartanoalue, jonka yhteydessä on mm. ammattikor-
keakoulu, Marketanpuisto, ratsastustalli ja -maneesi, 2 kahvilaa sekä kasvi- ja 
kivimyymälä. Linnuntietä n. 2 km päässä on Oittaan ulkoilualue, jossa on mm. 
ulkoilumaja, uimaranta, leirintäalue ja ulkoilureittejä, jotka talvella kunnostetaan 
hiihtoladuiksi. 
 

Yhdyskuntatekninen huolto 

Högnäsiin on vuonna 2007 valmistunut vesi- ja viemäriverkko. Nykyinen ver-

kosto kulkee olemassa olevan katuverkoston mukaisesti ja ulottuu pohjoisessa 

Sävelkaaren päähän ja Sävelharjulla linjat päättyvät kiinteistön 3:81 kaakkois-

kulmaan.  

 

Sadevesiviemäröinti puuttuu alueelta. 
 

2.2.4 Luonnonolosuhteet 

 
Kaava-alueesta on tehty vuonna 2007 luontoselvitys, jota on täydennetty vuon-
na 2015. Natura-arvio ja sen päivitys on tehty vuosina 2009 ja 2017 (Luontotie-
to Keiron Oy). 
 
Högnäsin kannas on kapea ja se nousee pohjoisosaltaan yli 30 m korkeuteen 
viereisten järvien pinnasta. Kannas on pitkälti rakennettu ja sen luonto on 
muuttunut alkuperäisestä paljonkin. Rakentamisen väljyyden vuoksi puustoa on 
paljon ja kiinteistöillä kasvaa luonnonvaraista kasvillisuutta. Högnäsin ominais-
piirre on lehtomaisuus ja luontaisten tammien runsaus. 
 
Eteläpuoli on entistä peltoa, jossa tilojen vapaa-alueet on istutettu tai saaneet 
metsittyä itsestään. Alueelle luonteenomaista ovat männyn, kuusen ja koivun 
lisäksi runsas jalopuukanta, mm. kolme isoa rauhoitettua tammea, kookkaita 
vaahteroita sekä pähkinäpensastiheikköjä. 
 
Maaperä ja rakennettavuus 
 
Kumparemaisen alueen korkein kohta on tasolla +58.2 ja matalimmat laita-
alueet ovat tasolla +23.2. Ylin tulvakorko alueella on +23.8. Sen alapuolelle ei 
tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia rakenteita ilman asianmukaista vesieris-
tystä. Kadut ja pelastustiet tulee rakentaa vähintään korkeustasolle +23,8 
(N2000).  
 
Maaperä kumpareen keskellä on kantavaa moreenia. Kallio on monin paikoin 
paljastuneena. Eteläosan keskikohdalla kantavan moreenin päälle on kerrostu-
nut enimmillään 2,5 metriä silttiä tai savea. Alueen laidat pohjoispäässä kapei-
na kaistoina ja eteläosassa leveämpinä alueina ovat erittäin pehmeää savik-
koa, jossa savikerroksen paksuus on suurimmillaan noin 13 metriä. 
 
Kumpareen keskiosa sijoittuu normaalisti perustettavaan rakennettavuusluok-
kaan 2. Kumpareen sivut ovat rinteiden jyrkkyyden takia vaikeasti perustetta-
vaa rakennettavuusluokkaa 3B. Laitaosan pehmeiköt ovat paaluperustettavaa 
rakennettavuusluokkaa 4 tai paaluperustettavaa ja erittäin vaikeasti rakennet-
tavaa rakennettavuusluokkaa 6. 
 
Högnäs sijaitsee graniittisella Bodomin rapakivilajialueella. Graniittisissa kivila-
jeissa esiintyy enemmän uraania, joka kohottaa radonriskiä. Radonin esiinty-
minen on mahdollista, joten siihen on syytä varautua radonturvallisella raken-
tamisella. Mikäli käyttövetenä käytetään porakaivojen vettä, tulee myös pora-
kaivojen veden radonpitoisuus tutkia ja tarvittaessa huolehtia radonin poistosta. 
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Kasvillisuus 
 
Högnäsin kannas on ainutlaatuinen geologinen muodostelma Espoossa ja se 
toimii vedenjakajana. Maaperä on rehevää, mikä luo kasvuedellytykset jaloille 
lehtipuille ja vaateliaalle kasvillisuudelle. 
  
Kasvillisuus koostuu vaateliaista lehtolajeista, tavanomaisista kangasmetsän 
lajeista ja kulttuurivaikutuksesta hyötyvistä lajeista sekä viljelykarkulaisista. 
 
Lehtolajeista voidaan mainita mm. luontaisesti kasvavat tammet sekä sinivuok-
ko ja valkovuokko. Erittäin suurikokoisia ja siten arvokkaita tammia kasvaa eri-
tyisesti alueen eteläosassa, josta tunnetuin on aivan Paciuksentien varressa 
kasvava ontto Leinon tammi. Se on yksi kolmesta rauhoitetusta tammesta. 
Näiden lisäksi pihoilla kasvaa useita suuria tammia.  
 
Laajahkoja pähkinäpensastoja kasvaa kaava-alueen pohjoisrajalla ja Sävelkaa-
ren varrella länsirinteessä. 
 
Luontoselvityksessä vuodelta 2007 maakunnallisesti arvokkaaksi elinympäris-
töksi arvioitiin Högnäsin pohjois- ja koillisosan lehtokokonaisuus, joka on Natu-
ra-aluetta. Luoteisranta, ylärinne ja pohjoinen laki arvioitiin paikallisesti arvok-
kaaksi elinympäristöksi, samoin kuin keskiosassa oleva varjoisa sekametsä. 
Luontoselvityksen maastokäyntien jälkeen luoteisrinteestä on kuitenkin kaadet-
tu paljon järeitä puita ja raivattu pensaita, joten sen luontoarvot ovat huomatta-
vasti heikentyneet. Joitakin luontoarvoja löytyi useilta lehtomaisilta rakentamat-
tomilta tiloilta. Luontoselvityksen yhteenvetokartta on liitteenä 4. 
  
Eläimistö  
 
Kaava-alueella pesivät linnut ovat tyypillisiä eteläsuomalaisia taajamalintuja 
sekä rehevien kuusivaltaisten metsien pesimälajistoa. Järvien läheisyys kasvat-
taa selvästi lajien kokonaismäärää. Kartoituksissa vuonna 2015 havaittiin kaa-
va-alueelta ja sen läheisyydestä erittäin uhanalaiset nokikana ja heinätavi ja 
vaarantuneet haapana, taivaanvuohi, viherpeippo ja pajusirkku. 
 
Liito-oravia ei havaittu alueella, vaikka lehtometsä on liito-oravalle erityisen so-
veliasta. Lepakkokartoituksessa havaittiin 3-4 yleistä lajia, pohjanlepakko, ve-
sisiippa ja viiksisiippa/isoviiksisiippa. Harvinaisemmista lepakoista havaittiin 
pikkulepakko ja vaivaislepakko. Luontoselvityksessä 2015 on lepakkokartoituk-
sen pohjalta rajattu kaikkiaan viisi lepakoille tärkeää saalistusaluetta, mutta le-
pakoita voi liikkua muuallakin Högnäsissä. Lepakoiden päiväpiiloja ja talvehti-
mispaikkoja ei ole tutkittu. 
 
Viitasammakoita havaittiin runsaasti Matalajärven lounais- ja länsirannalta ku-
tuaikaan keväällä 2015. Havaintoja tehtiin myös Bodominjärven puolelta kaava-
alueen lounaispuolelta. Viitasammakko on EU direktiivin liitteen IV laji ja sitä 
kautta saanut suojelustatuksen. Matalajärven rantaluhta tuleekin tulkita koko-
naisuudessaan viitasammakon lisääntymispaikaksi, joka on suojeltu luonnon-
suojelulain 49 § nojalla. 
 
Högnäsin luontokartoituksen yhteydessä havaittiin useita muitakin eläinlajeja, 
mm. saukko, supikoira, minkki, kettu, rusakko, siili, orava, valkohäntä- ja met-
säkauris. Matalajärven rannoilta on aikaisemmin havaittu myös täplälampi- ja 
lummelampikorentoja. Nk. Leinon tammesta on Metsähallituksen tutkimuksissa 
löydetty erityissuojeltu aarniseppä. 
 
Vesistöt  
 
Matalajärvi on luontaisesti rehevä, lähdevaikutteinen järvi, joka on nimensä 
mukaisesti hyvin matala. Järven rehevät rantaluhdat ulottuvat kaava-alueelle.  
 
Bodominjärvi on luonnostaan lievästi rehevä. Järvi on ravinnekuormituksen 
vaikutuksesta kuitenkin rehevöitynyt lisää, mikä näkyy ajoittaisena kasviplank-
tonin runsastumisena. Järven vesi on savisameaa ja lievästi humuksen vär-
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jäämää. Kesällä kasviplankton aiheuttaa veteen vihertävän värin. Bodominjärvi 
toimii poikkeusolojen vedenhankintavesistönä. Kaava-alue rajoittuu Bodomin-
järveen. 
 
Alavien rantojen pohjamaa on eroosioherkkää savea ja silttiä. Eroosiota voi hi-
dastaa kivivalleilla ja kasvillisuudella. 
 
Högnäsin kannas toimii vedenjakajana: itäosassa pintavedet valuvat Matalajär-
ven ja länsiosassa Bodominjärven suuntaan. 
 

2.2.5 Suojelukohteet 

Högnäsin pohjois- ja koillisosassa oleva maakunnallisesti arvokas lehtokoko-
naisuus ja itäosassa olevat Matalajärven rantaluhdat kuuluvat Natura 2000 -
suojelualueverkostoon. Suurin osa näistä on liitetty vuosina 2014-2015 Nuuksi-
on kansallispuiston osaksi. Matalajärvi on luokiteltu lintuvesien suojeluohjel-
massa valtakunnallisesti arvokkaaksi.  
 
Kaava-alueella on suojeltu luonnonsuojelulain perusteella luonnonmuistomerk-
keinä useita tammia: nk. Leinon tammi Paciuksentie 22, Uddenin tammi Soitto-
tie 8 ja Koivurannan tammi Laulutie 5/6.  
 

2.2.6 Ympäristön häiriötekijät 

 
Alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. Alueen sijainti on idyllinen ja rauhalli-
nen kaukana suurten teiden vaikutusalueilta eikä siellä ole haittaa lentomelus-
takaan. 
 

3 ASEMAKAAVAN TAVOITTEET  

 

3.1 Kaupungin ja seudun yleiset tavoitteet 

Tavoitteena on Espoon pohjoisosien yleiskaavaa, osa I, noudattaen kaavoittaa 
Högnäs pientaloalueeksi.  

Tavoitteena on alueen ainutlaatuisen luonnon ja maiseman erityispiirteitä suo-
jellen rakentaa väljä erillispientaloalue, jossa nykyinen rakennuskanta voidaan 
säilyttää ja rakentaa maltillisesti lisää.  
 
Liikenneverkko pohjautuu nykyiseen tiestöön.  
 
Erityistä huomiota kiinnitetään Natura-alueen, rantojen ja monipuolisen kasvilli-
suuden suojelemiseen. 

Tärkeänä tavoitteena on myös Bodominjärven ja Matalajärven veden laadun pi-
täminen hyvänä. 

Maisemallisena tavoitteena on Högnäsin rantojen ja jyrkkien rinteiden säilyttä-
minen puustoisina kaukomaisemassa Bodominjärveltä ja Matalajärveltä päin 
katsottaessa. 

 

3.2 Alueen toimintoja, mitoitusta ja ympäristön laatua koskevat tavoitteet  

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 11.3.2009 hyväksynyt asemakaavoituksen 
pohjaksi seuraavat tavoitteet: 

1. Högnäs suunnitellaan väljäksi ja luonnonläheiseksi omakotialueeksi tavoit-
teena vain erillispientalojen rakentaminen. Högnäsin kannaksen alue on erittäin 
arvokasta ja herkkää luontoaluetta, jonka rakentaminen tulee sovittaa luontoon 
ja jossa tehokkuus toteutetaan eteläistä peltoaluetta pienempänä. Asuntojen 
määrää ja/tai kokoa voidaan tonttikohtaisesti rajoittaa. Asemakaavoituksen pe-
rustana on nykyinen tonttijako ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu. 
 
2. Högnäs tukeutuu Järvenperän palveluihin. 
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3. Katuverkko säilytetään pääosin nykyisellä paikallaan ja kadut suunnitellaan 
kapeiksi mutta toimiviksi ja pääosin kevytpinnoitteisiksi. Katusuunnitelmat tulisi 
laatia rinnan asemakaavan kanssa. Paciuksentien varteen on tarkoituksenmu-
kaista toteuttaa erillinen kevyenliikenteen väylä. Selvitetään, voidaanko liiken-
netarpeet hoitaa ilman Soittoraittia. 
 
4. Rannat säilytetään pääosin rakentamattomina ja vanhat venevalkamat osoi-
tetaan asukkaiden yhteiseen käyttöön (AH). Selvitetään, voidaanko valkama-
alueita laajentaa. Uimaranta ja muu yleiseen käyttöön tuleva ranta-alue sijait-
see tämän kaava-alueen ulkopuolella. 
 
5. Natura-alue merkitään luonnonsuojelualueeksi ja kaavaluonnoksen vaiku-
tukset Natura-alueeseen arvioidaan. 
 
 

3.3 Osallisten tavoitteet 

 

Asukasmielipiteet 

Asukkaiden mielipiteet jakautuvat selvästi kahteen leiriin. Monet mielipiteiden 
esittäjät ovat huolestuneita Högnäsin luontoarvoista ja haluavat, että kaavan 
rakennusoikeus pitäisi olla huomattavan alhainen. Lähes yhtä suuri joukko ha-
luaisi kuitenkin lisää rakennusoikeutta ainakin omalle kiinteistölleen. 

 

4 ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 

4.1 Yleisperustelu ja -kuvaus 

  
Nykyistä kesäasunto- ja omakotitaloaluetta täydennetään erillispientaloalueena 
ja katuverkkoa kehitetään. Keskeisiä lähtökohtia ovat alueen kulttuurihistoria ja 
luonnonsuojelu - erityisesti Matalajärven Natura-alueen suojelu - sekä alueen 
ainutlaatuiset maisemalliset arvot ja kasvillisuus. Vähitellen täydentyvä alue py-
ritään säilyttämään ilmeeltään omaleimaisena. Näistä syistä johtuen alueen ra-
kennusoikeus on hyvin alhainen. 
 
Alueen sijainti erillään muusta asutuksesta päättyvän kadun päässä on johta-
nut siihen, ettei alueelle ole kaavoitettu korttelialueita palveluita varten. Erillis-
pientalokortteleiden lisäksi alueelle on kaavoitettu keskeisesti yksi puisto. Natu-
ra 2000-alue on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Paciuksentien ja Natura-
alueen välissä oleva alue lähivirkistysalueeksi. Lähivirkistysaluetta on kaavoi-
tettu myös alueen pohjoisosaan. Vanhat venevalkamat on osoitettu lähivirkis-
tys- ja venevalkama-alueiksi. 
 
Asemakaavassa on erityistä huolta kiinnitetty rantojen suojeluun. Uutta raken-
tamista rannoille ei ole sallittu, vaan rannalle on merkitty leveä kasvullisena 
hoidettava suojavyöhyke.  

4.2 Mitoitus  

 
Kaava-alueen kokonaispinta-ala n. 38 ha, josta n. 24,1 ha on erillispientalojen 
korttelialuetta, 1,1 ha virkistysaluetta ja 10,4 ha suojelualuetta. Kokonaisraken-
nusoikeus on noin 23.400 k-m

2
, mikä vastaa kaavan kokonaistehokkuutta 

e = 0,06. Lisärakennusoikeutta taloustiloja varten on 15 - 20 %, n. 3640 k-m
2
. 

Alueelle voi tulla yhteensä 107 asuntoa. Alueen arvioitu asukasluku on n. 470 
(1 as/50 k-m

2
). 

 

4.3 Kaavan mukainen rakennettu ympäristö 

4.3.1 Maankäyttö 

Korttelialueet 
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Erillispientalojen korttelialueet (AO-1 ja AO-2) 
 
Kaikki asuinkorttelit on kaavoitettu erillispientalojen korttelialueiksi AO-1 ja AO-
2 tehokkuuden vaihdellessa välillä e = 0,05 - 0,17 + 15 - 20 % taloustilaa. 
 
AO-1-korttelialueita on eteläosassa tasamaalla Paciuksentien varressa ja poh-
joisessa lakialueella Sävelharjun ja Sävelkaaren rajaamalla alueella. AO-2- 
korttelialueiksi on osoitettu rantaan ja Natura-alueeseen rajoittuvat ja rintee-
seen sijoittuvat kiinteistöt. Kerrosluku on tasamaatonteilla I u 2/3 ja rinnetonteil-
la ½ k I u 2/3. 
 
Asuntojen enimmäislukumäärä on ilmoitettu rakennusalakohtaisesti. AO-1-
korttelialueilla asuntoja saa rakentaa pääsääntöisesti 1 asunnon tontin alkavaa 
2200 m

2
 kohti ja AO-2-korttelialueilla 1 asunnon tontin alkavaa 3500 m

2
 kohti. 

Lisäksi tontilla saa säilyttää ja kunnostaa vanhan, enintään 90 k-m
2
 suuruisen 

loma-asunnon, jonka kerrosala sisältyy tontin kokonaisrakennusoikeuteen.  
 
Tontin pinta-alan tulee olla AO-1-korttelialueilla vähintään 1000 m

2
 ja AO-2-

korttelialueilla 2000 m
2
. 

 
Rakennusten sijoitusta ohjataan siten, että jyrkimmät rinteet, tärkeät kasvilli-
suusvyöhykkeet ja rannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Bodominjärven ja 
Matalajärven rantaan on osoitettu leveä kasvullisena hoidettava suojavyöhyke. 
Alueella tulee säilyttää ja istuttaa puustoa ja muuta kasvillisuutta siten, että ran-
tamaisema säilyy mahdollisimman luonnonmukaisena. Vyöhykkeen tarkoituk-
sena on myös hidastaa valumavesiä ja estää ravinteiden pääsy järviin. Kasvilli-
suus vähentää myös rannan eroosiota.  
 
Vanhat sauna- ja lomarakennukset saa pääosin säilyttää rannan tuntumassa. 
Rannan kasvullisen suojavyöhykkeen viereen on merkitty rakennusala, jolle 
saa rakentaa vain talousrakennuksia. Uudet asuinrakennukset tulee sijoittaa 
kauemmaksi, yleensä n. 30 - 80 metrin päähän rannasta.  
 
Julkisivumateriaaleja ja kattomuotoa ohjataan määräyksin siten, että ne sopeu-
tuvat vanhojen rakennusten yhteyteen. Yksi rakennus on määrätty rakennusin-
ventoinnin suosituksen pohjalta säilytettäviksi sr- merkinnällä.  
 
Nuottirannan varressa ja sen pohjoispuolella olevat korttelialueet on merkitty 
maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuurihistorian kannalta merkittäväksi alueeksi, 
jonka arvot koostuvat rakennusten, pihojen ja puutarhojen sekä luonnontilai-
sempien alueiden osien kokonaisuudesta, pihojen sommittelusta sekä arvok-
kaasta puustosta. Aluetta tulee hoitaa niin, että sen arvot säilyvät (s-1). Tämän 
lisäksi on määrätty, että mahdollisimman suuri osa rinnepuustosta tulee säilyt-
tää. Kaikkia korttelialueita koskee lisäksi määräys, jonka mukaisesti maiseman 
tai kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto ja vanhoille pihapiireille ominaiset 
piirteet kuten jalot lehtipuut ja vanhat istutukset tulee säilyttää mahdollisimman 
hyvin. Katujen varsille on lisäksi merkitty istutettavaa tai luonnontilaisena huoli-
tellussa asussa säilytettävää alueen osaa, jonka avulla rakentaminen ohjataan 
kauemmaksi kadusta, jotta kadun ilme säilyisi puutarhamaisena. 
 
Korttelissa 65018 nat-merkinnällä ohjataan rakentamista siten, että Natura-
alueen suojelu ei vaarannu. Määräyksellä kielletään raivaamasta ranta-aluetta 
ja istuttamasta sille nurmikkoa ja suositellaan välttämään piha-alueiden valai-
semista. Kaikkia korttelialueita koskee lisäksi hulevesien käsittelyä koskeva 
määräys. 
 

Virkistysalueet 

Kaava-alueen eteläosaan on suunniteltu keskeisesti Sointupuisto, jonne voi-
daan rakentaa leikki- ja oleskelualue.  

Alueen pohjoisosaan Bodominjärven rannan ja Natura-alueen väliselle alueelle 
on kaavoitettu lähivirkistysalue VL-1, jolla tulee vaalia siellä kasvavaa lehto-
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maista kasvillisuutta. Virkistysalueen poikki vanhan tien paikalle on merkitty 
polku, jota pitkin pääsee kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsevalle golfkentälle.  

Paciuksentien varressa oleva viljelty pelto on kaavoitettu lähivirkistysalueeksi, 
Högnäsinpuistoksi, jolle on merkitty ohjeellisia merkintöjä hulevesirakenteita 
varten.   

Vanhat venevalkamat Soittotien ja Laulutien päässä sekä Sävelkulku -kadun 
jatkeena on merkitty lähivirkistys- ja venevalkama-alueiksi. Siten kaikilla sisä-
maan tonttien asukkailla on mahdollisuus päästä järven rantaan myös tulevai-
suudessa. Aikaisemmin venevalkamat ovat olleet joidenkin kiinteistöjen yh-
teismaata, mutta kaavan tultua voimaan uusilla jakotonteilla tätä oikeutta ei 
enää olisi, jos venevalkamat kaavoitettaisiin AH-merkinnällä (=asumista palve-
leva yhteiskäyttöinen korttelialue).  

Liikennealueet 

Paciuksentien varteen on osoitettu yksi yleinen pysäköintialue Laulutien koh-
dalle. 

Muut alueet  

Suojelualueet 
 
Natura 2000-alue on merkitty luonnonsuojelualueeksi (SL/nat).  

4.3.2 Liikenne 

Alueelle on laadittu katujen yleissuunnitelma, jossa katujen vaatimat tilavarauk-
set on tutkittu tarkemmin.  
 
Liikenneverkko säilyy pääosin nykyisellä paikallaan. Lisäksi tarvitaan joitakin 
uusia tonttiyhteyksiä. Katualueet on mitoitettu mahdollisimman kapeiksi, mistä 
johtuen niille tulee sadevesiviemäröinti. Avo-ojat veisivät enemmän tilaa. Kadut 
rakennetaan reunakivellisiksi ja ne toteutetaan Paciuksentietä lukuun ottamatta 
kevytpinnoitteisina ja alueen luonteeseen sopivina. Korttelin 65018 pohjoisosan 
jyrkkään rinteeseen ei ole mahdollista rakentaa katua, mistä johtuen kulku ton-
teille on osoitettu maanomistajien toimesta toteutettavan ajoyhteyden varaan.  
 
Paciuksentien varteen on varattu mahdollisuus erillisen kevyen liikenteen väy-
län ja uuden linja-autojen kääntöpaikan rakentamiseen. Alueen eteläosaan 
Soittotielle saakka on lisätty uusi pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen yh-
teys, Sointukuja - Soittoraitti, jota saa osittain käyttää myös tontille ajoon. Kort-
telin 65017 pohjoisosaan Sävelharjun päähän on kaavoitettu yleiselle jalanku-
lulle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu. Kyseistä 
Sävelharjun kevyen liikenteen yhteyttä pitkin pääsee xxxx lähivirkistysalueelle 
ja sen poikki edelleen kaava-alueen pohjoispuolelle. 
 

4.3.3 Palvelut 

 
Alueelle ei ole kaavoitettu korttelialueita palveluita varten. Jatkossakin lähipal-
velut tulevat sijaitsemaan Järvenperässä. 
 

4.3.4 Yhdyskuntatekninen huolto 

 

Kaava-alueella on vesijohto- ja viemäriverkko, mutta niiden kapasiteetti ei ole 

kaikilta osin riittävä. Katujen yleissuunnitelman yhteydessä on tutkittu alueen 

vedenkulutus- ja viemäröintitarve ja tarvittavat toimenpiteet verkon parantami-

seksi. Alueella havaittujen vesijohdon paineongelmien vuoksi vesijohtoa on sa-

neerattu suuremmaksi vuonna 2011. Vesijohdon suurentaminen ei välttämättä 

poista kaikkia paineongelmia, vaan korkeimmilla kohdilla sijaitsevat kiinteistöt 

saattavat joutua hankkimaan kiinteistökohtaisen paineenkorotuksen. 
 
Alueelle on laadittu hulevesien hallintasuunnitelma. Pintavedet johdetaan pois 
kaduilta gravitaatioviemäreillä. Hulevesien viivytys- ja imeytysmenetelmillä vä-
hennetään maaston eroosiota ja vesistökuormitusta. Kaavassa on varattu 
mahdollisuus rakentaa viivytysaltaita ja muita viivytysrakenteita VL- alueelle, 
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VL-1- ja VL-2- alueelle sekä Sävelharju -kadun kääntöpaikalle. Näiden hule-
vesien hidastustoimenpiteiden avulla pyritään varmistamaan, että Bodominjär-
ven ja Matalajärven veden laatu ei heikkene lisärakentamisesta huolimatta. 
 
Paciuksentien varressa olevalle pysäköintialueelle on osoitettu vm- varaus 
puistomuuntamoa varten. 
 

4.3.5 Maaperän rakennettavuus ja puhtaus 

Osoitteessa Paciuksentie 12 on pienimuotoinen mahdollisesti pilaantuneen 
maan kohde, entinen kasvihuone. Maaperän laatu on tarpeen selvittää näyt-
teenotoin ennen rakentamista. 
 
Vajaa puolet asemakaavan korttelialueista on normaalisti rakennettavaa aluetta 
(hiekka-, moreeni- ja kallioalueet selänteellä). Vaikeasti rakennettavia alueita 
ovat jyrkät rinteet, jotka kiertyvät lakialueen ympärille. 
 
Paaluperustusta vaativia korttelialueita on Bodominjärven rannassa ja etelä-
osan tasangolla. Pieneltä osin paaluperustusta vaativat alueet ovat erittäin vai-
keasti perustettavia (Laulutien ja Soittotien päässä). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 116 § edellyttää, että tulvan vaara otetaan huomi-
oon kaavoituksessa ja rakentamisessa. Uutta rakentamista ei tule osoittaa tul-
variskialueille niin, että tulva aiheuttaa rakennuksille merkittävää vahinkoa. 
Kaavassa Bodominjärven turvaraja + 23,8 mpy on otettu huomioon kaavamää-
räyksellä, jonka mukaan alimman lattiatason tulee asuinrakennuksissa olla vä-
hintään tasolla + 24,20. Tämän tason alle kielletään myös kellarin rakentami-
nen. Tulvaraja ei tule tuottamaan kovin paljon ongelmia rakentamiselle, sillä 
maanpinna alin korko on + 23,20 ja alueen alavimman lounaisosan maanpinta-
kin on suurelta osin tasolla +24,00 tai sen yläpuolella. 
 
Maaperän mahdollisen radonpitoisuuden vuoksi asemakaavassa on määräys, 
jonka mukaan asuinrakennukset tulee perustaa siten, ettei huoneilman radon-
pitoisuus kohoa yli ohjearvojen. 
 

4.3.6 Kaavan mukainen luonnonympäristö 

Korttelialueilla on mahdollista säilyttää luonnonkasvillisuutta rakentamisen väl-
jyyden johdosta ja sijoittamalla rakennukset tärkeiden kasvillisuusalueiden ku-
ten rantojen ja rinteiden ulkopuolelle. Kaavamääräyksien avulla on pyritty säi-
lyttämään kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto ja istutukset. 
  

4.4 Kaavan mukaiset suojelukohteet 

Sävelkaaren ja Sävelkulun varressa on luonnonsuojelulain 29 § perusteella 
suojeltu pähkinäpensaslehto, joka on rajattu kaavaan luo-merkinnällä. Ko. alu-
eella sallitaan vain luonnon- ja maisemanhoidon kannalta välttämättömät toi-
menpiteet. 
 
Korttelin 65012 poikki on merkitty ekologinen käytävä eko-1 viitasammakoiden 
elinalueiden välille. Matalajärven ja Bodominjärven yhdistävä ekologinen käy-
tävä tulee säilyttää luonnontilaisen kaltaisena, ja alueella virtaavat ojat tulee 
säilyttää avouomaisina. 
 
Maiseman, kaupunkikuvan ja kulttuurihistorian kannalta merkittävä ympäristö 
Nuottirannan varressa on määrätty hoidettavaksi niin, että sen arvot säilyvät (s-
1). Nuottiranta on osa vanhaa kylätietä, joka on johtanut Kvarnbystä Bodomin 
kartanolle (ks. kohta 2.2.1. alueen kehityshistoria ja yleiskuvaus). 
 
Vanhan kylätien varressa ollut asuinrakennus on määrätty säilytettäviksi sr- 
merkinnällä. Rakennusta ei saa purkaa ja rakennuksessa suoritettavien korja-
us- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen arvokas luonne säi-
lyy. Toimenpiteistä on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. 
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Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut tammet on merkitty suojeltaviksi puiksi. 
 

4.5 Ympäristön häiriötekijät  

Ympäristön häiriötekijöitä ei ole. 
 

4.6 Nimistö 

Högnäs on vanha paikannimi, joka tarkoittaa Matalajärven (Grundträsk) ja Bo-
dominjärven (Bodom träsk) välistä kannasta (hög 'korkea', näs 'kannas'). Kan-
nas on keskiosastaan huomattavan korkea. Nimi on tullut myös kannakselle 
syntyneen asuinalueen nimeksi, ja 1980-luvun alussa Högnäs otettiin kannak-
sen ja lähialueet käsittävän virallisen kaupunginosan nimeksi. Alueennimelle 
Högnäs ehdotettiin 1980-luvun alussa muun muassa käännösvastinetta Kor-
keakannas. Sitä ei kuitenkaan virallistettu, vaan käyttöön jäi pelkkä Högnäs, 
johon seudun suomenkielisetkin olivat tottuneet. 
 
Historiasta kumpuavia sävellyksiä 
 
Högnäsin kannas on kuulunut Hanabäckin tilaan, jonka päärakennus on kan-
naksen eteläpuolella. Vuodesta 1828 tilan omisti valtioneuvos Johan Gabriel 
Martin. Hänen aikanaan päärakennuksen viereen tehtiin erillinen huvilaraken-
nus hänen tyttärelleen ja vävylleen. Sekä 1801 rakennettu Hanabäckin päära-
kennus että ilmeisesti 1840-luvulla rakennettu huvila ovat säilyneet. Martinin 
vävy oli saksalaissyntyinen säveltäjä Fredrik Pacius (1809–1891), joka tunne-
taan suomalaisen musiikin kehittäjänä ja Maamme-laulun säveltäjänä. Hana-
bäckissä vietti kesiä myös Paciuksen vävy, Sylvian joululaulun säveltäjä Karl 
Collan. 
 
Hanabäckin ohi kannakselle kulkeva päätie sai 1976 nimen Paciuksentie – 
Paciusvägen. Hanabäckissä sijaitsevat sivukadut ovat Paciuksenmäki ja Col-
laninkuja. Säveltäjien innoittamana myös Högnäsin kannaksen pienet asunto-
kadut nimettiin 1970-luvulla sävellys- ja musiikkiaiheisesti, ja nimet Soittotie – 
Spelvägen, Laulutie – Sångvägen, Sointukuja – Klanggränden, Tahtikuja – 
Taktgränden, Nuottiranta – Notstranden, Sävelharju – Melodiåsen, Sävel-
kaari – Melodibågen ja Sävelrinne – Melodibrinken vahvistetaan nyt myös 
asemakaavassa. 
 
Alueen nimistöä täydennetään saman aihepiirin pohjalta. Sointukujan lyhyt si-
vukuja ja sivukujan viereinen pieni puisto saavat molemmat nimen Sointupuis-
to – Klangparken. Soittotien ja Laulutien yhdistää kävelytie Soittoraitti – 
Spelstråket. Sävelkaaren sivukuja on Sävelkulku – Melodigången. Sävelhar-
jun uusi sivukuja saa maastoon sopivan liitynnäisnimen Sävelkallio – Melodi-
berget. 
 
Luonnonsuojelualueena Matalajärven rantaan jatkuva puistoalue Paciuksentien 
itäpuolella on alueennimen mukaan Högnäsinpuisto – Högnäsparken. Kaa-
va-alueen pohjoisosan jyrkkä, kallioinen mäki on tunnettu vanhastaan nimellä 
Pirubacken. Mäki on luonnonsuojelualuetta. Se saa kaavassa nimen Pirun-
pakka – Pirubacken.  
 
Kaupunkisuunnittelukeskuksen nimistöryhmä (KM, SBS, UK) on tarkistanut ja 
täydentänyt alueen nimistöä marraskuussa 2008 ja toukokuussa 2010. 

 

5 ASEMAKAAVARATKAISUN VAIKUTUKSET  

Högnäsin alueelta on laadittu 2 luontoselvitystä ja 2 Natura-arviota. Kunnallis-
tekniikkaa on suunniteltu katujen yleissuunnitelmassa, joka sisältää kadut ja 
vesihuollon mukaan lukien hulevesien hallintasuunnitelman. 
 

5.1 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön 

Asemakaava on maakuntakaavan ja Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I 
mukainen. Högnäsin asemakaava täydentää olemassa olevaa kaupunkiraken-
netta ja tukeutuu olemassa olevaan infrastruktuuriin. 
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Högnäsin alue on vanhaa kesämökki- ja omakotitaloaluetta ja kaavassa esitetty 
täydennysrakentaminen sijoittuu jo nykyisinkin asuinkäytössä oleville kiinteis-
töille sekä tukeutuu olemassa olevaan tiestöön. Tonttitehokkuus on erittäin al-
hainen (e = 0,05 - 0,17) alueen ainutlaatuisten luontoarvojen johdosta.  
 
Asemakaavaehdotus mahdollistaa nykyiseen rakennuskantaan (n. 5000 k- m

2
) 

nähden runsaasti uutta rakentamista (kaavan kokonaisrakennusoikeus 23.400 
k-m

2
), vaikka sallitut tehokkuusluvut ovat alhaiset. Vanha yksityisomistuksessa 

oleva pientaloalue rakentuu todennäköisesti vähitellen pitkän ajan kuluessa, 
mistä johtuen vaikutukset rakennettuun ympäristöön pysyvät hallittuina. 
 
Alue sijaitsee suhteellisen lähellä Järvenperän asuntoaluetta ja sen palveluita. 
Alueelle ei siten ole ollut tarpeen kaavoittaa omia korttelialueita palveluita var-
ten varsinkin, kun se sijaitsee liikenteellisesti päättyvän kadun päässä erillään 
muusta asutuksesta. Högnäs on ihanteellinen asuntoalue luonnon rauhassa 
kaukana liikenteen melusta. Tiivistävä kaupunkirakenne on perusteltua ja se 
tuo mukanaan palveluita ylläpitävää asukaspotentiaalia ja elinvoimaa Järven-
perän lähiseudulle. 
  

5.2 Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 

 
Pitkällä aikavälillä asukasmäärän kasvaessa Högnäsin joukkoliikennepalvelut 
paranevat jonkin verran vuorojen lisääntyessä. Asukasmäärä jää kuitenkin niin 
pieneksi, että kovin suurta parannusta ei liene odotettavissa. 
 
Högnäsin autoliikenneyhteydet tukeutuvat Kehä III:een, jossa on jo rakennettu 
Träskändan eritasoliittymä. Alueen toteuttamisesta ei aiheudu uusia tarpeita 
rakentaa ulkoista autoliikenneverkkoa. Sen sijaan kevyen liikenteen väylä ulot-
tuu tällä hetkellä Hepokorventien päähän saakka ja Paciuksentien varteen pi-
täisi rakentaa uusi kevyen liikenteen yhteys. 
 
Alueen tiet ovat vanhoja mökkiteitä, jotka pitää rakentaa uudelleen ja varustaa 
hulevesiviemäröinnillä. Vesi- ja viemäriverkko on rakennettu vuonna 2007, mut-
ta sitä on kapasiteettiongelmien johdosta osittain korvattu uudella verkolla 
vuonna 2011.  
 

5.3 Vaikutukset luontoon ja maisemaan 

 
Högnäsin kannas on hyvin rehevää ja lähes koko alueella kasvaa metsää tai 
sankkaa pihapuustoa ja pensaita. Alue rajautuu joka sivultaan avoimeen mai-
sematilaan, etelässä Hanabäckin viljelysaukeaan, lännessä Bodominjärveen, 
pohjoisessa golfkenttään ja idässä Matalajärveen. Kaavassa avoimen maise-
matilan reunaan on merkitty korttelialueilla istutettava tai luonnontilaisena säily-
tettävä vyöhyke, jonka avulla alue on pyritty sopeuttamaan kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaaseen ympäröivään maisematilaan. 
 
Högnäs on pitkälti rakennettu ja sen luonto on muuttunut paljonkin alkuperäi-
sestä. Kaavan toteuttamisen myötä luontoalueet vähenevät ja rakennettuja 
tontteja ja pihoja tulee enemmän. Rakennusten sijoitusta ohjaamalla jyrkät rin-
teet, tärkeät kasvillisuusvyöhykkeet ja rannat on kuitenkin jätetty rakentamisen 
ulkopuolelle. Siten osa alueelle luonteenomaisesta kasvillisuudesta tulee säi-
lymään. 
 
Kaavakarttaan on merkitty erikseen luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut suo-
jeltavat puut. Lisäksi kaavamääräyksellä on ohjattu säilyttämään maiseman tai 
kaupunkikuvan kannalta tärkeä puusto ja istutukset. 
 
Natura-arvio Tämä kappale päivitetään sitten kun uusi Natura-arvio valmistuu 
 
Högnäsin asemakaavahankkeella on Matalajärven Natura-alueeseen sekä 
suoria että välillisiä vaikutuksia. Kaavahanke sijoittuu osittain Natura-alueelle, 
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sillä Högnäsin boreaalinen lehto sekä osa rantaluhdasta ovat kaavoitettavalla 
alueella. Nämä alueet on kaavassa merkitty suojelualueiksi, jotka kuuluvat Na-
tura 2000 verkostoon.  
 
Asemakaavahankkeen välilliset vaikutukset syntyvät jätevesien ja hulevesien 
käsittelystä sekä asukasmäärän kasvusta johtuvasta virkistyskäyttöpaineesta. 
Virkistyskäyttö lisää kulumista lehdossa ja ranta-alueella, mikä heikentää kasvi-
lajiston elinoloja. Virkistyskäyttö lehdossa ja rannoilla lisää myös alueen linnus-
toon vaikuttavaa häiriötä. Lisäksi linnusto voi kärsiä lisääntyneestä melusta ja 
valaistuksesta. Myös vapaana olevat kotieläimet voivat aiheuttaa haittaa linnus-
tolle. 
 
Högnäsin asemakaavahankkeen arvioidaan vaikuttavan haitallisesti boreaali-
seen lehtoon ja suuriin lintulajeihin. Vaikutukset Natura-alueen eheyteen ovat 
vähäisen kielteiset, koska hanke vaikuttaa kielteisesti yhteen luontotyypeistä ja 
joihinkin lajeihin. Kielteisiä vaikutuksia voidaan jossain määrin vähentää lieven-
tämistoimenpiteillä. 

 
Tärkeimpänä lieventämistoimenpiteenä Natura-arviossa mainitaan asukaslu-
vun vähentäminen, jolla voidaan rajoittaa sekä lehtoon kohdistuvaa kulutus-
painetta että linnustoon kohdistuvaa häiriötä. Asukasluvun pienentämiseksi 
voidaan vaihtoehtoisesti vähentää rakennusoikeutta tai rajoittaa asuntojen lu-
kumäärää. Asemakaavaehdotuksessa on rakennusoikeutta vähäisesti pienen-
netty valmisteluaineistoon nähden ja kaavaehdotukseen on myös lisätty asun-
tojen lukumäärää ja tonttien vähimmäiskokoa koskevat rajoitukset. Bodomin-
järven rantaan on lisätty myös useita virkistysalueita, jotka vähentävät kulutus-
painetta Natura-alueita kohtaan.  

 

 
Kuva: Högnäsin kaava-alue on esitetty punaisella, Matalajärven Natura-alue vihreällä ja Ma-
talajärven valuma-alue sinisellä rajauksella. 
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Häiriötä linnustolle voidaan pienentää myös vähentämällä kiinteistöjen ulkova-
laistusta ja lisäämällä puustoa siten, etteivät talot ja niiden valot merkittävästi 
näy Matalajärvelle. Matalajärven rehevöitymistä voidaan vähentää ravinne-
kuormia pienentämällä. Asemakaavaehdotuksessa on Matalajärven rantaan 
AO-2-kortteliin 65018 lisätty kasvullisena hoidettava suojavyöhyke ja määräys 
(nat), jolla kielletään ranta-vyöhykkeen raivaaminen, istuttaminen nurmikoksi ja 
lannoitus. Lisäksi suositellaan välttämään piha-alueiden valaisemista. Kaava-
ehdotukseen on lisätty myös kaikkia kortteleita koskeva hulevesien käsittelyä 
koskeva määräys.  
 
Näiden lievennystoimenpiteiden lisäksi tarkistetussa asemakaavaehdotuksessa 
linja-autojen kääntöpaikka on siirretty kauemmaksi Matalajärvestä Laulutien liit-
tymän läheisyyteen ja Paciuksentien katualuetta on osin kavennettu.  
 
Näiden lieventämistoimenpiteiden johdosta Högnäsin asemakaavahankkeella 
ei ole Matalajärven Natura-alueeseen sellaisia merkittävän kielteisiä vaikutuk-
sia, joiden vuoksi sitä ei voitaisi toteuttaa.  
 

5.4 Vaikutukset ihmisten elinoloihin  

Kaavan toteutuessa alueelle tulee uusia pysyviä asukkaita ja kesäasukkaiden 
määrä vähenee vähitellen. Asemakaava vahvistaa siten alueen väestöpohjaa, 
mikä vastaa yleisiä kaupunkirakenteen eheyttämispyrkimyksiä. Asemakaavan 
myötä tulee myös pääkaupunkiseudulla kaivattuja uusia pientalotontteja hyvien 
liikenneyhteyksien tuntumaan ainutlaatuiselle paikalle järvien läheisyyteen. 
 
Asumisen ympäristölliset laatutekijät ovat väljyyden, luonnonläheisyyden ja 
luonnonrauhan kannalta hyvät. Julkiset ja kaupalliset peruspalvelut ovat koh-
tuullisen lähellä Järvenperässä, mutta kaikki erikoispalvelut kauempana. Vaik-
ka alue on linja-autoliikenteen piirissä, se edustaa tyypillistä henkilöautoiluun 
perustuvaa asumismuotoa. 
 

5.5 Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset 

Alue on suhteellisen pienin investointikustannuksin liitettävissä kaikkiin yhdys-
kuntateknisiin verkostoihin. 
 

6 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN (ASEMAKAAVAN) TOTEUTUS  

6.1 Rakentamisaikataulu  

Useilla kiinteistöillä on vireillä poikkeamishakemuksia, joten rakentaminen 
käynnistynee niillä heti, kun kaava tulee voimaan. Maanomistus on kuitenkin 
hajanaista, mistä johtuen alun jälkeen rakentamisvauhti saattaa hiljentyä ja 
alue rakentunee vähitellen pitkän ajan kuluessa. 

6.2 Toteuttamis- ja soveltamisohjeet 

Alueelle ei ole laadittu erillisiä korttelisuunnitelmia. 

6.3 Toteutuksen seuranta  

Kaavaratkaisusta saadaan palautetta osana normaalia asiakaspalvelua. Tar-
kemmin toteutus määrittyy osittain asunto-ohjelmointi- ja myöhemmin raken-
nuslupavaiheessa. Kaupunkisuunnittelukeskus toimii yhteistyössä kyseisten vi-
ranomaistahojen kanssa. 

7 SUUNNITTELUN VAIHEET 

7.1 Suunnittelun vireilletulo ja suunnittelua koskevat päätökset 

Vireilletulo 

Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2007 - 2008 lähtien. 

Sopimukset 

Tarvittavat sopimusneuvottelut tulee käydä ennen kaava-asiakirjojen käsittelyä 

kaupunginhallituksessa. 
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7.2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  

Asemakaavaan liittyen on laadittu erillinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
joka on päivätty 5.3.2008. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tämän selos-
tuksen liitteenä 2. 
 

7.3 Suunnittelu ja asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Suunnittelu 

Asemakaavan muutoksen valmisteluaineisto on laadittu yhteistyössä arkkitehti-
toimisto Lehto - Peltonen - Valkama Oy (LPV) kanssa. Ehdotus on tehty virka-
työnä kaupunkisuunnittelukeskuksessa lukuun ottamatta havainnekuvamateri-
aalia, jonka arkkitehtitoimisto LPV on korjannut. 
 
Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asemakaavayksikössä kaavan valmis-
telusta on vastannut Leena Kaasinen, liikennesuunnittelusta on vastannut Riik-
ka Aaltonen, Pekka Tukiainen ja Silja Savolainen ja maisemasuunnittelusta Ai-
no Aspiala ja Katariina Peltola. 

Asemakaavaratkaisun eri vaihtoehdot  

Valmisteluvaiheessa on tarkasteltu kolmea eri vaihtoehtoa, mutta niistä vain 
yksi on kehitetty eteenpäin valmiiksi suunnitelmaksi. 
 

7.4 Käsittelyvaiheet, vuorovaikutus ja esitetyt mielipiteet 

Ajankohta Käsittelytieto 

5.3.2008 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

2.4.2008 Tiedotustilaisuus asukkaille järjestettiin Järvenperän koululla. 

4.2. - 11.3.2009 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavalliset lähtökohdat Hög-
näsin asemakaavoituksen pohjaksi. 

16.3.2009 Kaupunkisuunittelupäällikkö hyväksyi asemakaavan valmisteluaineiston 
nähtäville (MRA 30 §). 

Valmisteluaineiston oli laatinut arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkama Oy 
kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa. 

30.3. - 5.5.2009 Asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä (MRA 30) 

Mielipiteet 

Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 47 kirjallista mielipidettä. Monet mielipi-
teiden esittäjät olivat huolestuneita Högnäsin luontoarvoista ja halusivat, että 
kaavan rakennusoikeutta pitäisi huomattavasti alentaa. Lähes yhtä suuri jouk-
ko halusi kuitenkin lisää rakennusoikeutta ainakin omalle kiinteistölleen. 

Lausunnot 

Lausuntoja ja kannanottoja saatiin tekniseltä keskukselta ja YTV:ltä. 

31.3.2009 Tiedotus- ja keskustelutilaisuus asukkaille Järvenperän koululla 

Markku Markkula toimi puheenjohtajana. Esitetyt mielipiteet kirjattiin muisti-
oon. 
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24.5.2010 Valmisteluaineistoon tehtiin mm. seuraavat tarkistukset: 

-kokonaisrakennusoikeutta pienennettiin n. 1700 k-m
2
, 

-rakennusoikeus merkittiin tehokkuusluvulla lukuun ottamatta pohjoisinta Na-
tura-alueeseen rajoittuvaa kiinteistöä, johon se merkittiin kerrosalalukuna, 
kaavaan lisättiin asuntojen lukumäärää ja tontin vähimmäiskokoa koskevat 
rajoitukset, 
-kiinteistö RN:o 3:69 muutettiin AO-2-korttelialueeksi (ennen SL), 
-katujen yleissuunnitelman pohjalta tehtiin useita muutoksia, mm. Soittoraitin 
eteläisin osa ja Sävelrinteen loppupää poistettiin, 
-järvivesien suojelemiseksi kaavaan lisättiin hulevesiä koskevia määräyksiä ja 
aluerajauksia, 
-ranta-alueella olevia istutettavia alueen osia kavennettiin ja sieltä poistettiin 
uudet rantasaunat salliva määräys, 
-rannan istutettavan alueen viereen lisättiin rakennusala, jolle saa sijoittaa 
vain talousrakennuksia, 
-pienvenevalkamat ja niille johtavat polkukiinteistöt muutettiin AH- korttelialu-
eiksi, 

-säilytettävien rakennusten suojelumääräystä lievennettiin. 

2.6.2010 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen näh-
täville (MRA 27 §). 

9.8. - 7.9.2010 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä (MRA 27 §). 

Muistutukset 

Valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 35 muistutusta. Monet muistuttajat oli-
vat huolestuneita Högnäsin luontoarvoista ja halusivat, että kaavan rakennus-
oikeutta pitäisi huomattavasti alentaa. Suuri joukko halusi kuitenkin lisätä ra-
kennusoikeutta ainakin osalle aluetta. 

Lausunnot 

Lausuntoja saatiin tekniseltä keskukselta, kiinteistöpalvelukeskukselta, ympä-
ristökeskukselta, kaupunginmuseolta, Uudenmaan ely-keskukselta, metsähal-
litukselta, HSY Vedeltä, HSL liikenteeltä ja Fortum Espoo Distributionilta. Met-
sähallitus ilmoitti lausunnossaan, että linja-autojen kääntöpaikka pitää siirtää 
pois Natura-alueelta, joka on liitetty Nuuksion kansallispuistoon. 

24.10.2011 (+ esittelijän 
korjaukset 16.11.2011) 

Asemakaavaehdotukseen tehtiin mm. seuraavat tarkistukset: 

- bussien kääntöpaikka siirrettiin n. 200 m etelämmäksi Laulutien liitty-
män läheisyyteen, 

- pohjoisimmat Natura-alueeseen rajoittuvat korttelialueet ja kiinteistö 
RN:o 2:66 muutettiin AO-3-korttelialueiksi, joilla asuntojen enimmäis-
määrä on ilmoitettu rakennusalakohtaisella luvulla, 

- Sointupuiston vieressä olevan kiinteistön RN:o 3:21 rakennusoikeutta 
lisättiin hieman, 

- Bodominjärven rannalla olevaa suojavyöhykettä kavennettiin vähän ja 
useille rannan sauna- tai lomarakennuksille merkittiin rakennusalat, 

- katualueisiin tehtiin useita pieniä tarkistuksia ja niille lisättiin määräys: 
kadut toteutetaan pääosin kevytpinnoitteisiksi, 

- toisen säilytettävän rakennuksen suojelumääräystä tiukennettiin, 
- kaavamääräyksiä lisättiin ja muotoiltiin uudelleen, 

 

2.11. - 16.11.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen uudelleen nähtäville esittelijän tekemin korjauksin (MRA 32 §). 
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19.12.2011 - 26.1.2012 Asemakaavaehdotus oli nähtävillä (MRA 32 §). 

Muistutukset 

Kaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 26 muistutusta määräaikana ja 2 myö-
hemmin tullutta muistutusta. Monet muistuttajat olivat edelleen huolestuneita 
alueen luontoarvoista ja halusivat vähentää kaavan rakennusoikeutta, asunto-
jen lukumäärää ja suurentaa minimitonttikokoja. Osa muistuttajista oli tyyty-
väisiä rakennusoikeuteen tai halusivat lisätäkin sitä. Muistutuksissa otettiin 
kantaa myös katujen leveyteen, toiset halusivat kapeampia katualueita, kun 
toiset taas haluaisivat lisätä kevyen liikenteen väyliä, jolloin katualueita pitäisi 
leventää. 

Lausunnot 

Lausuntoja saatiin tekniseltä keskukselta, tonttiyksiköltä, ympäristökeskuksel-
ta, kaupunginmuseolta, metsähallitukselta, HSL liikenteeltä ja Fortum Espoo 
Distributionilta. 

14.9.2012 Muutamia maanomistajia kuultiin kirjeellä niistä muutoksista, joita esite-
tään tehtäväksi nähtävilläolon jälkeen. 

Muistutukset 

Kaavaehdotuksesta saatiin 2 muistutusta, joista toisella ei ollut huomauttamis-
ta muutoksista. Toinen ehdotti tarkistuksia Nuottirannan varressa olevaan is-
tutettavaan alueen osaan ja sä- määräykseen. 

22.10.2012 Asemakaavaehdotukseen tehtiin seuraavat tarkistukset: 

- osa Nuottiranta – nimisestä kadusta merkittiin korttelialueen sisäiseksi 
ajoyhteydeksi ja istutettavan alueen osan merkintä poistettiin kadun 
varresta, 

- kaavamääräyksen § 11 (kadut toteutetaan pääosin kevytpinnoitteisik-
si) sisältöä muokattiin, 

- muuntamon rakennusala siirrettiin LP-alueelle, 

- Sävelrinteen katualuetta kavennettiin 1 m, 

- rakennusaloihin tehtiin maanomistajien toivomia muutoksia ja sä- ra-
kennusala poistettiin, 

- rakennusoikeus kasvoi n. 90 k-m
2
 nähtävillä olleeseen kaavaehdotuk-

seen nähden. 

31.10. – 14.11.2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tarkistetun asemakaavaehdo-
tuksen kaupunginhallitukselle toimitettavaksi esittelijän tekemin kor-
jauksin. 

23.5.2014 Asemakaavakartasta ja määräyksistä poistettiin st-merkintä maanomis-
tajan toivomuksesta. 

St-merkinnällä ohjattiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Nuottirannan ja sen 
lähiympäristön rakentamista. Merkintä jäi tarpeettomaksi, kun Nuottiranta -
katu oli muutettu korttelin sisäiseksi ajoyhteydeksi. 

16.6. - 11.8.2014 Kaupunginhallitus esitti valtuustolle tarkistetun asemakaavaehdotuksen 
hyväksymistä.  

8.9. - 29.9.2014 Kaupunginvaltuusto hyväksyi Högnäsin asemakaavan. 

2.3.2015 Kaupunginhallitus esitti valtuustolle asemakaavan palautusta uudelleen 
valmisteltavaksi Uudenmaan ELY-keskuksen oikaisukehotuksen johdos-
ta. 

23.3.2015 Kaupunginvaltuusto kumosi aiemmin tekemänsä hyväksymispäätöksen 
ja palautti asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi. 
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Liite 6 Matalajärvellä esiintyvien lintujen parimääriä eri lähteistä koottuna

Högnäs AK Natura -arvio 2017, Luontotieto Keiron Oy 21.12.2017

Matalajärvi Natura 

2000 tietolomake 

maksimi

Tiira-aineiston 

maksimi vuosilta 

2012-2016 

Högnäsin 

luontoselvitys 2015 

(Keiron Oy)

Gavia stellata 8 9 1

Gavia arctica 3 2 -

Podiceps auritus 5 2 -

Botaurus stellaris* 1 1 1

Ardea cinerea 15 12 6

Cygnus cygnus 110 408 122

Cygnus cygnus* 1 1 1

Anser fabalis 140 85 -

Branta leucopsis 6000 3000 672

Anas strepera 140 405 232

Anas acuta 20 26 10

Anas querquedula* 1 1 2

Anas clypeata* 2 2 1

Aythya ferina 20 15 1

Aythya fuligula 275 171 123

Aythya marila 16 7 -

Mergus albellus 95 56 29

Circus aeruginosus* 1 0 0

Circus aeruginosus 3 3 2

Pandion haliaetus 4 4 4

Falco subbuteo 5 8 3

Porzana porzana* 1 1 0

Crex crex* 1 1 0

Grus grus* 2 1 2

Philomachus pugnax 50 50 -

Tringa glareola 250 50 -

Larus minutus 11 124 -

Larus ridibundus 310 255 250

Sterna caspia 6 7 -

Sterna hirundo 70 211 80

Motacilla flava* 2 1 1

Luscinia svecica 4 0 -

Lanius collurio* 2 1 1

* direktiivin liite I laji


