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7.6  Laajalahden 
luonnonsuojelualue

Laajalahden luonnonsuojelualue on perustettu 1979 ja sitä on 
laajennettu vuosina 1989, 1993 ja 1997. Nykyään tämä noin 190 
hehtaarin alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Laajalahti on 
linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, matala, avara ja ruovikkoi-
nen merenlahti. Rajaukseen kuuluu varsinaisen ruovikkoalueen 
lisäksi rantaniittyä, entistä peltoa, pensaikkoa ja rantametsää 
mantereen puolelta sekä vesialuetta osin Helsingin rajalle saakka. 
Noin 2/3 suojelualueen pinta-alasta on avovettä, jonka syvyys 
on 0,5–2 metriä. Laajalahti on muuttoaikoina yksi etelärannikon 
parhaita vesilintujen ja kahlaajien levähdyspaikkoja. Lahden länsi-
reunan jopa nelimetrinen ruovikko tarjoaa suojaa vesilintujen 
ohella myös mm. rantakanoille, kuten luhtahuitille. Viime vuosina 
lah della on pesinyt noin 300 paria vesilintuja. Tavallisimmat lajit 
ovat sinisorsa, haapana ja silkkiuikku. Kaikkiaan suojelualueella 
on tavattu lähemmäs 300 lintulajia ja näistä vajaa sata pesivänä. 

7.5  Elfvikin vanha metsä 

Laajalahden luoteispuolella sijaitseva Elfvikin vanha metsä täy-
dentää Laajalahden luonnonsuojelualueen arvokasta luontokoko-
naisuutta. Metsässä on monen ikäisiä puita, lehtipuiden osuus 
on suuri. Lahopuuta on paikoin runsaasti ja sitä muodostuu koko 
ajan. Noin 20 hehtaarin laajuisessa Elfvikin metsässä on paljon 
metsäpolkuja. Alueesta ollaan perustamassa luonnonsuojelu-
aluetta. Kartta ks. s. 140.
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Laajalahden ruovikot ovat merkittäviä ahvenen ja kuhan 
poikastuotannon kannalta. Myös monet nisäkkäät viihtyvät 
alueella. Suojelualueen metsät ovat pääosin joko lehtoja tai 
luhtaisia lehtimetsiä. Lajistoltaan edustavin lehto on Villa Elfvikin 
itäpuolella sijaitseva puronvarsilehto, jossa kasvaa muun muassa 
kevätlinnunsilmää ja humalaa. Merkittäviä elinympäristöjä ovat 
myös alueen tervaleppävaltaiset metsäluhdat. Villa Elfvikin ympä-
ristössä on myös vanhaa metsää, josta osa kuuluu suojelualuee-
seen. Venevajan viereisestä kuusivaltaisesta lehtometsästä on 
kehittymässä lahottajasienten ja monien hyönteisten suosima 
aarnimetsä. Laajalahti on hyvin suosittu luontoretkien kohde, 
jolla on myös runsaasti opetus- ja tutkimusarvoa. Erityisesti lintu-
jen rengastus on ollut aktiivista kymmeniä vuosia. Laajalahden 
luonnonsuojelualueen esitteitä saa mm. Villa Elfvikistä. Lisätietoa 
Laajalahdesta: luontoon.fi/laajalahti.


