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1  JOHDANTO 

Espoon Suvisaariston kaakkoisosassa sijaitsevaa Stora Bodön saarta suunnitel-

laan asuinkäyttöön. Stora Bodön ja ”mantereen” puolella sijaitsevan Lilla Bo-

dön (kuva 1) välille on tarkoitus rakentaa silta, jota pitkin liikennöinti saareen 

tapahtuisi. Stora Bodössä on vanha huvila piharakennuksineen ja kaksi muuta 

kesäkäytössä olevaa vanhaa kiinteistöä. Uusia rakennuksia ei ole. Saaren pinta-

ala on 18 hehtaaria. 

Stora Bodön kaavoitusta suunnitteleva Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy 

tilasi vuonna 2009 alueen luontoselvityksen Ympäristösuunnittelu Enviro 

Oy:ltä. Toimeksiantoon kuuluivat yleispiirteinen linnustoselvitys, yleispiirtei-

nen lepakkokartoitus sekä kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys. Selvitys 

(Lammi 2009) kattaa Stora Bodön saaren ja Lilla Bodön länsiosan, jonka kaut-

ta tieyhteyttä suunnitellaan. Tietä ei toistaiseksi ole rakennettu, eikä Stora Bo-

dön saareen ole tullut uusia rakennuksia. 

Espoon kaupunki valmistelee parhaillaan osayleiskaavaa Suvisaariston Bergön 

sekä Lilla Bodön–Stora Bodön alueelle. Kaupunkisuunnittelukeskus tilasi Ber-

gön ja Lilla Bodön luontoselvitykset Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Li-

säksi kaupunkisuunnittelukeskus toivoi, että Stora Bodön luontoselvitystä tar-

kennetaan saaressa tehtyjen hakkuiden vuoksi. Arkkitehtitoimisto Stefan Ahl-

man Oy tilasi tarkentavan selvityksen Ympäristösuunnittelu Envirolta. Vuonna 

2009 selvitettyyn alueeseen lisättiin Stora Bodön eteläpuolella sijaitseva Bodö-

kobben-niminen saari, joka on merkitty Soukan–Suvisaariston osayleiskaavaan 

virkistysalueeksi. Bodökobben kuuluu kaupungin toimeksiantoon.  

 

 

 

Kuva 1. Lilla ja Stora Bodön selvitysalue. Mittakaava 1:20 000. 
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Tarkentavat luontoselvitykset aloitettiin touko–kesäkuussa 2011 tehdyillä pe-

simälintulaskennoilla. Heinäkuussa 2011 toistettiin Stora Bodössä aiemmin 

tehty lepakkoinventointi ja elokuussa 2011 tarkennettiin aiempaa kasvillisuus- 

ja luontotyyppiselvitystä. 

2  TIETOLÄHTEET 

Stora Bodö, Lilla Bodö ja Bodökobben olivat mukana koko Suvisaariston kat-

tavassa luontoselvityksessä, joka tehtiin vuonna 2003 (Maa ja Vesi 2003). Es-

poon luontokohteista ja harvinaisista eläin- ja kasvilajeista on hiljattain laadittu 

useita koko kunnan kattavia yhteenvetoja (mm. Heikkinen 2001, Lehtosalo 

2004, Raatikainen & Vaittinen 2003, Siivonen 2002), joista tarkistettiin selvi-

tysaluetta koskevat tiedot. Selvitystä varten tarkistettiin lisäksi Espoon kau-

pungin luontotietojärjestelmän tiedot sekä Uudenmaan ympäristökeskuksen 

luontokohdetiedot.  

Stora Bodön, Lilla Bodön ja Bodökobbenin alueelta ei ole tiedossa erityisesti 

suojeltavien lajien esiintymispaikoista eikä uhanalaisten eläin- tai kasvilajien 

esiintymiä. Stora Bodön etelärannan rantaniitty on arvioitu mahdolliseksi luon-

nonsuojelulain 29 §:n mukaiseksi luontotyypiksi. Saaren eteläosan vanhan 

metsän alue eteläisimmän kallioniemen keto on arvioitu paikallisesti merkittä-

viksi luontokohteiksi (Maa ja Vesi 2003). Saaren sisäosien puustoa on hakattu 

talvella 2008/2009. 

Suvisaaristo osoittautui Espoon eteläosien lepakkokartoituksessa (Siivonen 

2002) hyväksi lepakkojen elinympäristöksi. Kartoituksessa ei mainita erikseen 

Stora Bodötä tai saaren lähialueita. 

3  MENETELMÄT 

Luontoselvityksen tavoitteena oli saada kaavoitusta varten riittävä kuva alueen 

luontoarvoista, erityisesti niistä lajeista ja ympäristötyypeistä, joiden huomioon 

ottamiseen maankäytön suunnittelussa on laidansäädännön tuomat velvoitteet 

tai joiden huomioon ottaminen on maankäyttö- ja rakennuslain suositusten mu-

kaista. Selvitykseen kuuluu kolme erillistä inventointia, jotka ovat yleispiirtei-

nen linnustoselvitys, lepakkoselvitys sekä kasvillisuuden ja luontotyyppien in-

ventointi. Viime mainittuun kuului myös vedenalaisen kasvillisuuden inven-

tointi saareen suunnitellun tien kohdalta. 

3.1  YLEISPIIRTEINEN LINNUSTOSELVITYS 

Alueella on tehty kaksi yleispiirteistä pesimälinnustoinventointia vuosina 2009 

ja 2011. Laskentapäivät olivat 22.5. ja 17.6.2009 sekä 29.4.2011 (vain Lilla 

Bodö) ja 24.5. ja 10.6.2011 (koko alue). Inventoinnit tehtiin varhain aamulla 

Helsingin yliopiston eläinmuseon kartoituslaskentaohjeita (Koskimies & Väi-

sänen 1988) noudattaen. Laskennoissa havaitut huomionarvoiset lajit (uhan-

alaiset ja silmälläpidettävät lajit, lintudirektiivin liitteen I lajit, petolinnut, kana-

linnut ja tikat) merkittiin karttapohjalle. Muista lintulajeista kirjattiin muistiin 

havaitut yksilöt. Lintulaskennat teki FM Esa Lammi. 
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3.2  LEPAKKOSELVITYS 

Stora Bodön lepakkoselvitykset tehtiin sekä vuonna 2009 että 2011 reittikartoi-

tusmenetelmällä. Lepakoita havainnoitiin ultraäänidetektorin avulla. Vuoden 

2009 kartoituksessa kierrettiin ensi saaren rannat ja sitten sisäosan metsäalue. 

Kartoituskäynnit tehtiin yöllä 5.–6.6. ja 1.–2.7.2009. Kartoituksesta vastasi FM 

Eeva-Maria Kyheröinen. Ensimmäisellä käyntikerralla mukana oli myös Esa 

Lammi.  

Lepakkokartoitusta täydennettiin yöllä 20.–21.7.2011, jolloin kartoituskierros 

kulki saaren ympäri rantametsän keskellä. Saaren harvapuustoista sisäosaa ei 

tarkistettu joitakin reuna-alueita lukuun ottamatta. Yön aikana oli käytössä 

myös kaksi lepakoita automaattisesti rekisteröivää detektoria. Toinen asennet-

tiin metsään saaren pohjoisrannan lähelle ja toinen länsirannalla olevan raken-

nuksen pihapiiriin. Kartoituksesta vastasi FM Nina Hagner-Wahlsten, maastos-

sa mukana oli myös Esa Lammi. 

3.3  MUUT LAJISTOSELVITYKSET 

Sudenkorennot ovat osoittautuneet hyviksi merenranta- ja kosteikkoluonnon 

monimuotoisuuden ilmentäjiksi. Sudenkorentokartoituksen tekemistä Stora 

Bodön alueelle ei kuitenkaan katsottu tarpeelliseksi, sillä alueella ei ole suojai-

sia, runsaskasvisia merenlahtia, eikä laajoja rantaniittyjä, joilla saattaisi esiin-

tyä luontodirektiivin liitteissä II ja IV(a) mainittuja sudenkorentolajeja. Alueel-

la ei ole mainittavassa määrin vanhaa puustoa, joten myöskään kääpäselvityk-

sen tekeminen ei ollut aiheellista. 

3.4. KASVILLISUUS JA LUONTOTYYPIT 

Selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä inventoitiin 10.8.2009. Koko 

Stora Bodö ja Lilla Bodön länsiosa käytiin kattavasti läpi lukuun ottamatta pi-

ha-alueita. Työssä keskityttiin luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittä-

viltä vaikuttaville alueille, jollaisia selvitysalueella ovat rantaniityt, avokalliot 

ja varttuneet metsäkuviot, eli ympäristöt, joissa saattaa olla luonnonsuojelulain 

tai metsälain suojaamia luontotyyppejä tai harvinaisten eliöiden esiintymis-

paikkoja. Selvitysalue kuvioitiin maastossa karttapohjalle ja alueista kuvattiin 

kasvillisuuden yleispiirteet ja huomionarvoisten kasvilajien esiintymätiedot. 

Kasvillisuuden ja luontotyyppien inventoinnin teki Esa Lammi.  

Kasvillisuus- ja luototyyppiselvitystä täydennettiin 3.8.2011, jolloin inventoi-

tiin Bodökobbenin saari sekä Lilla ja Stora Bodön väliin jäävän Bodösundin 

(Bodön salmi) vesikasvillisuus. Vesikasvillisuuden selvittämisessä käytettiin 

apuna rautaharavaa, jolla harattiin pohjakasvillisuutta. Salmen kasvillisuus tut-

kittiin 20–30 metrin levyiseltä alueelta suunnitellun sillan kohdalta. Samalla 

käynnillä arvioitiin myös Stora Bodön sisäosien toipumista hakkuista. Inven-

toinneista vastasivat Esa Lammi ja Markku Nironen. Stora Bodön kasvillisuu-

desta kertyi tietoja myös aiemmin keväällä ja kesällä tehdyissä lintulaskennois-

sa. 
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4  TULOKSET 

4.1 LUONNONOLOJEN YLEISKUVAUS 

STORA BODÖ 

Saari on jaettu seuraavassa kuvauksessa viiteen osa-alueeseen. 

Osa-alue 1. Saaren sisäosa on hakattu lähes paljaaksi talvella 2008/2009. Hak-

kuualueen raja noudattaa kallioalueiden reunoja ja rantapuustoa (kuva 2, kuvio 

1). Hakkuussa on poistettu lähinnä varttuneita kuusia ja jäljelle on jätetty koi-

vuja, mäntyjä, nuoria kuusia ja jonkin verran myös lahopuuta (kuva 3).  

Hakkuualalla on kesällä 2009 runsaasti hakkuutähteitä ja kosteimpien notkel-

mien kasvillisuus oli huonokuntoista metsäkoneiden jäljiltä. Hakkuulla kasvoi 

tyypillistä tuoreen kangasmetsän lajistoa, mm. mustikkaa, metsälauhaa ja met-

sätähteä. Kosteimmilla paikoilla useimmiten metsäkoneen ajourien varsilla 

kasvoi myös lentomaisen kankaan kasvillisuutta, lähinnä käenkaalia. Hakkuu-

alueen koillisosassa lähellä loma-asuntoa on kostepohjainen notkelma, jonka 

lajistoon kuului mm. lehtoarho. Muita tavanomaisesta kangasmetsälajistosta 

poikkeavia kasveja ei osa-alueelta tavattu. 

 

 

 Kuva 2. Selvitysalueen osa-alueet. Harmaalla varjostettu kuvio 1 on hakkuualaa.  
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Kuva 3. Tuoretta hakkuukuviota Stora Bodön sisäosista, kesäkuu 2009. 

 

Kuva 4. Hakkuualueen metsittyminen on alkamassa, elokuu 2011. 
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Hakkuualue on jätetty metsittymään luontaisesti. Kasvillisuus oli kesällä 2011 

palautumassa (kuva 4). Tyypillisten kangasmetsälajien lisäksi alueella oli run-

saasti mm. tahmavillakkoa, peltovillakkoa, maitohorsmaa ja vadelmaa, jotka 

ovat hyötyneet hakkuiden tuomasta valaistuksen muutoksesta ja pintamaan 

vaurioitumisesta. Hakkuualueen heinittyminen ja pensoittuminen oli alkanut. 

Paikoin tiheässä kasvien, runsaan metrin mittaisten koivuntaimien lisäksi alu-

eella kasvaa monin paikoin terttuseljaa, joka on alun perin pihamaiden koriste-

pensas. Vaateliaista lehtokasveista tavattiin aiempaa runsaammin jänönsalaat-

tia, joka on levittäytynyt muutamin paikoin ajourien varsille. Myrskyn kaata-

mia ja vinoon taipuneita puita oli hakkuulla varsin runsaasti – arviolta 20–25 % 

hakkuille jätetyistä puista on kaatunut ja vioittunut myrskyissä. Myrskytuulten 

hiljattain kaatamia puita oli myös etelärannan metsässä. 

Osa-alue 2. Saaren kallioalueet ja rantapuusto on säästetty hakkuilta. Pohjois-

rannan osa-alueen 2 länsipää on vanhaa piha-aluetta. Kasvilajisto on hieman 

vaateliaampaa kuin saaren muissa osissa, ja siihen kuuluu tyypillisten kangas-

metsälajien lisäksi lehtokasveja, mm. kevättähtimöä, jänönsalaattia, lehtoarhoa, 

lehtohorsmaa ja tesmaa. Pihamaan reunassa kallioniemessä on rantasauna. 

Niemen puusto on varttunutta kalliomännikköä. Kallioiden kasvillisuus on ta-

vanomaista. Lajistoon kuuluvat mm. keto-orvokki, isolaukku, iso- ja keltamak-

saruoho, rantatädyke, kanerva ja metsälauha. 

Osa-alueen keskiosassa rantarakennusten itäpuolella on rantaan ulottuva kos-

teapohjainen painanne, jonka varrella kasvaa kymmenkunta järeää tervaleppää. 

Kenttäkerroksessa on mm. metsäalvejuurta, hiirenporrasta ja suo-orvokkia. 

Osa-alueen itäpää on tuoretta kangasmetsää. Puusto on varttunutta koivua ja 

mäntyä. Itärannalla on kapealti rantaniittyä. Lajistossa ei todettu huomionar-

voisia kasveja. 

 

Kuva 5. Stora Bodön itärannalle tyypillistä kalliomaisemaa. 
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Osa-alue 3 on kallioinen niemi, jonka rannat ovat melko jyrkkiä (kuva 5). Alu-

een luoteisosassa on pihamaa, mutta muu alue on avokalliota ja varttunutta kal-

liomännikköä. Kallioisten rantojen kasvillisuus on niukkaa. Kallioalueen lajis-

toon kuuluvat mm. kanerva, metsälauha, lampaannata, isomaksaruoho ja aho-

suolaheinä. Kalliomänniköiden kenttäkerroksessa on puolukkaa, kanervaa, 

mustikkaa ja metsälauhaa. 

Kaakkois- ja eteläranta on muuta niemeä loivempaa, mutta kivikkoista. Ranta-

puustossa on myös kuusia. Kivikkoisilla rannoilla kasvaa mm. ruohokanukkaa, 

keltamaitetta ja ruokohelpiä. 

Osa-alue 4. Hakkuualan länsipuolella on loivapiirteinen, metsäinen kalliohar-

janne, joka jatkuu vanhojen huvilarakennusten välissä saaren luoteisrantaan as-

ti (osa-alue 4). Kallioalueen puusto on varttunutta ja paikoin vanhaa männik-

köä (kuva selvityksen kannessa). Sekapuuna on harvakseltaan koivua. Kenttä-

kerroksessa on karujen kallioalueiden kasvillisuutta: poronjäkälää, seinäsam-

malta, kanervaa, mustikkaa ja metsälauhaa. Vaateliaita kasvilajeja ei tavattu. 

Kallioalueen yli kulkee länsirannalle johtava metsäkoneen ajoura, ja hakkuut 

ovat paikoin ulottuneet kalliometsän reunaan. Suurin osa alueesta on silti säily-

nyt luonnontilaisena. 

Osa-alue 5. Saaren etelärannan puusto on säästetty hakkuissa muutaman 

kymmenen metrin leveydeltä (osa-alue 5). Rantametsä on enimmäkseen kuu-

sikkoista sekametsää, jossa on melko paljon lahopuustoa ja tuulen kaatamia 

puita. Vanhoja, kilpikaarnaisia mäntyjä on siellä täällä. Kenttäkerroksessa on 

tuoreen ja lehtomaisen kankaan lajistoa, mm. tesmaa, nuokkuhelmikkää ja niu-

kasti käenkaalia. 

Rantaa reunustaa kapea rantaniitty, joka on edustavimmillaan lähiluotojen ja 

pienen kallioniemen kohdalla (kuva 6). Kallioniemen itäpuolella rantaniitty on 

vain muutaman metrin levyinen ja kivikkoinen, mutta se kattaa koko rannan 

osa-alueelle 3 asti. Leveimpien rantaniittykuvioiden kasvillisuus on monipuo-

lista ja vyöhykkeisyys selvää. Vesirajan puoleisessa reunassa kasvaa mm. ran-

nikkia, suolavihvilää ja punasänkiötä. Kauempana vesirajasta kasvillisuus on 

korkeampaa ja siihen kuuluvat mm. keltamaite, ruohokanukka, siniheinä, ranta-

alpi ja rohtovirmajuuri. Metsänreunassa vallitsevat hietakastikka, siniheinä, 

mesiangervo, peltovalvatti, ranta-alpi ja nuoret tervalepät. Itäosan kapean, ki-

vikkoisen rantaniityn tunnuskasveja ovat keltamaite, ruohokanukka, punasän-

kiö ja meriputki.  

Vaateliaimpia merenrantaniityn kasveja Stora Bodön rantaniityllä ovat merias-

teri, meriratamo, isorantasappi ja ruokonata. Harvinaisia kasvilajeja ei tavattu. 

Etelärannan kallioniemi on niukkakasvinen ja harvapuustoinen (kuva 7). Kas-

villisuus keskittyy kallion halkeamiin ja painanteisiin. Lajistoon kuuluvat mm. 

iso- ja keltamaksaruoho, merisaunio, pietaryrtti ja ruoholaukka.  

Vesikasvillisuus on etelärannan lahdekkeissa ja luotojen suojaamilla matalilla 

vesialueilla melko runsasta. Runsaimpia lajeja olivat elokuussa 2009 hapsivita, 

merihaura, merisätkin ja rakkolevä. Ilmaversoisista lajistoon kuuluvat sinikais-

la ja järviruoko. Tavanomaisesta poikkeavia lajeja ei todettu. Syvän veden kas-

villisuutta ei ole selvitetty. 
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Kuva 6. Stora Bodön etelärannan niitty on leveimmillään eteläpään kallioniemen kohdalla. Ku-
va on kallioniemen tyveltä. Kuvasta erottuvat parhaiten keltaisena kukkivat pietaryrtit ja aiem-
min kukkineiden rohtovirmajuurten ruskehtavat kukinnot. 

 

 

Kuva 7. Stora Bodön etelärannan niemi. 
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LILLA BODÖ 

Lilla Bödö on jaettu kahteen osa-alueeseen. Luoteisosa on sataman täyttömaa-

kenttää, jota käytetään pysäköintialueena. Lounaisosa (osa-alue 6 kuvassa 2) 

on metsää ja piha-aluetta. Lähellä rantaan on vanhalle laiturille ja huonokuntoi-

selle huvilalle johtava tie, joka on osittain metsittynyt ja muuttuu huvilan koh-

dalla leveäksi poluksi. Ympäröivä metsä on varttunutta mänty-koivu-

sekametsää (kuva 8). Kenttäkerroksessa on tyypillistä tuoreen ja lehtomaisen 

kankaan kasvillisuutta ja pensaskerroksessa pihlajia, raitoja ja nuoria koivuja. 

Rantapuustossa on koivuja ja nuoria tervaleppiä. Vanhan tiepohjan varrella ja 

huvilan länsipuolella on useita vanhoja kilpikaarnamäntyjä. Ainakin yhdessä 

männyssä kasvaa männynkääpää, joka melko harvinainen vanhojen mäntyjen 

laji. Lähellä pysäköintipaikkaa kasvaa todennäköisesti istutettu tammi ja nuori 

lehmusryhmä.  

 

 

Kuva 8. Lilla Bodön lounaisrantaa. Vanha tiepohja jää rantapuuston katveeseen. Kuvan oikeassa 
reunassa näkyy salmi, jonka Stora Bodöhön johtava silta ylittäisi. 

 

Lilla Bodön itäosa (kuvio 7) on enimmäkseen huvilan villiytynyttä pihamaata 

ja kalliomaastoa. Puusto on aukkoista sekametsää ja pensaskerroksessa on pih-

lajaa, tuomea sekä pihalta ympäristöön levinnyttä viitapihjala-angervoa ja 

vaahteraa. Kenttäkerroksessa on lehtomaisen kankaan lajistoa, mm. käenkaalia 

ja valkovuokkoa. Huvilan pihalla kasvaa muutama istutettu pähkinäpensas. 

Huvilan viereinen kallioalue on harvapuustoista männikköä. Kasvillisuudessa 

on luontaista lajistoa ja kalliolle istutettuja ja pihalta levinneitä koristekasveja. 

Alkuperäislajistoon kuuluvat mm. kalliokielo, keto-orvokki, haisukurjenpolvi, 

jäykkärölli ja mäkikaura. Ihmisen mukana kulkeutuneita lajeja ovat mm. kel-

tamo, kaukasianmaksaruoho, hopeahärkki, lehtosinilatva, papelorikko ja tarha-

tyräkki. Kallioalueen itäpäässä lähellä rantaa on pieni kasvusto Espoossa melko 

harvinaista verikurjenpolvea.  
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Kallion ja pohjoisrannan väliin jää kapea kaistale metsää, jonka puusto on vart-

tuvaa kuusta, haapaa ja mäntyä. Alispuustona on muutamia istutettuja pihtoja 

ja suomenpihlajia ja kenttäkerroksessa tavanomaista tuoreen kankaan lajistoa. 

Lilla Bodön rannat ovat kivikkoisia, itärannalla on myös avokalliota. Ranta-

kasvillisuudessa on tavanomaista merenrantojen lajistoa, mm. siniheinää, nur-

mirölliä, rönsyrölliä, nurmikohokkia, ketohanhikkia ja rohtovirmajuurta. 

BODÖSUND 

Lilla ja Stora Bodön välinen salmi on noin 75 m leveä. Salmi on matala. Sen 

molempia rantoja reunustaa kivikkoinen, 50–75 cm:n syvyinen rantatasanne, 

jonka pohja on soraa ja hiekkaa. Keskellä salmea veden syvyys on noin kaksi 

metriä ja pohjaa peittää hiekka.  

Lilla Bodön eteläkärjessä Bodön salmen rannassa on kymmenisen metriä leveä, 

osin kivikkoinen rantaniitty, jonka kasvillisuus ei mainittavasti poikkea saaren 

muista rannoista. Rantaniityn ulkopuolella kasvaa runsaan viiden metrin levyi-

nen vyöhyke merikaislaa ja järviruokoa. Stora Bodön puoleinen ranta on kalli-

oinen, ja pinnan yläpuolelle ulottuva kasvillisuus puuttuu kokonaan (kuva 9).  

 

Kuva 9. Bodösund suunnitellun tieyhteyden kohdalta. Kuva on otettu Stora Bodön puolelta elo-
kuussa 2009. 

 

Veden virtaukset ja salmen alttius lounaistuulille ovat pitäneet kasvillisuuden 

niukkana. Kasvillisuus on aukkoista ja koostuu Suomenlahdelle tyypillistä suo-

jattomien, matalien vesialueiden lajeista. Lilla Bodön puolella kivikkovyöhyk-

keessä kasvoi elokuussa 2011 rakkolevää ja hieman ulompana harvakseltaan 

hapsivitaa, ahvenvitaa, merisätkintä, tähkä-ärviää ja niukasti hapranäkinpartaa. 
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Stora Bodön puoleisen ranta-alueen kasvillisuus oli samanlaista, mutta edellä 

mainittujen lajien lisäksi kasviharalla saatiin merihauraa. Salmen keskiosan 

kasvillisuus on laikuittaista. Lajistoon kuuluvat ahvenvita, tähkä-ärviä, hapsivi-

ta, rakkolevä ja tummapihtilevä. 

BODÖKOBBEN 

Bodökobben on 1,2 hehtaarin laajuinen rakentamaton kalliosaari. Suunnilleen 

puolet saaren pinta-alasta on puutonta rantakalliota ja puolet saaren keskiosan 

mäntyvaltaista kangasmetsää. Etelärantaa reunustaa matalakasvuinen rantaniit-

ty. Pienempiä niittylaikkuja on pohjoisrannalla. 

Saaren kalliot ovat karuja. Kasvillisuus keskittyy halkeamiin ja kallion painan-

teisiin. Kasvillisuus on mereisille rantakallioille tyypillistä. Lajistoon kuuluvat 

mm. iso- ja keltamaksaruoho, purtojuuri ja ruoholaukka. Etelärannan niitty on 

noin 90 metrin mittainen, mutta vain 7–8 metrin levyinen. Niitty on kivikkoi-

nen ja kasvillisuus matalaa. Lähellä rantaviivaa kasvaa mm. suolavihvilää, rön-

syrölliä, merirannikkia, meriratamoa, punasänkiötä, keltamaitetta, ketohanhik-

kia ja isorantasappia. Kauempana rannasta on siniheinän luonnehtima korkea-

kasvuisempi niittyvyöhyke. Niityltä ei elokuussa 2011 näkynyt silmälläpidettä-

viä tai muita huomionarvoisia kasvilajeja. Saaren luoteiskärjessä on muista 

rannoista poiketen pieni hiekkaniemi, josta löydettiin vähäinen esiintymä ul-

kosaariston hiekka- ja sorarannoilla kasvavaa suola-arhoa. 

Saaren sisäosa on mustikkatyypin männikköä. Puusto on enimmillään runsaan 

15 metrin mittaista. Alispuustona on koivua, harmaaleppää ja nuoria kuusia. 

Kenttäkerrosta luonnehtivat mustikka, kangasmaitikka ja metsälauha. 

 

 

Kuva 10. Bodökobbenin etelärannan matalakasvuista niittyä. 
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Taulukko 1. Stora Bodön lintulaskennoissa v. 2009 ja 2011 havaitut lintulajit. Mukana ovat linnut, 
joiden käyttäytyminen viittasi pesintään (pari tai laulava koiras pesintään sopivassa ympäristössä). 

 
Laji Stora 

Bodö 
Bodö- 

kobben 
Lilla 

Bodö 
 Laji Stora 

Bodö 
Bodö- 

kobben 
Lilla 

Bodö 

haahka x x   mustarastas x  x 

harmaalokki x    nuolihaukka   x 

harmaasieppo x    pajulintu x  x 

harmaasorsa x    peippo x x x 

hernekerttu x    peukaloinen x   

isokoskelo x x   punarinta x  x 

kalalokki x x   rantasipi x  x 

kalatiira x    rautiainen   x 

kirjosieppo x  x  sepelkyyhky x  x 

kivitasku x    sinisorsa x  x 

kyhmyjoutsen x x   sinitiainen x  x 

käenpiika   x  talitiainen x   

käpytikka x    telkkä x   

lapintiira x x   tukkakoskelo x x  

laulurastas x    tukkasotka x   

lehtokerttu x  x  varis x   

lehtokurppa x    viherpeippo   x 

meriharakka x    vihervarpunen x   

merilokki x    västäräkki x  x 

metsäkirvinen x        

4.2  LINNUSTO  

Stora Bodön linnusto oli molempina laskentavuosina pääosin tavanomaista 

metsä- ja rantalajistoa (taulukko 1). Saaren sisäosissa olivat runsaimpia peippo 

ja pajulintu. Vaateliaampaa laskennoissa tavattua lajistoa edustavat nuolihauk-

ka (vain ensimmäisessä laskennassa 2009), lehtokurppa (saattaa pesiä Suvisaa-

riston puolella), Espoon rakennetuilta alueilta puuttuva laulurastas (yksi pari 

saaren eteläosassa 2009), peukaloinen (yksi pari 2009) ja lehtokerttu (kolme 

paria pihamailla 2011). Elokuussa 2009 saaressa oleskeli palokärki. Pohjois-

rannan tervelepikossa (osa-alueen 2 keskiosassa) on vanha palokärjen pesä- tai 

yöpymiskolo. 

Saaren rantojen ja lähiluotojen pesimälinnustoon kuuluvat haahka (useita poi-

kueita molempina laskentavuosina), harmaasorsa (2009 kolme, 2011 yksi pari), 

sinisorsa, tukkasotka (2011 yksi pari), isokoskelo, tukkakoskelo, meriharakka 

(varoitteleva pari etelärannalla molempina vuosina), rantasipi, västäräkki ja ki-

vitasku (yksi pari 2011).  

Stora Bodön lounaisosan luodoilla pesivät lisäksi merilokki (yksi pari 2009), 

harmaalokki (yksi pari molempina vuosina), kalalokki (ainakin kuusi paria 

2009, seitsemän paria 2011), kalatiira (2–3 paria molempina vuosina), lapintii-

ra (yksi pari 2009) ja kyhmyjoutsen (yksi pari 2009).  

Bodökobbenin pesimälinnusto on niukka. Lajistoon kuuluivat vuonna 2011 

kyhmyjoutsen (yksi pari, pesä samassa paikassa myös 2009), kalalokki (2 pa-

ria), lapintiira (1 pari), sinisorsa (2 paria), tukkakoskelo (2 paria), isokoskelo (1 

pari) sekä peippo (1 laulava). Saaressa pesii todennäköisesti myös haahkoja, 

joita oleskelee koko kevään saaren etelärannalla ja lähivesillä. 
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Lilla Bodön linnusto on tyypillistä piha-alueiden metsälajistoa. Linnustoon 

kuuluvat mm. peippo, pajulintu, lehtokerttu ja mustarastas. Laskennoissa ha-

vaittuja huomionarvoisia lintulajeja olivat käenpiika, jonka reviiri sijaitsi tou-

ko–kesäkuussa 2011 huvilan piha-alueella, ja nuolihaukka, joka käyttäytymi-

sestä päätellen pesi huvilan pihapuissa kesällä 2011. Nuolihaukan pesää ei nä-

kynyt, mutta pesä todennäköisesti oli jonkin pihapuun latvuksessa. Lilla Bo-

dössä pesi kesällä 2003 vaarantunut selkälokki (Maa ja Vesi Oy 2003). Kesällä 

2009 ja 2011 lajia ei tavattu. 

HUOMIONARVOISET LINTULAJIT 

Uhanalaisten lajien seurantatyöryhmä sai vuonna 2010 valmiiksi tuoreimman 

arvion Suomen eliöiden uhanalaisuudesta (Rassi ym. 2010). Arvio pohjautuu 

lintujen osalta 1900-luvun lopussa ja 2000-luvun alkuvuosina Suomessa todet-

tuihin parimäärän muutoksiin. Käytetyt uhanalaisluokat ovat äärimmäisen 

uhanalainen (CR), erittäin uhanalainen (EN) ja vaarantunut (VU). Silmälläpi-

dettäviksi (NT) on nimetty lajeja, jotka eivät ole uhanalaisia, mutta joiden kan-

nankehitystä on käytettävissä olevien tietojen perusteella syytä seurata.   

Stora Bodön alueen pesimälinnuista tukkasotka ja kivitasku ovat uusimman 

uhanalaisarvion mukaan vaarantuneita. Yksi tukkasotkapari oleskeli alkukesäl-

lä 2011 Stora Bodön lounaisrannalla. Pesä luultavasti sijaitsi rannan läheisillä 

luodoilla. Tukkasotkia pesii sekä sisävesillä että merensaaristossa. Kanta on 

taantunut selvimmin sisämaassa. Kivitaskun reviiri sijaitsi kesällä 2011 saaren 

eteläkärjen kallioniemessä. Kivitaskun pesimäkanta on heikentynyt Suomessa 

viime vuosikymmeninä. Laji pesii Espoossa harvakseltaan kallioisilla meren-

rannoilla sekä teollisuus- ja varastoalueilla ja joutomaakentillä. 

Silmälläpidettäviä lintulajeja havaittiin laskennoissa neljä: haahka, tukkakoske-

lo, isokoskelo, rantasipi ja käenpiika. Näistä haahka on ollut runsain: v. 2009 

Stora Bodön rannoilla oleskeli enimmillään kahdeksan poikuetta, ja 10.6.2011 

nähtiin yhteensä 41 poikasta ja 23 haahkanaarasta neljässä poikasryhmässä. 

Haahkan pesäpaikat ovat jääneet epäselviksi, sillä pesiä ei laskennoissa löydet-

ty. Laji ei ilmeisesti pesi Stora Bodön rannoilla, mutta pesinee Bodökobbenilla 

ja mahdollisesti myös Stora Bodön lähiluodoilla. Osa poikueista on voinut siir-

tyä paikalle kauempaakin. Saaren lounaisrannan lähiluodot ovat haahkojen 

suosimia lepäilypaikkoja. Esimeriksi 17.6.2009 luodoilla oleskeli nelisenkym-

mentä haahkanaarasta ja useita haahkapoikueita.  

Koskeloita havaittiin laskennoissa vain yksittäisinä pareina (v. 2011 kaksi tuk-

kakoskeloparia ja yksi isokoskelopari). Havainnot ovat Stora Bodön eteläran-

nalta. Rantasipejä pesii sekä Lilla Bodössä (yksi pari) että Stora Bodön–

Bodökobbenin alueella (kaksi tai kolme paria v. 2011). Käenpiian reviiri sijait-

si Lilla Bodön huvilan pihamaalla. 

Haahka, koskelot ja rantasipi ovat yleisiä lintuja Espoon saaristossa, vaikka 

niiden pesimäkannan on monin paikoin todettu heikentyneen. Käenpiika on 

melko harvinainen pihamaiden ja aurinkoisten pellonreunusmetsien ja ranta-

metsien lintu.  
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Kuva 11. Palokärkikoiras Stora Bodön itärannalla elokuussa 2009. 

4.3  LEPAKOT 

Stora Bodöstä ei ole tiedossa lepakkoyhdyskuntia. Vanhoissa huvilarakennuk-

sissa sekä ulkorakennuksissa tai kolopuissa voisi olla lepakoiden päiväpiiloja, 

mutta tällaisesta ei ole saatu havaintoja eikä tietoa saaren kesäasukkailta. Mah-

dolliset lepakoiden päiväpiilot ovat luonnonsuojelulain 49 § tarkoittamia koh-

teita, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.  

Suvisaaristo on aiemmin todettu hyväksi lepakkoalueeksi (Siivonen 2002), 

mutta parhaat kohteet sijaitsevat Suvisaariston pohjoisosissa lähempänä man-

nerta. Kesäkuun 2009 alussa tehdyn kartoituskerran aikana sää ei ollut otolli-

nen lepakoiden havaitsemiseen. Satoi kevyttä tihkua, jolloin yleensä vain poh-

janlepakot saattavat saalistaa. Lepakoita ei havaittu tällöin ollenkaan. Heinä-

kuun alun käynnillä havaittiin suotuisista oloista (lämmin ilta) huolimatta vain 

yksittäinen viiksisiippa tai isoviiksisiippa. Koska heinäkuussa erityisesti lepak-

konaaraiden ravinnontarve imetyksen takia on suuri, olisi saaressa todennäköi-

sesti ollut saalistavia lepakoita runsaammin, jos alueella olisi lisääntymisyh-

dyskunta.  

20.7.2011 tehdyn täydennyskartoituksen aikana sää oli otollinen lepakoiden 

havaitsemiseen. Kartoituksen aikana saaressa ja sen välittömässä läheisyydessä 

havaittiin neljä lepakkolajia (kuva 12). Havainnot keskittyivät saaren pohjois-

osaan, länsirannalle huvilan ympäristöön sekä etelärannan metsään. Osa-

alueella 5 (kuusivaltainen sekametsäkaistale rantaa pitkin) saalisti useita (arvi-

olta noin 5) viiksisiippa- tai isoviiksisiippayksilöitä (lajeja ei voi erottaa toisis-

taan äänten perusteella). Näille lepakkolajeille suotuisa saalistusalue on kuiten-
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kin niin pieni, että saaressa tuskin esiintyy näiden lajien lisääntymisyhdyskun-

taa. Hakkuualueen reunoja pitkin sekä pohjoisessa olevan talon pihapiirissä ha-

vaittiin kaksi tai kolme pohjanlepakkoa. Saaren luoteisrannalla, erityisesti huvi-

lan laiturin kohdalla, saalisteli muutama vesisiippa. Soutumatkalla saarelta 

mantereelle havaittiin lisäksi ohilentävä pikkulepakko. 

 

 

Kuva 12. Lepakkokartoituskierroksen kulkureitti 20.–21.7.2011 (vihreä pisteviiva) ja saaressa teh-
dyt lepakkohavainnot. 

  
Viiksisiippalajien saalistusmetsä    Vesisiippojen tärkein saalistusalue 

 

Nro:t 150–154 viiksisiippoja, 155–161 pääosin pohjanlepakoita (joukossa joku siippakin), 162 ja 
163 vesisiippoja, 164 pikkulepakko.  

 

4.4  MUUT LAJIT 

Stora Bodön etelärannan niityllä havaittiin elokuussa 2011 rantakäärme. Ran-

takäärme on silmälläpidettävä laji. Stora Bodö on rantakäärmeelle sopivaa 

elinympäristöä. 
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5. SUOSITUKSET 

Suunnittelualueella ei todettu vuosien 2009 ja 2011 selvityksissä luonnonsuoje-

lulain mukaan suojeltavia arvokkaita luontokohteita tai muita suojeltavien laji-

en esiintymiä. Maankäytön suunnittelu ja luontovaikutusten arviointi eivät 

edellytä lisäselvitysten tekemistä. 

5.1 STORA BODÖ  

Stora Bodön eteläosan metsä on aiemmin arvioitu paikallisesti arvokkaaksi 

vanhan metsän kohteeksi (Maa ja Vesi Oy 2003). Metsäalueen varttunut puusto 

on sittemmin hakattu. Hakkuissa säästetty puusto on kärsinyt huomattavia 

myrskytuhoja, sillä kapea rantametsä ei ole suojannut saaren sisäosia kovilta 

tuulilta. Metsäalueella ei nykyisellään ole suojeluarvoa. Tuulta huonosti kestä-

vä puusto voi muodostua ongelmaksi aluetta rakennettaessa; jäljellä oleva 

puusto joudutaan todennäköisesti kaatamaan tonteilta ja rakennusten läheltä.  

Saaren kallioiset rantametsät ja länsiosan kalliometsä on säästetty hakkuissa. 

Niiden puusto on pääosin varttunutta männikköä (kansikuva saaren länsiosas-

ta). Kalliometsien merkitys on lähinnä maisemallinen, sillä ne ovat kasvilajis-

toltaan tavanomaisia, eikä puustokaan ole vielä kovin vanhaa. Maisemallisesti 

näyttävin kallioalue on saaren itäosassa (kuva 12). Sen säilyminen rakentamat-

tomana on suotavaa. 

 

Kuva 12. Vanhoja mäntyjä kasvava kuvio Lilla Bodössä (valkoinen katkoviiva, nro 1), 
Stora Bodön itäosan kallioalue (vihreä katkoviiva, nro 2) ja lounaisosan linnustollisesti 
tärkeä alue, jossa on myös saaren laajimmat rantaniityt (keltainen katkoviiva, nro 3). 
Mittakaava n. 1:7500. Ilmakuvan © Espoon kaupunki. 
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Kaikki Stora Bodön huomionarvoiset lintulajit pesivät saaren lounaisrannalla ja 

lähiluodoilla.  Rannan kuusimetsä, rantaniitty ja luodot (kuva 12) muodostavat 

yhdessä paikallisesti tärkeän lintujen pesimä- ja ruokailualueen. Lounais- ja 

etelärannan niitty ei aivan täytä luonnonsuojelulain mukaan suojeltavan ran-

taniityn tunnusmerkkejä, vaikka sitä on aiemmin sellaiseksi arveltu (Maa ja 

Vesi Oy 2003). Laajahko ja kasvistoltaan monipuolinen rantaniitty on kuiten-

kin paikallisesti arvokas luontokohde. Ranta-alue luotoineen on varattu Sou-

kanniemen–Suvisaariston osayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi (kaava-

merkintä SL). 

Lounaisranta sopii huonosti yleiseksi virkistyskohteeksi. Alueella liikkumista 

ei ole tarpeen estää, mutta aluetta ei myöskään tule osoittaa virkistyskäyttöön. 

Rannan ja rantapuuston jättäminen rakentamattomaksi turvaisi alueen linnus-

tollisen ja kasvistollisen arvon sekä viiksisiippojen saalistusalueen säilymisen. 

Alueelle ei tulisi johtaa ulkoilureittiä tai muuta kulkuyhteyttä, sillä ranta-alueen 

ja lähiluotojen linnut häiriintyvät rannoilla liikkuvista ihmisistä. Myös rantanii-

tyn ja kallioniemen kasvillisuus kärsii, jos alueella liikutaan paljon. Viiksisiipat 

saalistelevat ”pimeissä” metsissä ja välttävät alueita, joissa on valaistuja ulkoi-

lureittejä tai valaistuja rakenteita. Lounaisosan linnustollisesti tärkeälle alueelle 

ja rantametsään (kuva 12, keltainen rajaus) sopisi kaavassa aiemmin esitetty 

SL-merkintä tai ”kevyempi”, mutta luonnonolot säilyttävä luo-merkintä. 

Saaren pohjoisosassa havaittiin lähinnä pohjanlepakoita. Laji suosii saalistus-

paikkoinaan metsäaukeita ja pihamaita, eikä todennäköisesti häiriinny saaren 

rakentamisesta. 

5.2 LILLA BODÖ 

Lilla Bodössä ei ole arvokkaita luontokohteita. Jos salmeen johtava tie raken-

netaan olemassa olevan tien kohdalle, Lilla Bodön luonnonolot eivät merkittä-

västi muutu. Tien olisi hyvä noudattaa vanhaa tiepohjaa, jolloin miltei kaikki 

lounaisrannan tuntumassa kasvavat vanhat kilpikaarnamännyt olisivat säästet-

tävissä. Puut voidaan säilyttää myös rakentamalla tie hieman kauemmaksi ran-

nasta vanhan huvilan ja entisen tiepohjan väliin. Vanhoja mäntyjä kasvava alue 

on rajattu kuvaan 12 valkoisella katkoviivalla (kohde nro 1). Alueella kasvaa 

toistakymmentä rinnankorkeusläpimitaltaan yli 50 cm:stä mäntyä. 

5.3 BODÖSUND 

Bodön salmen linnusto on ollut kaikilla käyntikerroilla niukkaa, eikä salmen 

rannoilla kasva huomionarvoisia kasvilajeja. Salmen vesikasvillisuudessa on 

tavanomaisia merilajeja.  

Salmen ylittävässä sillassa olisi kaksi silta-arkkua, mutta muita rakenteita ei 

veteen tule. Sillan rakentaminen ei edellytä ruoppauksia tai vesialueella tehtä-

viä pengerryksiä, joten silta ei vaikuta merkittävästi veden virtaukseen tai kas-

villisuuteen. Salmi on kesällä 2011 tehtyjen havaintojen perusteella vesisiippo-

jen saalistusaluetta. Vesisiipat saalistelevat pimeillä rannoilla. Sillat luovat var-

joisia paikkoja ja vesisiippoja esiintyykin usein siltojen luona. Uusi silta ja tie-

yhteys eivät arviomme mukaan heikennä alueen merkitystä lepakoille.  

Uhanalaisesta meriuposkuoriaisesta on havaintoja Espoonlahdelta ja Kaitalah-

delta Suvisaariston pohjoispuolelta (Saari 2006). Meriuposkuoriaisen ravinto-
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kasveja (salmen kasveista hapsivita ja tähkä-ärviä) on Bodösundissa melko 

niukasti. Salmi on lisäksi suojaton lounais-, länsi- ja itätuulilla. Bodösund  ei 

todennäköisesti sovi suojaisia rantoja suosivan meriuposkuoriaisen elinympä-

ristöksi. 

5.4 BODÖKOBBEN  

Bodökobben on pieni, kallioinen saari, johon on melko hankala mennä veneel-

lä. Saari on osoitettu Soukanniemen–Suvisaariston osayleiskaavassa virkistys-

alueeksi (kaavamerkintä V). Bodökobben on etenkin haahkojen suosima oles-

kelupaikka. Saaren jättäminen nykyiselleen on suotavaa. 
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