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1 Johdanto 

Läntisessä Espoossa, Bodominjärven ja Matalajärven välissä sijaitsee korkea Hög-

näsin kannas. Kannaksella on sekä vanhempaa loma-asutusta että uudempaa ympä-

rivuotista asutusta. Alueen vanhan rakennuskannan uudistusta mahdollistavaa ase-

makaavaa on tehty vuodesta 2007. Pitkäksi venyneen kaavatyön aikana alueelta on 

tehty luontoselvitys 2007 ja Natura-arviointi 2009 sekä molempien päivitykset 

(Luontotieto Keiron 2007, 2009, 2015, 2017).  

Tämän työn tavoitteena on päivittää ja täydentää vuoden 2015 luontoselvitystä liito-

oravan ja luontotyyppien osalta. Liito-oravaa ei ole aiemmin havaittu selvitysalu-

eella, vaikka siellä on lajille sopivaa elinympäristöä, joka on tunnistettu aiemmissa 

selvityksissä. Luontotyyppien osalta tämän työn tarkoituksena on dokumentoida 

mahdolliset tapahtuneet muutokset sekä arvioida onko alueella tapahtunut luonto-

arvojen kannalta merkittäviä muutoksia. 

Toimeksiannon työlle antoi maisema-arkkitehti Katariina Peltola Espoon kaupun-

kisuunnittelukeskuksesta. Ohjausryhmään ovat hänen lisäkseen kuuluneet arkki-

tehti Aila Vallden ja Espoon ympäristökeskuksesta ympäristöasiantuntija Tia Läh-

teenmäki.  

Selvityksen maastotyön ovat tehneet ja raportin ovat laatineet biologit, FM Susanna 

Pimenoff (kartat, elinympäristöt ja kasvillisuus), Anu Luoto (liito-orava). Työtä on 

ohjannut biologi, FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä.  

2 Selvitysalueen sijainti  

Selvitysalue sijaitsee Espoon kaupungissa Kehä III:n länsipuolella ja Turunväylän 

pohjoispuolella. Högnäs sijoittuu Matalajärven ja Bodominjärven välissä olevalle ka-

pealle kannakselle.  

Kaava-alueen pinta-ala on noin 38 ha. Selvitysalueeksi rajattiin kaava-aluetta suu-

rempi alue, joka on kaavan vaikutuspiirissä ja sen pinta-ala on noin 54 ha.  

Selvitysalue koostuu hyvinkin korkeasta kukkulasta jyrkkine rinteineen ja etelässä 

alavasta savisesta maasta järvien välissä.  Ennen toista maailmansotaa alueella oli 

vain muutamia asuinrakennuksia, mutta välittömästi sodan jälkeen valtaosa kannak-

sesta palstoitettiin. Lukumääräisesti valtaosa rakennuksista on 1950-luvulta peräisin 

olevia vaatimattomia vapaa-ajan asuntoja. Osa niistä on myöhemmin korvautunut 

isommilla vakituiseen asumiseen tarkoitetuilla omakotitaloilla tai ne on purettu.  

Monet vanhemmista rakennuksista ovat huonokuntoisia.  

Matalajärvi, sen rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosa kuuluvat Natura 2000 –suoje-

lualueverkostoon. Suurin osa näistä on liitetty syksyllä 2014–15 Nuuksion kansallis-

puiston osaksi. Lähimmät muut luonnonsuojelualueet ovat selvitysalueen pohjois- 

ja eteläpuolella, molemmat alle 0,5 km etäisyydellä selvitysalueesta. 
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Kuva 1 Högnäsin kaava-alue sijoittuu Kehä III:n länsipuolelle Bodominjärven ja Matalajärven väliin. 

© Maanmittauslaitos 2015 

3 Liito-orava 

3.1 Liito-oravan kartoitus 

Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsi-

tään papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen 

juurilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten soveltuvaan 

aikaan keväällä. 

Papanoiden esiintymisestä ei aina voida päätellä, että jokainen metsäinen alue, josta 

löytyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-

paikka. Perusteena tähän on se, että liito-oravat, varsinkin koiraat, liikkuvat elinpii-

rinsä eri osissa laajalla alueella. Liito-orava käyttää elinpiirinsä osia vaihtelevasti eri 

vuodenaikoina ja vuosina.  

Maastokartoitus tehtiin 12.5.2021. Kartoitusajankohta oli hyvä, sillä papanat olivat 

kartoitusaikana puiden juurilla selvästi näkyvillä. Aluskasvillisuus ei myöskään ollut 

vielä kehittynyt kartoitusta häiritseväksi Kartoitus tehtiin jalan GPS-paikanninta 

hyödyntäen. Maastotyön teki FM Anu Luoto.  
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Papanoita etsittiin suurimpien kuusten ja haapojen tyviltä. Lisäksi pyrittiin löytä-

mään kolopuita. Kolopuiden havaitseminen ei aina ole aivan yksinkertaista, koska 

kartoittaja keskittyy enimmäkseen tarkkailemaan puiden tyviä. Koloja kiikaroitiin 

etenkin kääpien vaivaamista haavoista sekä puista, joiden alla näkyi tikan työstämiä 

lastuja. Lisäksi haavoilta, joiden tyviltä löydettiin papanoita, etsittiin myös mahdol-

lista koloa. Papanapuut, arvio papanoiden määrästä ja kolopuiden sijainnit tallen-

nettiin GPS-paikantimeen. Laitteen osoittama sijainti voi metsäisessä ympäristössä 

heittää +-2–10 m.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kantakarttaa mittakaavassa 1:4 500. Kohteiden 

rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin tiedot paikkatieto-

ohjelmaan. 

3.2 Liito-oravakohteiden arvottamisen perusteet 

Kohteet arvotettiin tehtyjen havaintojen ja ulkoisten piirteiden perusteella kolmeen 

luokkaan: ydinalue, elinalue sekä soveltuva metsä. Yksityiskohtaisemmat luokittelu-

perusteet löytyvät liitteestä 1, jossa esitellään liito-oravaselvityksiin liittyvää käsitteis-

töä. 

3.3 Aiemmat liito-oravatiedot selvitysalueelta ja lähiympäristöstä 

Högnäsin alueella on tehty aiemmin luontoselvitykset vuosina 2007 ja 2015 (Luon-

totieto Keiron). Näihin molempiin selvityksiin on sisältynyt myös liito-oravakartoi-

tukset. Lajista ei ole tehty niissä havaintoja, mutta alueelta on rajattu liito-oravalle 

sopivia metsiköitä sekä merkitty kolopuita. 

Selvitysaluetta lähinnä olevat liito-oravahavainnot ovat vuodelta 2015 ja ne sijoittu-

vat Bodominjärven etelärannalle. Havaintojen perustella on rajattu liito-oravan elin-

alue, jonka itärajalta on selvitysalueen rajalle noin 400 metriä. Tuoreimmat liito-ora-

vahavainnot selvitysalueen läheisyydestä ovat Puotismäentien varresta vuodelta 

2019. Puotismäentien elinalueelta ei ole suoraa puustoista yhteyttä Högnäsiin väliin 

jäävien peltoalueiden vuoksi. Selvitysalueen pohjoispuolella Bodomin kartanon ja 

Eskaksenmäen alueella liito-oravan esiintymistä on kartoitettu viimeksi vuonna 

2008 (Luontotieto Keiron 2008). Tuolloin liito-oravaa ei ole havaittu, mutta alueelta 

on rajattu useita metsiköitä liito-oravalle soveltuvina. 
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Kuva 2 Liito-oravarajaukset ja -havainnot Högnäsin lähialueella sekä vuoden 2015 rajaukset selvi-

tysalueelta. 
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3.4 Liito-oravahavainnot ja kohteet 

Högnäsin selvitysalueelta tehtiin ensimmäiset liito-oravahavainnot keväällä 2021. 

Havaintojen sekä metsän rakenteen perusteella alueelta on rajattu kaikkiaan 12 liito-

oravakohdetta, joista kolme on luokiteltu ydinalueiksi ja loput elinalueeksi. Rajattu-

jen liito-oravakohteiden pinta-ala on yhteensä 9 hehtaaria. Näiden lisäksi liito-ora-

valle soveltuvaa puustoa on myös rakennettujen kiinteistöjen alueella, etenkin nii-

den reunaosissa. 

Rajatut kohteet esitetään kartalla kuvassa 3 sekä luvuissa 3.4.1 ja 3.4.2. 

 

Kuva 3 Liito-oravahavainnot ja rajatut kohteet Högnäsissä vuonna 2021. 
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3.4.1 Ydinalueet 

Ydinalueina on rajattu tehtyjen havaintojen perusteella kolme kohdetta (1, 5 ja 

6/kuva 3). Rajattujen ydinalueiden pinta-ala on yhteensä noin 2 hehtaaria. 

Selvitysalueen pohjoisosan ydinalue (kohde 1) sijoittuu kokonaan suojeltuun leh-

toon. Rajauksen alueella kasvaa järeiden kuusten lisäksi myös kookkaita haapoja 

sekä ruokailupuuksi soveltuvaa tervaleppää. Papanoita löydettiin kaikkiaan neljältä 

puulta: yhdeltä kuuselta ja kolmelta haavalta. Yhdellä haavalla papanoita oli arviolta 

parisataa, mikä kertoo liito-oravan oleskelleen alueella pidempään. Ydinalueen pa-

panoiduista puista ei havaittu koloja, eikä niitä onnistuttu löytämään muistakaan 

puista. Puuston perustella kohteella on todennäköisesti useita koloja.  

 

Kuva 4 Puustoa selvitysalueen pohjoisosan ydinalueella (kohde 1). 

Kohde 5 on liito-oravalle hyvin soveltuvaa metsää, joka liittyy kiinteästi kohteen 6 

havaintoihin. Kohde on arvioitu ydinalueeksi, vaikka sieltä ei etsinnöistä huolimatta 

löytynyt papanoita. Kohteella on useita järeitä kuusia, vanhoja koivuja, jonkin ver-

ran haapaa ja nuorta pihlajaa alikasvoksena. Yhdessä kohteen 6 kanssa nämä muo-

dostavat pinta-alaltaan hehtaarin kokoisen ydinalueen.  

Kohde 6 on pinta-alaltaan vain 0,2 hehtaaria. Se sijoittuu rantaan johtavan polun ja 

venevalkaman ympäristöön. Kohteen molemmin puolin on hoidettua piha-aluetta. 

Liito-oravan papanoita löytyi viideltä puulta erityisesti rannan lähellä kasvavilta 

kookkailta haavoilta. Kolopuuta ei onnistuttu löytämään, mutta yhdellä puulla – 

kauempana rannasta sijaitsevalla kuusella – oli runsaasti papanaa. 
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3.4.2 Elinalueet 

Elinalueina on rajattu kaikkiaan 9 kohdetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 7 

hehtaaria. Rajaukset esitetään kuvassa 3. Osalta kohteista tehtiin kartoituksen aikana 

havaintoja liito-oravasta. Osa metsistä on puuston perusteella sopivaa liito-oravan 

ruokailualueeksi. 

Kohde 2 sijoittuu luonnonsuojelualueelle ja muodostaa kohteen 1 ydinalueen 

kanssa yhtenäisen metsäalueen, jonka pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Lehtometsä 

on kuusivaltaista rinnettä, jossa kuusen joukossa kasvaa myös koivua sekä haapaa. 

Erityisesti haapaa on rajauksen länsiosassa, joka on lehtipuuvaltaisempaa kuin itä-

osa. Aivan kohteen etelärajalla havaittiin yksi kolopuu. Koloja on varmasti havaittua 

enemmän. Papanoita ei etsinnöistä huolimatta tältä kohteelta löytynyt. 

Kohde 3 liittyy kiinteästi kohteeseen 2. Ne on rajattu erillisinä, koska kohde 2 on 

luonnonsuojelualueella ja kohde 3 suojelematon. Kapea tie erottaa kohteet toisis-

taan. Kohteella 3 kasvaa järeitä kuusia sekä keskikokoisia haapoja, joista yhdeltä ha-

vaittiin kolo. Papanoita ei havaittu tältä kohteelta. 

Kohde 4 on sekapuustoista kangasmetsää, jonka länsireunassa kasvaa järeitä kuusia. 

Kohde on puuston osalta liito-oravalle sopiva ja liittyy viereiseen ydinalueeseen 

(kohde 5). Papanoita ei havaittu tarkastetuilta puilta. 

Kohde 7 on kapea rajaus tien molemmin puolin. Puusto on harvaa, pääosin lehti-

puuvaltaista: koivua, haapaa, vaahteraa sekä tammea. Papanat havaittiin kuitenkin 

kahdelta järeältä kuuselta. Papanoita oli molemmilla puilla vain muutamia. Koh-

teella on myös ainakin yksi kolohaapa. 

 

Kuva 5 Kohteen 7 puustoa. Papanat löytyivät kuvan keskellä sijaitsevalta kuuselta. 
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Kohde 8 on pieni kuusivaltainen metsikkö, jossa kasvaa myös keskikokoisia haa-

poja. Papanoita havaittiin yhdeltä kuuselta. Kohteen puusto on liito-oravalle hyvin 

soveltuvaa. 

Kohteilta 9–12 ei tehty havaintoja liito-oravasta. Ne kaikki ovat pääosin lehtipuu-

valtaisia ja sopivat siksi lähinnä ruokailualueiksi. Kohde 12 sijoittuu Matalajärven 

Natura -alueelle ja on siten suojeltu. 

3.4.3 Ekologiset yhteydet 

Liito-orava pystyy tällä hetkellä liikkumaan käytännössä ilman esteitä koko Högnä-

sin selvitysalueella. Kuvassa 6 on esitetty tunnistettujen liito-oravakohteiden väliset 

keskeisimmät yhteydet. Selvitysalueen ulkopuolella yhteyksien sijainti perustuu il-

makuvatarkasteluun. 

 

Kuva 6 Liito-oravayhteydet sekä selvitysalueen sekä lähiympäristön rajatut liito-oravakoh-

teet 
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Selvitysalueen ulkopuolella liito-orava pystyy liikkumaan pohjoiseen sekä Bodomin-

järven että Matalajärven puustoista rantavyöhykettä pitkin. Molemmat reitit päätty-

vät Bodomin kartanon ja Eskaksenmäen soveltuviin metsiin.  

Selvitysalueen eteläpuolella peltoalueet katkaisevat suoran puustoisen yhteyden, 

mutta yhteydet toimivat Matalajärven ja Bodominjärven rantaluhtien puustoa pit-

kin. Matalajärven eteläpuolella yhteys jatkuu Margretebergin lounaispuoliselle met-

säalueelle. Yhteys tukeutuu peltoalueella puuriveihin, joiden kautta avoimen alueen 

ylitys on mahdollista. Bodominjärven eteläpuolella yhteys on pääosin metsäinen ja 

yhtyy Oittaan laajan ulkoilualueen metsiin. 

4 Luontotyypit 

4.1 Luontotyyppien kartoitus 

Högnäsin luontotyypeistä on kuvaukset luontoselvityksessä vuodelta 2015 (Luon-

totieto Keiron 2016). Muistikuvien ja aiempien kirjallisten kuvausten perusteella 

maastossa arvioitiin luonnon rakennepiirteiden ja lajiston muutoksia. Högnäsissä 

käytiin 6.7.2021 kuivan maan rakentamattomilla kohteilla käyttäen maastossa puoli 

päivää. Myös muutamilla selkeästi hoitamattomilla kiinteistöillä käytiin. Kansallis-

puiston rajalta tarkasteltiin luhtaa, mutta sitä ei varsinaisesti kartoitettu. Maastossa 

kiinnitettiin huomiota lajiston edustavuuteen, elinympäristöjen luonnontilaisuuteen 

ja haitallisiin vieraslajeihin.  

4.2 Kasvillisuuden yleiskuvaus 

Högnäsissä on pihapiirejä, umpeen kasvavia entisiä puutarhoja ja pihoja sekä pieniä 

lehtoja. Luontainen kasvillisuus on lajirikasta ja rehevää. Högnäs on tullut tunne-

tuksi vanhoista tammistaan, joiden lisäksi alueella kasvaa runsaasti pähkinäpensaita. 

Tammia ei kuitenkaan ole kuin kymmenkunta, joista kuusi on rauhoitettuja. Kalli-

oisella laella elinympäristöt ovat rinteitä ja alavaa osuutta karumpia ja siellä esiintyy 

kangasmetsää ja pieniä kalliopaljastumia.  

Högnäsin kannas on kokonaan kasvillisuudeltaan kulttuurivaikutteista, koska ihmi-

sen toiminta on vaikuttanut koko alueen elinympäristöihin vuosikymmenestä toi-

seen. Högnäsissä on ollut asutusta jo ennen toista maailmansotaa, mutta laajemmin 

kasvillisuuden kehittymiseen lienee puututtu palstoittamisen jälkeen 1950-luvulta 

eteenpäin. Tämän jälkeen koko alue on rakentunut ja pihapiireissä mahdollisesti 

kasvaneita puita ja pähkinäpensaita lienee kaadettu erilaisten tarpeiden mukaan.  

Högnäsissä on ravinteikasta lehtomaata, lukuun ottamatta sen karua lakea. Tästä 

syystä voidaan olettaa lehtomaassa kasvaneen jalopuulehtoa. Alavan osuuden savi-

nen maaperä on ollut hyvää viljelysmaata. On vaikea arvioida, minkälaista lehtomet-

sää sillä on ennen pellonraivausta kasvanut. Högnäsissä on saattanut kasvaa tammi-

metsää laajemmin. Jalopuumetsän levinneisyydestä viime vuosisatoina voisi ehkä 

saada selvyyttä tutkimalla paikallishistoriaa tarkemmin. Suuri osa rannikkoseudun 

tammimetsiköistä on hakattu vuosisatoja sitten Ruotsin kuninkaiden sotalaivojen 

rakennustarpeiksi. Högnäsin kookkaat tammet saattavat olla ainoita hakkuissa sääs-

tettyjä puita.  



 

Espoon KSK, Högnäs asemakaavoitus 
Luontoselvityksen päivitys 2021 3.2.2022 

 

10 

Tällä hetkellä Högnäsin monet kuivan maan elinympäristöt ovat kehittymässä puo-

liavoimesta pihamaasta kohti sulkeutuneempaa lehtoa, eli ne ovat ns. sekundäärisiä 

lehtoja. Rajanveto kulttuurivaikutteisen, hoitamattoman ympäristön ja lehdon välillä 

on hyvin häilyvä. Tästä syystä Högnäsin elinympäristöjen luontotyyppiä on vaikea 

määrittää Suomen uhanalaiset luontotyypit -luokittelun mukaisesti, koska siinä läh-

tökohtana on luonnontilaiset luontotyypit. Sen seurauksena Högnäsin luonnon ar-

vottaminen luontotyyppien perusteella on lähes mahdotonta tai ei ainakaan yksi-

selitteistä. Espoon lumo-luokitus perustuu luontotyyppien osalta Suomen luonto-

tyyppien uhanalaisluokkiin. Kulttuurivaikutteiset ”lehdot” ja umpeen kasvavat pi-

hapiirit on tässä työssä luokiteltu kulttuurivaikutteisiin alueisiin.  

4.3 Luontotyyppien nykytila 

Kaava-alue on pääosin ennallaan verrattuna vuoteen 2015. Muutamille kiinteistölle 

on rakennettu ulkorakennuksia tai piharakenteita, jolloin puustoinen pinta-ala on 

pienentynyt. Umpeen kasvu on edennyt useilla käyttämättömillä kiinteistöillä, jol-

loin lehtipuuvesakko on tihentynyt. Puutarhalajeja on edelleen varsin laajalti, mutta 

varsinkin haitallisia vieraslajeja on torjuttu.  

Alla olevassa tekstissä kuvaillaan vain sellaiset, aiemmin rajatut kohteet, joissa on 

havaittavissa jonkinlaista muutosta verrattuna edelliseen kartoitukseen vuonna 

2015. Vuoden 2015 kuvausteksti esitetään kursiivilla.  

Kohderajauksetta jääneen kiinteistön 5:51 ylärinne on muuttunut valoisaksi, kun 

autotalli on rakentunut ja tontin ajoyhteyden laajennuksessa on kaadettu länsiosan 

puustoa. Paciuksentieltä on nyt suora näkymä Matalajärvelle puuttuvan puuston 

myötä.  
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Kuva 7 Kuivan maan luontotyypit vuonna 2021.  

Kuvio 1 Luoteisranta  

Kuvaus vuonna 2015: 

Jyrkkä rinne ja ranta viettävät Bodominjärveen. Tontilla on pari pientä ra-

kennusta, etelässä pieni mökki ja pohjoisessa vaja sekä keskellä vanha ki-

vijalkakellari, jossa voisi olla lepakoille soveltuva talvehtimispaikka.   

Hoidettu länsirinne on alkuperältään lehtoa, vaikka sen kasvillisuus nykyi-

sellään on sekoitusta kulttuurilajeista ja lehdon lajeista. Rinteen puusto 

on harvennettu väljäksi noin vuonna 2008 ja jäljelle on jätetty vanhoja 
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mäntyjä, muutamia jalopuita kuten tammia ja metsävaahteroita ja ran-

taan koivuja. Kartoitushetkellä heinäkuussa vesakko oli tiheää ja niitty-

kasvillisuus jo varjostunutta, mutta syyskuun alussa lepakoiden passiivi-

seurannan yhteydessä havaittiin, että osalla kuviosta vesakkoa oli rai-

vattu.  

Pensaskerroksessa esiintyy mm. pähkinäpensasta, lehtokuusama ja taiki-

namarjaa. Aluskasvillisuudessa on merkkejä sekä lehto- ja niittylajeista 

että puutarhakasveista. Avoalueen lajistossa on mm. hietakastikka, pai-

menmatara, koiranheinää, vuohenputkea, lampaannataa, kivikkoalve-

juurta, sananjalkaa. Villiintyneistä puutarhakasveista on jäljellä mm. uk-

komansikka ja komealupiini.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Rinteessä kasvaa ainakin kolme keskikokoista metsätammea ja neljäs sijoittuu ku-

vion 4:n puolelle. Suurimman läpimitta oli noin 45 cm. Valoa vaativa tammi kasvaa 

luontaisesti alueella. Se on ilmeisesti säilynyt pihapiirissä, koska valoa on länsirin-

teessä riittänyt ja muuta puustoa on saatettu poistaa. Luonnonsuojelualueen puolella 

tammet ovat kärsineet kuusten aiheuttamasta varjostuksesta. Tammet on suositel-

tavaa huomioida tarkemmassa rakennesuunnittelussa tehden tulevista pihapiireistä 

ainutlaatuisia ja viihtyisiä kookkaiden puiden luomassa puolivarjossa. Säästettävät 

puut suositellaan tarkkuusmitattaviksi. Tarkkuusmittaukseen voisi myös lisätä kook-

kaat männyt, jotka lisäävät kauneutta ja varjoa maisemaan.  

Pähkinäpensaiden määrä on kasvanut, mutta pensaiden koko on raivauksen takia 

pieni.  

 

 

Kuva 8 Rinteessä kasvava kookas, mutta nuorehko metsätammi pilkottaa paksun mäntyrungon ta-

kaa.  
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Kuvio 2 Länsirannan lehto  

Vaikka tämän kuvion kasvillisuus on hoidosta muuttunut, siinä on edel-

leen jalopuulehdon piirteitä. Puustossa on mäntyä, ainakin yksi kookas 

tammi ja paljon taimia, metsävaahteraa, koivuja, haapaa, lehtikuusia. 

Pensaskerroksessa kasvaa taikinamarjaa sekä runsaasti pähkinäpensasta 

ja lehtokuusamaa. Pihlajantaimia on paljon. Lahopuuta on melko vähän.  

Kasvilajisto on melko monipuolinen yhdistelmä lehdon ja avoalueen la-

jeja. Kuviolla yleisiä ovat vuohenputki, lehtonurmikka, metsäkurjenpolvi, 

sinivuokko, kivikkoalvejuuri, vadelma, koiranputki ja mesiangervo. Ranta-

polun länsipuolella havaittiin uhanalainen hirvenkello, jota löytyi vain yksi 

verso kukkivana. Puutarhakarkulaisena esiintyy komeaa varjoliljaa. 

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Bodominjärven rannan puusto on tihentynyt kuudessa vuodessa nuorten haapojen 

kasvaessa. Pähkinäpensaita on paikoitellen rannan tuntumasta raivattu useampaan 

otteeseen. Pähkinäpensaiden versojen vuosikasvu oli kartoitushetkellä alle metrin 

mittainen, mutta tyvistä pystyi päättelemään niiden olleen paljon suuremmat vielä 

reilu vuosi sitten. Rannassa kasvaa kaksi metsätammea.  

Pähkinäpensaikko luonnonsuojelualueen puolella kuviolla 2 oli järeytynyt.  

 

Kuva 9 Kuvan etualalla kasvavia, matalia pähkinäpensaita on raivattu toistuvasti. Vuosikasvua ly-

hentävät myös versoja syövät kauriit tai hirvet.  

Kuvio 3 Pähkinäpensaslehto 

Tiheä pähkinäpensasto sijaitsee kaava-alueen pohjoisrajalla. Ylispuut kas-

vavat harvassa ja aluskasvillisuus on pähkinäpensaiden varjostuksen ta-

kia melko niukkaa. Ylispuina ovat kuusi, koivu ja mänty. Pensaat ovat jä-

reytyneet vuodesta 2007. Määrän ja kokonsa puolesta pähkinäpensasto 
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täyttää luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun luontotyypin kriteerit. 

Sitä ei kuitenkaan ole rajattu luontotyypiksi, silloin kun viereinen tammi-

metsä on rajattu.  

Pähkinäpensasto liittyy laajempaan lehtokokonaisuuteen kuviolla 4 ja 

muodostaa arvokkaan kokonaisuuden. Kehittyessään pähkinäpensaat 

ovat tulevaisuudessa yhä arvokkaampia, kun runkojen/oksien järeys kas-

vaa. Kun lahoja pähkinäpensaan runkoja/oksia muodostuu lisää, niille 

saattaa tulla harvinaisia seuralaislajeja. 

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Pähkinäpensaat ovat kasvaneet järeyttä ja tiheyttä. Kohde täyttää selkeästi luonnon-

suojelulain 29 § suojellun luontotyypin kriteerit pähkinäpensaslehdosta. Sen rajaus 

yltää nykyisen luonnonsuojelualueen ja osittain kaava-alueen ulkopuolelle. Päh-

kinäpensaita kasvaa myös kuviorajauksen luoteispuolella.  

Kuvio 4 Pohjoisosan tuore lehto Natura-alueella  

Arvokas lehto sijaitsee pohjois- ja itärinteessä. Puustossa kasvaa valtala-

jina kuusta, seassa on tällä hetkellä hyvin huonokuntoista tai jo kuollutta 

tammea ja jonkun verran haapaa ja vaahteraa. Tammien huonokuntoi-

suuden syynä saattaa olla varjostus. Tyypiltään lehto on tuoretta sini-

vuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja ylemmiltä osiltaan käenkaali-oravan-

marjatyyppiä (OMaT). Ylärinteessä maaperä on vähäravinteisempaa ja 

kasvillisuus muistuttaa lehtomaista kangasta. Mustikkavarvikon seurassa 

kasvaa kuitenkin lehdon ilmentäjäsammalista metsäliekosammalta.  

Pensasto on tiheä, mutta paikoitellen se lähes puuttuu. Itärinteessä kas-

vaa jonkun verran pähkinäpensasta, samoin lännessä ja luoteessa. Taiki-

namarjaa on runsaasti, sen lisäksi esiintyy vähän lehtokuusamaa, koiran-

heittä ja tuomea. Aluskasvillisuudessa on käenkaalia, sinivuokkoa ja niu-

kasti/vähän kevätlinnunhernettä. Paikoitellen kielo peittää maan lähes 

kokonaan, muita aluskasvillisuuden lajeja ovat kivikkoalvejuuri, metsäal-

vejuuri ja mustikka. Keväällä havaittiin myös vähäinen määrä pysty-

kiurunkannusta. Sammallajisto on monipuolinen, valtalajina on vaatelias 

lehtonokkasammal ja tuoreen lehdon ilmentäjä metsäliekosammal. Li-

säksi havaittiin lehväsammalia, useita suikerosammalia, ruusukesammal, 

isokastesammal ja palmusammal. Lisäksi havaittiin useita määrittämättä 

jätettyjä sammalia. Harvinainen viuhkasammal havaittiin yhdeltä haavan 

rungolta vuonna 2007. 

Lahopuun määrä lehdossa on paikoin merkittävä. Lahopuuta esiintyy 

sekä maapuuna, pystypuuna että pökkelönä. Lahopuusto on kuusipainot-

teista, mutta myös lahoja tammia on jonkun verran pystypuuna, lisäksi 

tavataan lahoja koivuja, haapaa sekä leppää. Maapuiden lahoaste on 

melko tuore eikä pitkää lahopuujatkumoa ole päässyt syntymään. Esitie-
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tojen mukaan lehtoa on harvennettu 1986, jolloin kuolevat puut todennä-

köisesti on viety pois. Tämän takia kääpälajisto näyttää nopealla katsauk-

sella olevan varsin tavanomaista, mm. kuusenkynsikääpä, lepänkääpä, 

kantokääpä. Helttasieniä oli syyskuisena kartoituspäivänä vuonna 2007 

runsaasti.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Polkulinjaus pohjoiseen on pysynyt paikoillaan, mutta polku on leventynyt noin 

puoli metriä leveäksi verrattuna aikaisempaan noin 40 cm. Tämä osoittaa käyttö-

määrän pienoisen nousun. Metsään on kaatunut ainakin yksi kookas haapa, ja to-

dennäköistä on lahopuun määrän lisääntyminen muuallakin. Useita kuusia on 

kuollut pystyyn ja valo yltää nyt aiempaa paremmin maahan asti.  

Sävelharju -tien eteläpuolella, suojelemattomalla alueella, on vesakko tihentynyt. 

Alueella on myös kalliopaljastumaa ja vanhaa mäntyä. Se on luokiteltu kangasmet-

säksi, mutta pienipiirteisemmällä rajauksilla voitaisiin luokitella kalliometsäksi ja 

lehtomaiseksi kankaaksi.  

Kuvio 5 Laen kangasmetsä ja kallio  

Tavanomainen, kuusivaltainen kangasmetsä ja avokalliopaljastuma Hög-

näsin kannaksen laella. Puustossa on kuusta, mäntyä, muutamia keskiko-

koisia tammia ja vähän koivua. Puusto on keski-ikäistä tai iäkästä ja puus-

toa on jossain vaiheessa harvennettu. Pensastossa on melko paljon kata-

jia, pähkinäpensaita ja tammen taimia.  Aluskasvillisuuden valtalaji on 

mustikka ja paikoitellen kivikkoalvejuuri sekä metsälauha. Metsätyyppi 

on tuore kangasmetsä (MT).   

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Kiinteistön itä/kaakkoislaidalta on tehty rakentamisen valmisteluita kaatamalla ole-

tetulta rakennuspaikalta muutamia puita ja tuomalla sille sähkökaapeli. Ilmakuvan 

perusteella puut on kuitenkin kaadettu jo ennen vuotta 2015.  

Pähkinäpensaita havaittiin myös kuvion pohjoisosasta.  

Kuvio 7 Bodominjärven ranta 

Rantatörmät viettävät jyrkästi sameavetiseen Bodominjärveen. Törmillä 

kasvaa lähinnä lehtipuuta, kuten koivuja, haapaa ja leppiä. Osa moniosai-

sesta rajauksesta on tehty ilmakuvan avulla eikä rannoilla ole käyty. Ran-

tapuusto voi toimia monen lajin ekologisena yhteytenä, esimerkiksi liito-

orava voi liikkua lähes esteettä kaava-alueen halki tästä kohtaa ja lepakot 

voivat käyttää rantaviivaa siirtymäreittinä.  

Kuviorajauksia on tarkennettu uusimman ilmakuvan perusteella.  
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Kuvio 8 Lehtomaiset ylärinteet  

Högnäsin kannaksen korkean laen länsirinne koostuu tuoreesta lehdosta 

tai lehtomaisesta kankaasta. Ylispuut kasvavat väljästi, mutta alla oleva 

pienten puiden kasvusto ja pähkinäpensaat ovat tiheässä. Pähkinäpensai-

den määrä ylittää 20 pensasta, ja elinympäristö täyttää suojellun luonto-

tyypin määritelmän (LsL 29 §). Tihein pähkinäpensasto on rajattu omaksi 

kuviokseen 8a ja se sijaitsee ylärinteessä. Erikokoisia pensaita kasvaa ku-

violla yli 60 kpl. Pensaat ovat kooltaan vaihtelevia, hennompien pensai-

den seassa on myös kookkaita ja järeärunkoisia pensaita.  

Kuvio sijoittuu usealle eri tontille, mistä syystä puuston hoito on vaihdellut 

omistajien välillä, ja siksi ylispuuston koostumus on kuvion sisällä hyvinkin 

erilaista. Eteläosassa kasvaa paljon kuusia ja joitakin haapoja, idässä on 

harvennuksessa säilytetty tammia, metsävaahteraa ja mäntyjä, pohjoi-

sempana kasvaa kookkaita mäntyjä, koivuja ja kuusia. Tammen taimia on 

jätetty puuston hoidossa, pähkinäpensaskin on yleinen siellä täällä. Laho-

puuta on melko vähän. Rannassa kasvaa harmaaleppiä, metsävaahteraa, 

kuusta ja raitaa koivujen ohella ja haapavesakon seassa. Rannan lehto-

tyyppi on tuore lehto (OMaT).   

Aluskasvillisuudessa on sekä kangasmetsän että lehdon lajeja. Metsätyy-

pin voi pääosin lukea tuoreeksi lehdoksi (OMaT) tai lehtomaiseksi kan-

kaaksi (OMT), vaikka se laikuittain melkein muistuttaa tuoretta kangasta 

(MT). Lajistossa esiintyvät käenkaali, nuokkuhelmikkä valko- ja sini-

vuokko, sormisara, ahomansikka, maitikoita ja mustikka, haisukurjen-

polvi, tesma ja tuoksusimake sekä useita saniaisia kuten kivikkoalvejuuri, 

alarinteessä myös huopaohdake.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Kohteen kaakkoisosaan on kasvanut runsaasti uusia pähkinäpensaiden taimia, jotka 

ovat saattaneet tulla oravan tai närhen levittäminä. Pähkinäpensaat ovat toistaiseksi 

niin pieniä, etteivät ne täytä kokovaatimusta suojelulle luontotyypille. On odotetta-

vissa, että pähkinäpensaat kasvavat noin 10 vuodessa sekä kooltaan että määrältään 

kriteerit täyttäväksi. Metsätyyppi valoisassa ja melko tasaisessa metsässä on lähinnä 

lehtomainen kangas tai laikuittain kuiva lehto. Puustossa on läpimitaltaan alle 20 cm 

kokoisia metsätammia 30 kpl, viisi tätä suurempaa tammea ja kolme metsävaahteraa 

(15-20 cm). Jalopuiden koko ja määrä ei vielä täytä jalopuumetsikön kriteerejä. Tien 

läheisyydessä kasvaa komealupiinia.  

Sävelkaari-tien pohjoispuolella kiinteistöllä 3:57 ja 3:56 kasvaa pähkinäpensaita pen-

sasaitana tontin reunassa.  
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Kuva 10 Pähkinäpensaiden taimia kasvaa aiemmin valoisaksi harvennetulla kiinteistöllä.  

 

Kuva 11 Suojellun luontotyypin kriteerit täyttävä pähkinäpensasto kohteella 8.  

Kuvio 9 Nuottirannan kulttuurivaikutteinen lehto 

Nuottiranta –tien varren molemmin puolin kasvaa tammia ja useita päh-

kinäpensaita, joiden läheisyydessä tavattiin erityisen runsaasti reheviä 

lehtimetsiä suosivia lintuja.  

Tien itäpuolella on vanhan huvilan komea kivijalka ja kasvillisuus osoittaa 

paikalla olleen laajan puutarhan. Puustossa kasvaa tammia, metsävaah-

teraa ja muutama kilpikaarnainen mänty. Lisäksi esiintyy useita kirsikka-

puita ja jasmiketta, herukoita sekä tuoksuvatukkaa. Tehokkaat maanpei-
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tekasvit pikkutalvio ja maahumala ovat vallanneet rehevän savimaan. Ku-

vion kaakkoiskulma on maaperältään kuivempaa, siinä kasvaa runsaasti 

keskikokoista metsävaahteraa, useita kilpikaarnaisia mäntyjä ja lisäksi 

kuusta sekä yksittäinen paikalle kylväytynyt palsamipihta, joka on peräi-

sin läheiseltä pihalta. Pensastossa on pienempiä pähkinäpensaita ja taiki-

namarjaa. Osin paljaalla maalla kasvaa sinivuokkoa, ahomansikkaa ja 

sormisaraa.  

Tien länsipuolella kasvaa melko runsaasti keskikokoista pähkinäpensasta 

tammien lomassa vuohenputkityypin lehdossa (AegT). Kuvion pohjoisosa 

on tiheämpää sekametsää, jossa kasvaa eri-ikäistä kuusta, koivua ja vä-

hän haapaa ja paikoitellen myös pähkinäpensaita melko runsaasti.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Pähkinäpensaiden määrä Nuottiranta-tien ja Paciuksentien välissä on kasvanut kuu-

dessa vuodessa. Noin 3-5 metriä korkeita pensaita on yli 20 kpl, joskin ne järeydel-

tään ovat hentoja ja nuoria. Osaa pähkinäpensaista on aiemmin raivattu ja ne ovat-

kin tyvivesoista muodostuneita. Ylärinteestä on kaadettu muutamia kuusia, jolloin 

pähkinöille on tullut lisää valoa. Toisaalta metsävaahteran taimia on syntynyt run-

saasti lisää. Pähkinäpensaita kasvaa lähinnä entisessä pihapiirissä, jossa on jäljellä 

kestäviä puutarhakasveja. Maininnan arvoisia aiemmin mainitun lisäksi ovat hovi-

jasmike, alppiruusu, vuorikaunokki ja varjolilja. Maaperän rehevyys vaikuttaa nykyi-

sen aluskasvillisuuden perusteella lehdolta ja lehtomaiselta kankaalta, joskin aluskas-

villisuus on sekoitus umpeen kasvavan pihan heiniä ja lehdon ilmentäjälajeja. Kohde 

ei selkeästi täytä luonnonsuojelulain 29 § kriteeriä pähkinäpensaslehdosta, koska 

aluskasvillisuus ei ole selvää lehtoa. Siinä on kuitenkin kriteerin mukaisesti yli 20 

pähkinäpensasta ja se on kehittymässä lehdon suuntaan.  

Kohteelta havaittiin sekä kasvussa olevia, että raivattuja jättiputkia sekä japanin/jät-

titatar. Jättiputket ovat haitallisia vieraslajeja, joiden turvallinen torjunta vaatii suo-

javaatteita. Tatarkasvustoa on myös raivattu, mutta tämän syväjuurisen kasvin tor-

junta on hidasta ja hankalaa.  
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Kuva 12 Pähkinäpensaat lehdoksi muuttuvassa pihapiirissä ovat hentoja.  

Kuvio 10 Umpeen kasvaneita pihaympäristöjä 

Kuvio 10 on moniosainen ja sisältää pihapiireihin sidoksissa olevia puus-

toisia tai puoliavoimia elinympäristöjä Paciuksentien pohjoispuolella ja 

Sointukujan molemmin puolin. Näille ympäristöille on tyypillistä rehevyys 

ja voimakas kulttuurivaikutus, vaikkakin kasvillisuus on hoitamatonta. Sa-

mankaltainen hallittu hoitamattomuus vallitsee laajalti Högnäsin kiinteis-

töillä.  

Puuston muodostavat eri-ikäiset männyt ja kuuset, joiden joukossa kas-

vaa mm istutettuja lehtikuusia sekä tammia, metsävaahteraa ja koivuja. 

Lahopuuta on melko paljon maapuuna ja vähän myös pystypuuna. Pen-

sastossa esiintyy lehdon lajeja mm. tuomea, pähkinäpensasta, lehto-

kuusamaa ja taikinamarjaa. Lisäksi yleisiä ovat puutarhapensaat kuten 

alppiruusut tai kuusamat. Aluskasvillisuus osoittaa lehtoisuutta, lähinnä 

vuohenputkityypin lehtoa (AegT) tai käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoa 

(OMaT) tai lehtomaisuutta (OMT). Puutarhalajeista voi mainita ihmisille-

kin haitallisen vieraslajin jättiukonputken sekä pikkutalvion, kevätesikon, 

vuorikaunokin ja vanhemman kulttuurin osoittaja keltamon.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Paciuksentien itäpuolella kiinteistöllä 2:48 puusto on aiempaa varjoisempaa. Kuvion 

rajalla kasvanutta suurta tammea ei havaittu lehvästön läpi eikä varmuutta sen ole-

massa olosta saatu. Ilmakuvan perusteella kiinteistölle on tehty sorakenttä ja raken-

nus; sen myötä kuviorajaus on pienentynyt.   

Paciuksentien eteläpuolella postilaatikkoriviä vastapäätä kiinteistöllä 3:93 havaittiin 

siementaimesta lähtenyt siperianpihta, mutta myös pähkinäpensaita.  
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Sointukujan pohjoispuolella entinen pihapiiri (3:21) on kasvanut tiheäksi lehtipuu-

vesakoksi. Pähkinäpensaita kasvaa harvakseltaan vesakon seassa. Suurilla kuusen-

kannoilla saattaa kasvaa lahokaviosammalta ainakin tulevaisuudessa. Lahoka-

viosammalen erityissuojeltu asema päättyi kesäkuussa 2021 eikä mahdollinen lajiha-

vainto aiheuta käyttörajoituksia.  

Kiinteistöllä 3:23 on kaadettu runsaasti puustoa talon ympäriltä ja pihapiiriin on 

perustettu nurmikko.  

Tontilla 3:26 on pihaniitylle levinnyt komealupiinia. Rakennusten lähellä kasvaa 

myös kurtturuusua.  

 

Kuva 13 Pihapiiri voi rehevällä maalla muuttua jo vuosikymmenessä tiheäksi vesakoksi.  

Kuvio 11 Kannaksen länsiranta  

Bodominjärven puolella rantavyöhyke on enimmäkseen kapea reunus 

kannaksen alavan maan ja veden välissä. Rantapuustossa kasvaa mm. 

tervaleppää ja koivuja. Aluskasvillisuus on rehevää, mm. mesiangervoa, 

vadelma ja nurmilauha ovat yleisiä. Rannassa ja rantavedessä kasvaa jär-

viruokoa. Järven vesi oli kartoitusajankohtana keskikesällä ruskeanvih-

reää ja sameaa.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Venevalkaman eteläpuolella on levinnyt idänvirpiangervo laajaksi kasvustoksi. Kas-

vusto on mainittu myös kohteen 12 aiemmassa kuvauksessa.  

Pohjoisin kuvio 11 on ilmakuvatulkinnan perusteella muuttunut avoimemmaksi. Il-

meisesti kiinteistörajan (3:16 ja 3:22) läheisyydestä puustoa on vähennetty.  

Rauhoitettu tammi on ontto kesällä 2021. Onkalossa on lahonnutta puuainesta, jolla 

voi elää runsaasti erikoistuneita eliölajeja.  
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Kuva 14 Rauhoitettu tammi kasvaa Laulutien reunassa.  

Kuvio 13 Entisiä niittyjä ja pihapiirejä  

Kaava-alueen eteläosaa luonnehtivat entiselle pellolle rakennetut loma-

asunnot ja niiden pihapiirit. Monet näistä ovat olleet vähällä hoidolla. 

Luontainen umpeenkasvu on johtanut niiden muuttumiseen avoimista nii-

tyistä tai pihoista puoliavoimeen ja korkeakasvuiseen niityn ja metsän vä-

limuotoon. Maa on alavaa ja savipohjaista, ja siksi kasvuvoimaa on pal-

jon.  

Pellon kulmassa kasvaa vanha ja hyvin kookas tammi, joka on rauhoi-

tettu. Siinä esiintyi paperimuurahaisia (Lasius fuliginosus), joilla voi olla 

useita arvokkaita seuralaislajeja. Muuta puustoa edustavat pellonreu-

nassa tiheässä kasvavat keskikokoiset haavat ja pellolle väljästi kasva-

neet nuoret koivut. Istutusperäinen hopeasalava kasvaa tien varressa. 

Avomaan puolella on harvakseltaan mäntyä, haapaa, koivuja ja kuusta.  

Hoitamattoman niityn kasvillisuus on korkeakasvuista ja rehevyyttä il-

mentävää suurruohoniittyä. Sarkaojitetulla niityllä kasvaa heinistä mm. 

nurmipuntarpäätä, lisäksi korkeakasvuisia lajeja kuten mesiangervoa, 

maitohorsmaa, siementä syövien lintujen suosimia ohdakkeita sekä vie-

raslajia komealupiinia. Pihapiireistä löytyvät vallitsevana typpipitoista 

maata suosivat vuohen- ja koiranputki sekä nokkonen. Lisäksi esiintyy 

maanmyötäisesti kasvava köynnöskuusama, joka on puutarhakasvi.  

Luonto on enimmäkseen pysynyt samanlaisena, muutokset kuvaillaan alla: 

Paciuksentien varressa kasvava, rauhoitettu tammi kiinteistöllä 3:32, on katkennut 

noin 5-6 metrin korkeudessa. Sen alaoksissa on lehtiä.  
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Rauhoitettu, pellonreunassa (kiinteistö 3:37) kasvava tammi on edelleen hyvin elin-

voimainen. Sen elinvoimaa uhkaavat latvuksen alueelle kasvaneet nuoret ja nuoreh-

kot haavat, varsinkin kiinteistöllä 3:41 (ks. kuva 15). Haavat on syytä kaulata ja kaa-

taa, koska vanha tammi tarvitsee koko latvuksensa ympärille vapaata tilaa vähintään 

4-5 metriä.  

Umpeenkasvu on edennyt kiinteistöllä 3:41 ja haapavesakkoa löytyy laajalti. Pihapii-

ristä havaittiin laajalle levinnyt puutarhapensas idänvirpiangervo ja myös muita puu-

tarhakasveja. Rakennuksen katto on romahtanut sisään.  

 

Kuva 15 Nuoret haavat kasvavat tiheästi rauhoitetun tammen eteläpuolella varjostaen sen latvusta.   

5 Vieraslajit 

Haitallisista vieraslajeista havaittiin jättiputki, jättitattaret-ryhmään kuuluvia lajeja, 

komealupiini ja kurtturuusu.  

Luontotyyppien kuvaustekstissä (luku 4.3) selitetyn lisäksi havaintoja näistä tehtiin 

Paciuksentien itäpuolelta luonnonsuojelualueen rajalla. Tienvarressa kasvoi torjun-

takankaista huolimatta tataaria ja pumppaamon ympäristössä komealupiinia.  

Puutarhalajit ovat levinneet varsinkin hoitamattomilla pihoilla alkuperäistä istutusta 

laajemmalle. Idänvirpiangervo on paikoin muodostanut yli aarin kokoisia kasvus-

toja. Muita hoitamattomilla alueilla havaittuja puutarhalajeja ovat: pikkutalvio, vuo-

rikaunokki, akileija, varjolilja, varsankello, kanadanpiisku, tarha-alpi, vuorenkilpi, 

hovijasmike, alppiruusu, karviainen, punaherukka, siperianhernepensas, omenapuu, 

siperianpihta ja lehtikuusi. Todennäköisesti luettelo kasvaisi entisestään, jos kartoi-

tus tehtäisiin tarkemmin.  
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6 Muut havainnot 

Maastotöiden ohessa tarkkailtaan ympäristöä muutoinkin ja sen seurauksena tehtiin 

Matalajärven kannalta merkittävä havainto. Linja-auton kääntöpaikan itäpuolelle on 

rakennettu järven kunnostustyössä tarvittavalle vesikasvien harvesterille poukama. 

Edellisen luontoselvityksen aikaan vuonna 2015 Matalajärvellä liikkui useita kalas-

tajia kansallispuiston liikkumiskiellosta huolimatta. He kulkivat järvelle enimmäk-

seen tästä poukamasta käsin ja siksi siinä oli nähtävissä selvä polku. Polku oli käyn-

tiajankohtana vuonna 2021 käyttämätön ja heinittynyt, mikä osoittaa kalastuksen 

tästä rannasta joko vähentyneen tai loppuneen ainakin kesäaikaan. Haukia ei ole 

Matalajärven suojeluyhdistyksen toimesta istutettu lisää salakalastuksen jatkuttua 

useamman kauden, joten ehkä haukia ei järvestä enää nouse kalastuksen kannalta 

mielekkäitä määriä.  

7 Luonnon arvottaminen 

Högnäsin luontoa on arvotettu Espoon kaupungin luoman luonnon priorisointi-

luokittelun kriteerien perusteella. Högnäsiä on tavanomaista haastavampaa arvottaa. 

Kiteytetysti se johtuu vahvasta kulttuurivaikutuksesta, josta seuraa, ettei oikein mi-

kään rakennetulle alueelle sijoittuva luontotyyppi ole luonnontilainen tai edustava. 

Usein luontotyypit ovat kehitysvaiheessa pihapiiristä metsäksi olematta kumpaa-

kaan, ei selkeästi lehtoja eikä enää puutarhoja. Rajanveto kartoitettavan alan ja piha-

piirin välillä on liukuva eikä kaikkialta ole yhtä tarkkoja tietoja. Näistä syistä johtuen 

arvotus painottuu lajikriteereihin eikä luontotyyppiperusteita ole voitu käyttää.  

Alla luetellaan käytetyt arvotusperusteet ja kuvassa 16 esitetään Högnäsin luontoar-

vot.  

LUMO-luokka 1 kohteet 

- lehdot ja rantaluhdat luonnonsuojelualueella, jossa on myös liito-oravan ydin-

aluetta ja viitasammakon lisääntymispaikkoja LsL 49 § 

- luonnonsuojelulain 29 § suojelupäätöksen saanut luontotyyppi pähkinäpensas-

lehto hiukan laajennettuna liito-oravan ydinalueena 

- rauhoitetut tammet teoreettisella latvusleveydellä 

LUMO-luokka 2 kohteet 

- lepakoiden saalistusalueet ja siirtymäreitit 

- LsL 29 § kriteerit täyttävä pähkinäpensaslehto kaava-alueen ulkopuolella, ei suo-

jelupäätöstä 

- suojavyöhykkeet viitasammakoiden lisääntymispaikoille ja luonnonsuojelualu-

eille 30 m 

LUMO-luokka 3 kohteet 

- liito-oravan elinalueet 

- ekologiset yhteydet lepakoille, viitasammakolle ja liito-oravalle, elleivät jo sisälly 

yllä oleviin 
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Kuva 16 Högnäsin luontoarvot Espoon luonnon priorisointiluokittelun perusteella.  
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8 Johtopäätökset ja suositukset 

Högnäsin luonto on kulttuurivaikutteista, mutta siitä huolimatta monin paikoin 

myös arvokasta. Luontoarvoja luokiteltiin Espoon kaupungin tekemän luonnon 

priorisointiluokittelun mukaisesti. Arvottaminen näin kulttuurivaikutteisella alueella 

on haastavaa, koska luontotyyppejä on vaikea määrittää ja elinympäristöjen luon-

nontilaisuus on muuttunutta. Högnäsissä on useita perusteita luonnon monimuo-

toisuusluokan 1 eli arvokkaimmille kohteille: luonnonsuojelualueita ja rauhoitettuja 

tammia sekä lain suojelemia viitasammakoiden ja liito-oravien lisääntymispaikkoja. 

Näiden erityisen arvokkaiden luontokohteiden lisäksi myös rakennetulla alueella 

esiintyy monenlaisia luontoarvoja, mm. liito-oravaa, lepakoiden saalistusalueita ja 

näiden siirtymäreittejä.  

Högnäsille tyypillisiä ja muualla Espoossa harvinaisia pähkinäpensaita ja tammia 

kasvaa harvakseltaan lähes koko kaava-alueella. Nämä lehtolajit ovat viime vuosina 

runsastuneet hoidettujen pihapiirien ulkopuolella, kun luonto ajan mittaan on pa-

lautumassa. Mm. lehdoille ominaista, tässä työssä kartoittamatonta, muuta arvo-

kasta lajistoa esiintynee Högnäsissä. Tällaisia lajeja voidaan suosia lisäämällä luon-

nonsuojelualueen laitaan rakentamaton suojavyöhyke, säilyttämällä tammia ja suuria 

pähkinäpensaita sekä luontotyyppinä lajirikkaudestaan tunnettua lehtoa.  

8.1 Liito-orava 

Liito-orava havaittiin Högnäsin selvitysalueella ensimmäistä kertaa vuonna 2007 al-

kaneen kaavaprosessin aikana. Tehtyjen papanahavaintojen perusteella rajattiin 

kolme ydinaluetta sekä yhdeksän elinaluetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 9 

hehtaaria. Havainnot sekä rajatut kohteet ovat pääosin samoja kuin aiemmissa luon-

toselvityksissä liito-oravalle soveltuvina rajatut kohteet. Rajattujen kohteiden lisäksi 

liito-orava pystyy käyttämään hyväkseen myös rakennettujen kiinteistöjen puustoa. 

Hoidettuja piha-alueita ei tämän selvityksen yhteydessä tutkittu tarkemmin. 

Nyt rajatut 12 liito-oravakohdetta ovat pinta-alaltaan yli 9 hehtaaria. Pinta-ala täyttää 

yleisesti käytössä olevan neljän hehtaarin vähimmäisvaatimuksen yhden liito-orava-

naaraan elinpiirin koosta. Pohjoisin ydinalue sekä sen vieressä olevat elinaluerajauk-

set ovat yhteensä noin 4 hehtaaria. Ydinalue 1 ja elinalue 2 sijoittuvat jo suojellulle 

Matalajärven Natura-alueelle, joka tulee säilymään myös tulevaisuudessa. Osa raja-

tuista liito-oravakohteista sijoittuu Högnäsin kaava-alueella muitakin luontoarvoja 

sisältäville alueille, jotka on otettu jo aiemmin huomioon kaavaluonnoksissa.  

Suosittelemme, että liito-oravan rajatut ydinalueet säilytetään rakentamattomina sa-

moin kuin niiden läheisyyteen rajatut elinalueet. Tärkeää on myös säilyttää toimivat 

puustoiset yhteydet sekä selvitysalueen sisällä että sen ulkopuolelle. 

8.2 Kasvillisuus 

Högnäsin kaava-alueen luonto on pääosin ennallaan verrattuna edelliseen luonto-

selvitykseen vuodelta 2015. Rakentamista alueella on tapahtunut vain vähäisessä 

määrin. Pähkinäpensaiden määrä on alueella kasvanut kaavatyön aikana ja umpeen 

kasvun edetessä. Pitkään kestäneen pihojen hoitamattomuuden seurauksena Hög-

näsissä todennäköisesti aiemmin esiintyneet luontotyypit, kuten jalopuumetsä ja 
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pähkinäpensaslehto, ovat palautumassa. Toistaiseksi suojellun pähkinäpensasleh-

don kriteerit selkeästi täyttäviä kohteita ei ole tullut lisää. Suojelupäätöstä vailla ole-

van kuvio 3:n pähkinäpensaikon edustavuus on parantunut. Sen sijaan muualla päh-

kinäpensaita on raivattu toistuvasti eikä niiden koko täytä kriteereitä. Toisaalla alus-

kasvillisuus ei ole kaikkialla selkeästi lehtoa, vaikka pähkinäpensaita olisi riittävästi.  

Högnäsissä kasvaa maakunnallisesti arvokkaita, suuria metsätammia. Rauhoitettuja 

tammia on kaava-alueella kolme ja sen ulkopuolella myös kolme. Näiden lisäksi 

nuorempia tammia kasvaa eri puolilla kaava-aluetta. Varsinkin suurten tammien 

elinvoiman säilymiseksi suosittelemme kasvutilan järjestämistä raivaamalla valosta 

kilpailevaa puustoa. Vapaata tilaa tulee olla vähintään 4-5 metriä latvuksen ympärillä, 

jotta puu pystyy säilyttämään kaikki haaransa ja oksansa elävinä. Tammi voi elää 

500-vuotiaaksi, vaikka se olisi sisältä ontto. Kuolleenakin sillä voi pitkään elää arvo-

kas seuralaislajisto, joten rungot suositellaan jätettäväksi paikalleen lahoamaan.  

Suosittelemme myös Sävelharjun pohjoisosassa (kuva 7 kuvio 1 itäosa) kasvavien 

tammien säilyttämistä tarkemmalla rakennussuunnittelulla ja tarkkuusmittauksella. 

Suunnitelluista pihoista saisi ilmeikkäitä säilyttämällä suurimmat puut, kuten tam-

met ja männyt, jotka lisäksi toisivat länsirinteen uusiin rakennuksiin viilentävää var-

joa.  

Högnäsin kaava-alueella esiintyy edelleen sekä luonnonsuojelualueen rajan tuntu-

massa että yksityisillä kiinteistöillä useita vieraslajeja. Osa vieraslajeista on luokiteltu 

kansallisesti haitallisiksi ja niitä koskee vieraslajiasetuksen hävittämiskehotus. Mata-

lajärven luonnonsuojelualuetta hallinnoiva Metsähallitus on järjestänyt vieraslajital-

koita, jossa paikallisia on opastettu vieraslajien torjuntatyöhön. Vieraslajien torjunta 

on kestävyyslaji, joka vaatii paljon toistoja, usein monien vuosien mittaista torjuntaa. 

Valistusta suositellaan lisättävän kaikille maanomistajille tällä rehevällä alueella, jossa 

lajit leviävät nopeasti tontilta toiselle. Kiinteistönomistajien tekemään torjuntatyö-

hön olisi kaikin keinoin kannustettava ja autettava, jotta työ pikkuhiljaa kantaisi he-

delmää.  

9 Lähteet 
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Luontotieto Keiron Oy 2015: Högnäsin asemakaavoitus, luontoselvitys 2015. –Julkaisematon ra-
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LIITE 1 Liito-oravakäsitteiden kuvaukset 

1 Kohderajausten luokittelu 

Seuraavassa esitetään ”Espoon keskuksen liito-oravien ja maankäytön yhteensovit-

taminen” selvitysraportissa kohderajauksista käytetyt keskeiset käsitteet sekä niiden 

kuvaus. Käsitteitä on käytössä tätä luetteloa enemmän, koska eri selvityksissä, eri 

paikkakunnilla ja eri vuosina on käytetty vähän erilaisia sanoja tai sanojen sisältöjä. 

Myös Espoon liito-oravaselvityksissä on käsitteiden sisällöissä ollut reilun vuosi-

kymmenen aikana eroavaisuuksia varsinkin soveltuvan ja elinalueen osalta, jotka se-

littyvät ohjeistuksen muutoksilla ja luontokartoittajien omilla tulkintaeroilla.  

1.1 Ydinalue 

Ydinalue on liito-oravan elinpiirillä keskeisin liito-oravan käyttämä metsikkö, jolla 

sijaitsee luonnonsuojelulain 49 § nojalla suojeltu lisääntymis- ja levähdyspaikka. 

Metsiköstä on löydetty liito-oravan papanoita ja yleensä myös kolopuu tai pesäpuu. 

Pesäpuuksi katsotaan kolopuu, jonka alta löytyy papanoita tai havaitaan puu, jonka 

alla on erittäin runsaasti papanoita ja jossa voisi olla risupesä tai havaitsematon kolo. 

Pesä voi sijaita myös liito-oravalle soveltuvassa pöntössä. Pesäpuuksi tulkitaan myös 

puu, jonka koloon liito-oravan nähdään menevän tai kolosta löytyy liito-oravan 

pesä. Pesäpuun ympärillä on sitä suojaavaa metsää, jossa on liito-oravan tarvitsemia 

metsän piirteitä kuten kerroksellisuuta, suojaavia havupuita sekä ruokailuun sovel-

tuvia lehtipuita.  

Taajamarakenteen metsiköiden koko voi vaihdella suuresti ja ydinaluerajaus voi 

metsikön fyysisten rajojen takia jäädä pieneksi. Espoolaisen liito-oravakartoituksen 

käytännön tavoitteena on ollut aiemmin vähintään yhden hehtaarin kokoinen ydin-

alueen rajaus. Jossain vaiheessa vaatimusta on muutettu siten, että liito-oravan ydin-

alueeksi saa rajata enintään yhden hehtaarin kokoisia kohteita/metsiköitä. Kohtei-

den ja niiden lähiympäristön laatu vaikuttaa suuresti ydinalueen rajauksen tulkin-

taan. Siksi pinta-alakriteerin ehdoton soveltaminen ei ole helppoa tai yksiselitteistä. 

Ydinalue rajataan tehtyjen havaintojen perustella ja tavoitteena on, että sinne tulee 

vähintään kaksi ekologista yhteyttä (kts. 3.3.). 

Ydinalue-luokitus säilyy Uudenmaan ELY-keskuksen tulkinnan mukaan lähtökoh-

taisesti kullakin kohderajauksella viiden vuoden ajan, jollei kohteen laatu esim. poik-

keamisluvalla myönnetyn rakentamisen tai myrskytuhojen tms. johdosta heikkene 

niin paljoa, ettei se ole enää kelvollinen liito-oravalle. 

Muissa selvityksissä käytettyjä vastaavia termejä: lisääntymis- ja levähdyspaikka, 

asuttu esiintymä 

1.2 Elinalue 

Elinalue on metsäinen alue, jota liito-orava käyttää elinpiirinsä osana. Elinalue liittyy 

yleensä tunnistettuun ydinalueeseen, mutta se voi sijaita myös ydinalueesta erillään. 

Elinalueen metsät voivat olla laadultaan vaihtelevia siten, että parhaat elinalueen 

osat ovat puuston koon, lajikoostumuksen ja metsänrakenteen puolesta liito-oravan 

suosimia. Toisaalta elinalueluokkaan voi sisältyä lehtipuuvaltaisia metsiköitä, jotka 

soveltuvat lähinnä ruokailuun.  
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Tavoitteena pidetään edelleen vuoden 2014 suositusta liito-oravalle riittävästä pinta-

alasta. Ydinalueen ja elinalueen on suositeltavaa yhteensä täyttää 5 hehtaarin tavoi-

tevaatimus (ydinalue vähintään 1 ha ja elinalue 4 ha).  

Tämän selvityksen määritelmän mukaisesti elinalueelta tulee olla havaintoja liito-

oravan papanoista edeltävän viiden vuoden ajalta tai sen pitää liittyä melko kiinteästi 

ydinalueeseen. Papanahavainnot elinalueelta vahvistavat rajauksen luokittelun elin-

alueeksi, mutta ne eivät ole vaatimuksena kohteen päätymiselle tähän luokkaan, jos 

metsäalue muutoin soveltuu liito-oravan elinympäristöksi. Tämä kohtuullistaa myös 

leutojen talvien jälkeistä havaintojen tulkintaa, jos suurin osa papanoista on sateiden 

myötä hävinnyt. Elinalue voi sijaita kohtuullisella etäisyydellä ydinalueesta, jos esi-

merkiksi taajamarakenne muodostaa pirstaleisen viherympäristön. Alueiden välillä 

tulee kuitenkin olla toimiva puustoinen yhteys. Muutoin pinta-alatavoitetta ei voi 

rakennetussa ympäristössä saavuttaa. Laajassa metsäympäristössä elinalueen määrit-

täminen voi olla haasteellista, koska papanoiden löytäminen satojen mahdollisten 

puiden alta on hidasta. Papanat kohdentavat elinalueen rajoja myös suuremmassa 

metsikössä, mutta rajaamiseen tulee käyttää apuna myös metsän laadullista määrit-

telyä.  

Espoon keskuksen liito-oravien ja maankäytön yhteensovittamistyön aikana on 

pohdittu soveltuvien elinalueiden käsitettä. Tämä koskisi tyhjien ydinalueiden eli so-

veltuvien alueiden ympärille rajattavia elinalueita, jotta liito-oravan tarvitsema pinta-

ala hahmottuisi suunnittelijoille. Useiden kokouksissa käytyjen keskustelujen jälkeen 

tästä luokasta on luovuttu ja eikä sitä ole käytetty kohteiden luokitteluun tässä sel-

vityksessä. Perusteluna neljännestä luokasta luopumiselle on ollut kaupungissa käy-

tössä olevien liito-oravatietokantojen pelkistäminen ja yksiselitteisyys, jotta kaikki 

suunnittelijat pystyvät tulkitsemaan aineistoa kaupungin karttapalvelussa. Vaihtoeh-

tona pidettiin sitä, että ”soveltuva alue”-luokkaan päätyy suuri määrä laadultaan eri-

tasoisia metsiköitä, joista osa täyttää ydinalueen kriteerit ja osa on laadultaan lähinnä 

ruokailualueiksi soveltuvia nuoria metsiköitä. Nämä kohteet on mahdollista erottaa 

paikkatiedoissa lisätietosarakkeeseen merkittävällä maininnalla ns. kakkoslaadusta.  

Neljännen luokan poistamisen myötä soveltuvan alueen tullessa asutuksi, joudutaan 

sen ympärille muodostamaan elinaluetta, jota ei ole suunnitelmissa osattu huomi-

oida. Näin tapahtui Espoon keskuksen selvityksen aikana Susihaankallion kohteella, 

joka kevään 2020 kartoitusten perustella tulkittiin soveltuvaksi alueeksi, mutta se 

muutettiin ydinalueeksi vuoden lopussa (kuvat 1 ja 2). Muutos johtui Pappilanpellon 

luontoselvityksen yhteydessä tehdystä liito-oravan näköhavainnosta kesällä 2020 

(Lumotron 2020). Kaksi eri kartoittajaa ei havainnut kohteella papanoita keväällä 

2020. Näköhavainnon seurauksena työn loppuvaiheessa tälle ”uudelle” ydinalueelle 

rajattiin riittävästi elinaluetta, jota ei aiemmissa karttaluonnoksissa ollut lainkaan. 

Vastaavat yllättävät luokituksen muutokset voivat aiheuttaa pitkään valmistelluille 

suunnitelmille haasteita. 
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Kuva 1 Soveltuvien metsiköiden rajaukset Susihaankalliolla syksyllä 2020 ennen tietoa liito-

oravahavainnosta. 

 

Kuva 2 Liito-oravahavainnon jälkeen soveltuvan metsän rajausta tarkennettiin ja sen ympä-

rille muodostettiin elinalueita.  

Muissa selvityksissä käytettyjä vastaavia termejä: elinympäristö, elinympäristörajaus. 

Osa reviiristä tai elinpiiristä.  

  



 

Espoon kaupunki 
Liite 1 Liito-oravakäsitteet 30.5.2021 

 

4 

1.3 Soveltuva alue 

Soveltuvan alueen metsikössä on edellytyksiä liito-oravan esiintymiselle ja se voi 

muuttua ydinalueeksi.  

Soveltuvan alueen metsikössä on liito-oravan suosimaa puustoa kuten kuusia ja haa-

poja, ja metsän rakennepiirteet ovat lajille sopivat. Näissä metsikössä voidaan ha-

vaita pesäpuiksi soveltuvia kolopuita. Kohteelta ei kuitenkaan kartoituksen yhtey-

dessä löydetä merkkejä liito-oravan esiintymisestä. Soveltuva alue voi kuitenkin tulla 

asutuksi kartoituksen jälkeen tai se voi kartoitushetkellä olla esim. uroksen asuttama, 

mutta papanoita ei löydy esim. leudon talven jäljiltä.  

Soveltuvalle alueelle on liito-oravalle toimivat yhteydet. Soveltuvaa aluetta ei voi ra-

jata metsikköön, joka ei ole saavutettavissa puustoisia yhteyksiä pitkin. Puustoiset 

yhteydet voivat olla heikot ja metsikkö voi sijaita taajamarakenteen sisällä. Kartoi-

tushavaintojen perusteella liito-oravia löytyy yllättävistäkin kohteista, jolloin vastaa-

viin tulee voida rajata soveltuvia alueita.  

Tähän luokkaan kuuluvat metsiköt ovat tärkeitä liito-oravan suotuisan suojelun ta-

son säilymiseksi, koska niihin voivat esimerkiksi asettua omaa elinpiiriä etsivät nuo-

ret yksilöt. Tämä korostuu varsinkin naaraiden osalta, jotka eivät asetu samoihin 

metsiköihin toisten naaraiden kanssa.  

Muissa selvityksissä käytettyjä vastaavia termejä: soveltuva metsä, potentiaalinen 

alue, asumaton esiintymä.  

2 Liito-oravayhteydet 

Espoon liito-oravan suotuisan suojelutason ylläpitämisen käytäntönä on ollut osoit-

taa jokaiselta ydinalueelta vähintään kaksi puustoista yhteyttä muihin liito-oravan 

tarvitsemiin metsiköihin. Luonnollisesti ydinalueelta osoitetaan yhteys elinalueelle, 

jos elinalue ei sijoitu aivan ydinalueen reunaan. Myös soveltuvalle alueelle tulee olla 

toimivat yhteydet, koska muuten metsä ei voi olla liito-oravan saavutettavissa.  

Liito-oravakohteiden välisten yhteyksien tulee ensisijaisesti perustua metsäkaistalei-

siin tai metsäisiin viheralueisiin. Yhteydet suunnitellaan säilyviksi pitkällä aikavälillä. 

Yhteyden tulee olla vähintään kahden puun levyinen ja tilaa tulee olla niin, että puus-

toa voi uusia tai vahvistaa istutuksin vaiheittain. Yhteys muodostuu vähintään 10 

metriä korkeista puista, jotka ovat enintään korkeutensa etäisyydellä toisistaan, puu-

lajilla ei ole väliä (Ramboll & Ympäristötutkimus Yrjölä 2014, s. 35).  

Yhteyden keskimääräinen minimileveys tulee olla 30 metriä, mikä mahdollistaa va-

rautumisen viereisten alueiden muutoksiin ja useamman puun levyisen puustoisen 

yhteyden säilyttämisen tai istuttamisen sekä ihmisille tarkoitetun virkistysyhteyden 

sijoittamisen yhteyskäytävään. Tällöin yhteys ei ole yksittäisten puiden varassa, vaan 

voi säilyä myös muutaman puun kuollessa. 

Mikäli yhteys rajautuu toiselta tai molemmilta sivuiltaan ns. vapaaseen alueeseen 

kuten vesistöön tai viheralueeseen, yhteyden tilavaraus voi olla kapeampi (20–25 

m), kun puustoa suojaavaa puskurivyöhykettä tehokkaan maankäytön suuntaan ei 

tarvita. Tällainen yhteys voi olla leveydeltään vaihteleva. 
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Käytännössä taajamassa moni nykyinen yhteys jää tavoiteleveyttä kapeammiksi, 

koska ne kulkevat katupuiden, raittien puurivien tai pihapuiden kautta, välillä leveitä 

väyliä ylittäen. Jo vuoden 2014 raportissa on käytetty liitolukua 1/3, jonka avulla on 

myöhemminkin arvioitu ylityksen onnistumismahdollisuutta. Usein aukkojen ylitys 

riippuu yksittäisistä puista ja siksi kapea yhteys on erittäin haavoittuvainen pitkällä 

aikavälillä.  

Kapeita yhteyksiä ei voi heikosta laadusta huolimatta täysin sivuuttaa, koska ne 

muodostavat tiheästi rakennetussa taajamassa joko ainoan tai toisen tarvittavista yh-

teyksistä. Näiden yhteyksien osalta voi olla hankalaa valita, osoitetaanko ne tavoi-

teyhteyksiä esittävällä suunnitelmakartalla vai ei. Jos ne jätetään pois kokonaan, jää-

vät jotkut ydinalueet tyystin ilman yhteyksiä.  

Tilanne on toisenlainen metsäisessä ympäristössä, kuten Keskuspuistossa, jossa yh-

teyksiä uhkaavat lähinnä metsänhoito tai laaja-alaiset puutuhot. Metsäympäristössä 

viivamaiset yhteydet osoittavat siksi lähinnä yhteystarpeen eikä sijainti ole tarkasti 

paikkaan sidottu.  

Tavoitteena on osoittaa liito-oravalle mahdolliset yhteydet ensisijaisesti kaupungin 

omistamalle maalle, kuten puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueille. Välillä on to-

dettu ainoan yhteyden kulkevan rakennettujen kiinteistöjen pihapuita pitkin. Mikäli 

kaupungin maalle osoittaminen ei ole mahdollista, voidaan yhteys merkitä toisen 

maalle.  

Alla on esitetty tässä työssä käytetty liito-oravayhteyksien luokittelu:  

Olemassa oleva yhteys on kartoitushetkellä olemassa oleva yhteys. Olemassa 

oleva yhteys on tässä työssä pyritty sijoittamaan kaupungin omistamalle maalle. Var-

sinkin pientalovaltaisella alueella se ei ole aina ollut mahdollista.  

Olemassa olevan yhteyden käsite on lavea, koska se voi olla myös korvaamattoman 

yhteyden kaltainen kohdekohtaisessa mittakaavassa. Se voi olla 1) ainut selkeästi 

toimiva yhteys ydinalueelle tai 2) se voi olla ainut säilyvä yhteys maankäytön suun-

nitelmien toteutuessa tai 3) yhteydessä on kadunvarren puurivejä tai muita kapeik-

koja, joiden säilyminen on epävarmaa. 

Korvaamaton yhteys luokitellaan vain sellaisiin paikkoihin, joilla on laajemman 

mittakaavan merkitystä. Korvaamaton yhteys on olemassa oleva ja nykyisellään jo 

toimiva yhteys, joka on pitkällä tähtäimellä mahdollinen säilyttää. Nämä ovat yh-

teyksiä, jotka yhdistävät Espoon mittakaavassa laajempia alueita ja ovat tärkeitä 

myös alueellisesti. Laajemmalla alueella tarkoitetaan esimerkiksi valtateiden tai mui-

den väylien rajaamia alueita, joiden pinta-ala on useita neliökilometrejä. Korvaamat-

tomaksi luokitellaan vain se osuus yhteydestä, joka on koko verkoston toimivuuden 

kannalta kriittinen saada säilymään. Mikäli yhteysverkosto jakaantuu toisaalla use-

ammaksi vaihtoehdoksi, merkitään nämä osuudet olemassa oleviksi.  

Korvaamattoman yhteyden käsitteen ulkopuolelle jäävät yksittäiselle kohteelle tai 

kohderyppäälle ainoa toimiva yhteys, vaikka se onkin pienessä mittakaavassa koh-

teen säilymisen kannalta elintärkeää.  

Kehitettävä yhteys on yhteys, joka on tällä hetkellä laadultaan huono tai sitä ei ole 

lainkaan. Kehitettävä yhteys voidaan luoda täydentämään yhteysverkostoa, tai kor-

vaamaan tai vahvistamaan olemassa olevia yhteyksiä. Kehitettävä yhteys vaatii lähes 
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aina uusia puuistutuksia ja muiden yhteyksien säilyttämistä, kunnes kehitettävän yh-

teyden puusto on kasvanut yli 10 metriä korkeaksi mahdollistaakseen liito-oravan 

liikkumisen. 
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ESPOON LUMO-PRIORISOINTI  
1/2021 

    

Luontotyyppikriteeri Luontotyyppien ja luontotyyppien muodostamien 
kokonaisuuksien suojeleminen. Yhden kriteerin täyttyminen 
riittää.  

Lajikriteeri Lajien ja niiden elinympäristöjen suojeleminen. Yhden kriteerin 
täyttyminen riittää.  

Koontikriteeri Koontikriteeri on useiden arvojen muodostamia kokonaisuuksia. 

Lisäkriteeri Lisäkriteerit ovat kytkeytyvyyteen liittyviä kriteerejä tai 
suoja/tukielinympäristöjä. Kohteet eivät (välttämättä) riitä 
yksinään turvaamaan kohdetta, vaatii myös muita arvoja. 

   

LUOKKA 1   

Ehdoton: vain lakisääteiset kohteet. Kohteet ovat yleensä valtakunnallisesti arvokkaita.  

Kohteet ovat lainsäädännöllä suojeltuja.   

LUOKKA 1 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde 

Kohde on luonnonsuojalain 29 §:n mukaisesti suojeltu 
luontotyyppi. 

Luonnonsuojelualueet ja 
muistomerkit 23 § 

Kohteelle on perustettu luonnonsuojelulain mukainen 
luonnonsuojelualue tai luonnonmuistomerkki.  

Suojeluohjelmat, Natura 2000 
(lsl 64 §). 

Kohde kuuluu suojeluohjelmaan tai NATURA 2000-verkostoon. 

Muu luonnonsuojelulain tai 
muun lainsäädännön 
mukaisesti luontoarvoiltaan 
suojeltu kohde.  

Kohde on muu suojeltu elinympäristö. 

Vesilain mukaiset arvokkaat 
vesielinympäristöt 

Vesilain 2. luvun 11 §:n mukaiset kohteet, VL 3 luku 2 §, 8   

LUOKKA 1 LAJIKRITEERIT 

Luonnonsuojelulain 49 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde 

Euroopan unionin luontodirektiivin IV a liitteen lajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikat. Espoon käytäntönä tämä koskee 
myös lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ympäröiviä 
ydinaluerajauksia5.  

Luonnonsuojelulain 47 §:n 
mukaisesti suojeltu kohde  

Erityisesti suojeltavien lajien rajaukset ja luontodirektiivin II-
liitteen lajit, joista on ELY:n rauhoituspäätös 
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LUOKKA 2   

Tiukka: Vain erityisen arvokkaat luontokohteet, kohteet ovat yleensä maakunnallisesti 
arvokkaita.  

Kohteella on merkittäviä luontoarvoja. Kohteet voivat olla yksittäisten uhanalaisten lajien tai 
luontotyyppien merkittäviä esiintymiä tai näiden muodostamia kokonaisuuksia. Kohteet ovat 
luonnontilaltaan ja lajistoltaan edustavia tyyppinsä ilmentäjiä.    

LUOKKA 2 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Uhanalaiset luontotyypit (EN, 
CR, VU) tai useiden 
uhanalaisten luontotyyppien 
kokonaisuus.  

Äärimmäisen (CR) tai erittäin (EN) uhanalaiset ja vaarantuneet 
(VU) luontotyypit tai useiden uhanalaisten luontotyyppien 
mosaiikit, jotka ovat edustavudeltaan1 erinomaisia tai hyviä.   

Suomen kansainväliset 
vastuuluontotyypit 

Luontotyyppi on uhanalainen ja lukeutuu lisäksi Suomen 
erityisvastuuluontotyyppeihin (mm. kangas- ja aitokorvet, 
meanderoivat joet ja purot) 

LAKU-kohteet  Jo tunnistetut tai uudet LAKU-kriteerit täyttävät kohteet. 

Rajaamattomat 
luonnonsuojelulain 29 § 

Luonnonsuojelulain 29 §:n kriteerit täyttävät kohteet, joille ei ole 
vielä annettu ELY:n rauhoituspäätöstä.  

LUOKKA 2 LAJIKRITEERIT 

Uhanalaisten lajien 
merkittävät esiintymät (EN, 
CR, VU) ja muut arvokkaat 
lajikeskittymät.  

Alue, jolla on yhden tai useamman äärimmäisen (CR) tai erittäin 
(EN) uhanalaisten tai vaarantuneiden (VU) tai alueellisesti 
uhanalaisten (RT) lajien merkittävä2 esiintymä. Alueella voi 
esiintyä tai potentiaalisesti6 voi esiintyä uhanalaisten lajien 
lisäksi   muita huomionarvoisia4 lajeja, kuten silmällä 
pidettäviä (NT).  

Erityisesti suojeltavien lajien 
esiintymispaikat (ei vielä elyn 
päätöstä) 

Luonnonsuojelulain 47 §:n kriteerit täyttävät kohteet, joille ei 
vielä annettu ELY:n rauhoituspäätöstä.  

Lepakoiden tärkeät 
ruokailualue tai siirtymäreitti 
(EUROBATS II) 

Lepakoille tärkeät ruokailualueet ja kulkuyhteydet. Alueella 
esim. useaa lepakkolajia, harvinaista lepakkolajia tai alue 
sijoittuu lähelle lisääntymis- ja levähdyspaikkaa.  

LUOKKA 2 LISÄKRITEERIT 

Kokoamakriteeri Kohde ei vielä täytä korkeamman luokan kriteerejä, mutta voisi 
soveltua luonnonsuojelukohteeksi. Kohde on erityisen 
edustava, lajistollisesti runsas tai usean muun päällekkäisen 
luontoarvon muodostama kokonaisuus. 
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LUOKKA 3   

Huomioitava: Kohteet ovat paikallisesti erittäin arvokkaita.  

Kohteella esiintyy luontoarvoja, kuten harvinaisia tai silmällä pidettäviä lajeja ja luontotyyppejä 
tai näiden muodostamia kokonaisuuksia. Luokkaan lukeutuu myös esimerkiksi uhanalaisia 
luontotyyppejä, joiden edustavuus on joltain osin heikentynyt, mutta ovat silti ominaispiirteiltään 
arvokkaita/ voivat palautua arvokkaiksi.  

    

LUOKKA 3 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Silmällä pidettävät (NT) ja 
puutteellisesti tunnetut (DD) 
tai uhanalaiset luontotyypit, 
jotka eivät täytä ylemmän 
luokan kriteerejä. 

Silmällä pidettävät (NT) luontotyypit, jotka ovat 
edustavuudeltaan erinomaisia tai hyviä ja jotka muodostavat 
arvokkaan kokonaisuuden ympäröivän luonnon kanssa. 
Uhanalaiset (CR, EN, VU) luontotyypit, jos edustavuudeltaan 
kohtalaisia, mutta muodostavat yhä arvokkaan kokonaisuuden.  

Metsälain 10 §:n mukaiset 
erityisen tärkeät 
elinympäristöt 

Metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä elinympäristö. 
Huom! Metsälaki pätee vain niillä alueilla, joilla metsälakia 
sovelletaan.  

Muut arvokkaat luontotyypit ja 
niiden muodostamat 
kokonaisuudet 

Muu Espoossa erittäin arvokas luontotyyppi. Esim. 
virtavesikokonaisuudet, runsaslahopuustoinen metsä (esim. 
METSO-kohde I-II), paahdeympäristöt, tai perinnebiotooppi 
(Perinnemaisemaselvitys 2014 ja muut tähän verrattavat 
tunnistettavat kohteet) 

Arvokkaat uuselinympäristöt / 
sekundääriset elinympäristöt 

Ihmistoiminnan synnyttämät elinympäristöt, joille on kehittynyt 
monimuotoinen lajisto ja muita arvokkaiden luontotyyppien 
ominaispiirteitä.  

LUOKKA 3 LAJIKRITEERIT 

Silmällä pidettävien (NT) ja 
muun huomionarvoisen 
lajiston merkittävät esiintymät 
ja keskittymät.  

Alue, jolla esiintyy merkittävä esiintymä silmällä pidettäviä (NT) 
luokiteltuja lajeja. Alueella voi olla myös yksittäisiä uhanalaisten 
lajien esiintymiä. Lisäarvoa tuo, jos alueella esiintyy tai 
potentiaalisesti voi esiintyä muuta huomionarvioista lajistoa. 

Liito-oravan elinalueet Liito-oravan elinpiiriin kuuluvat metsäalueet, jotka eivät lukeudu 
ydinalueeseen, mutta ovat liito-oravan käyttämiä (esim. 
ruokailualueet).   

Muut paikallisesti erittäin 
arvokkaat lajistokeskittymät 
(ns. "hot spotit") 

Esim. linnustolle, hyönteislajistolle, lahottajalajistolle, vesieliöille, 
nisäkkäille tai muulle eläimistölle merkittävät elinympäristöt, 
kuten pesimäpaikat tai ruokailualueet. 

LUOKKA 3 LISÄKRITEERIT 

Kokoamakriteeri Muutoin ympäristöstään selkeästi erottuva kohde, jonka 
säästäminen on perustelua. Esim. lajistoltaan rikas kohde. 

LUOKKA 3 LISÄKRITEERIT 

Arvokas ekologinen ydinalue 
tai yhteys 

Kohde sijoittuu Espoon ekologisen verkoston nykytila-
selvityksessä ekologisen runkoyhteyden tai merkittävän 
luonnon ydinalueelle tai sen välittömään läheisyyteen.   

Tukialueet / suojavyöhykkeet Ylemmän luokan kohteiden (LUMO-luokka 1) 
suojavyöhyke/bufferi, jonka kohde vaatii, ettei kohteen 
ominaispiirteet heikenny (esim. pienilmasto, kosteusolot). 
Rajauksen laajuus riippuu luontotyypistä.  
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LUOKKA 4   

Joustava: Kohteet ovat paikallisesti arvokkaita. 

Kohteet joilla esiintyvä lajisto ja luonto on huomionarvoista osana ekologista verkostoa ja 
monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Kohteet ovat esimerkiksi arvokkaita elinympäristöjä 
suojaavia tai tukevia alueita, joilla voi olla merkittävää virkistyksellistä tai maisemallista arvoa.    

LUOKKA 4 LUONTOTYYPPIKRITEERIT 

Muut huomionarvoiset 
luontotyypit ja niiden 
muodostamat kokonaisuudet 

Yksittäiset arvokkaat luontotyypit, jotka eivät ole uhanalaisia, 
mutta muutoin edustavia tai kohteen edustavuus esimerkiksi 
luonnontilan osalta ei ole tällä hetkellä ei ole riittävä, jotta se 
yltäisi korkeampiin luokkiin.  

Heikentyneet tai kehittymässä 
olevat arvokkaat luontotyypit 

Luontotyypit, jotka ovat edustavuudeltaan heikentyneitä tai ovat 
kehittymässä arvokkaiksi luontotyypeiksi.  

LUOKKA 4 LAJIKRITEERIT 

Muut luonto- ja 
lintudirektiivien lajistolle 
(liitteet I, II, IV a, b) 
soveltuvat elinympäristöt 

Esim. liito-oraville soveltuvat metsät, viitasammakolle tai 
lampikorennoille soveltuvat lampareet tai valkoselkätikalle 
sopivat runsaslahopuiset lehtimetsät. Kohteet ovat sellaisia, 
joihin lajilla pitää olla mahdollisuus levittäytyä.  

Muu lepakoiden käyttämä 
alue (EUROBATS III) 

Alueella esiintyy lepakoita. 

Muutoin Espoossa 
huomionarvoinen lajisto 

Alueella on runsas tai muutoin huomion arvoinen lajisto.  

LUOKKA 4 LISÄKRITEERIT 

Tukialueet / suojavyöhykkeet Ylemmän luokan kohteiden (LUMO-luokka 3) 
suojavyöhyke/bufferi, jonka kohde vaatii, ettei kohteen 
ominaispiirteet heikenny (esim. pienilmasto, kosteusolot). 
Rajauksen laajuus riippuu luontotyypistä.  

    

Termien selitteitä  
1 edustavuus Luontotyyppien edustavuutta voidaan arvioida asteikolla erinomainen - 

hyvä - kohtalainen - heikko - muu. Ohjeistus edustavuuden arviointiin 
välilehdellä 2.  

2 merkittävä esiintymä Kohde on vähintään Espoon mittakaavassa merkittävä ja 
elinvoimainen lajin/lajien esiintymäpaikka, jossa lajilla/lajeilla on 
mahdollisuus säilyä myös tulevaisuudessa. Arvio perustuu tiedossa 
olevaan lajin levinneisyyteen ja asiantuntija-arvioon.  

3 uhanalaisuus Uhanalaisuuden arvioimisessa käytetään viimeisintä uhanalaisarvioita 
ja Etelä-Suomen uhanalaisluokkia. Myös alueellinen uhanalaisuus 
tulee mainita.  

4 huomionarvoinen laji Esim. silmällä pidettävät (NT), rauhoitetut (lsl 39 §) tai Espoossa 
harvalukuisena tavatut lajit. Muut elinympäristöään ja luontoarvoja 
indikoivat lajit (esim. käävät). Indikaattorilajit ovat vaateliaita ja niiden 
esiintyminen kertoo, että alueella on potentiaalisesti muutakin 
arvokasta lajistoa.  

5 ydinalue Lajien esiintymispaikan ympärille rajattava elinympäristön tärkein osa, 
jonka laji vaatii säilyäkseen. Esim. luontodirektiivin IV a liitteen lajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikkaa ympäröivä kuvio. Rajauksen koko 
riippuu kyseisestä lajista. Rajaus tehdään arviona kyseisen selvityksen 
pohjalta. 

6 potentiaalinen esiintymä Sellaisen kohde, jolla voi potentiaalisesti esiintyä direktiivilajeja, 
uhanalaista tai huomionarvoista lajistoa, mutta mistä ei inventoinnin 
yhteydessä saatu varmuutta tai jolle tulisi laatia lisäinventointi tämän 
varmistamiseksi.  
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7 Alueellisesti uhanalainen Lajiston alueellisessa uhanalaisuusarvioinnissa tarkastellaan 
valtakunnallisesti silmälläpidettävien (NT) ja elinvoimaisten (LC) lajien 
uhanalaisuutta alueilla. Espoo sijoittuu alueellisessa 
uhanalaisluokittelussa vyöhykkeelle 1b (hemiboreaalinen, lounainen 
rannikkomaa, kts välilehti 2) 

ARVOKKAIDEN 
LUONTOTYYPPIEN 
EDUSTAVUUDEN 
ARVIOIMINEN   

Edustavuuden arvioiminen Luontotyyppien edustavuutta arvioidaan kunkin luontotyypin 
ominaispiirteiden, luonnontilaisuuden ja lajiston sekä 
heikentävien tekijöiden perusteella. Mikäli kohde on 
mosaiikkimainen ja sisältää useampaa luontotyyppiä, 
arvioidaan edustavuutta kokonaisuutena. Edustavuus 
luokitellaan viiteen luokkaan.  

Luontotyypin määrittely Luontotyypin/luontotyyppiryhmän tunnistaminen ja määrittely 
perustuu alan määritysohjeisiin, joita ovat mm. metsä- ja 
suotyyppien kasvupaikkatyyppien määrittelyoppaat (esim. Laine 
J. ym. 2012 & Jukka-Pekka Hotanen ym. 2008), Lsl 
luontotyyppien inventointiohje, Natura-inventointiohje, ML 10§ ja 
Vl 11§ luontotyyppien määritysohjeet, uhanalaisten 
luontotyyppien määrittelyoppaat tai muita täydentäviä 
inventointiohjeistuksia on hyvä käyttää ja niissä voi olla 
luontotyyppikohtaisia tarkenteita.  

Luontotyypin 
ominaispiirteiden määrittely 

Alempaan taulukkoon on koottu luontotyyppien ominaispiirteet 
pääryhmittäin (esim. lehdot, kangasmetsät). Kaikkien 
ominaispiirteiden ei ole tarpeen täyttyä, jotta kohde voidaan 
arvioida edustavaksi. Pohjana käytetty METSO-ohjelman 
luonnontieteellisiä valintakriteerejä sekä Helsingin uhanalaisten 
luontotyyppien inventoinnin luokittelua, joka pohjautuu mm. 
Natura-luontotyyppien edustavuuden ja luonnontilan 
määrittelyyn (Airaksinen ja Karttunen 1998), Natura-
inventointiohjeeseen ja Luonnonsuojelulain luontotyyppien 
inventointiohjeeseen.  

Luonnontilaisuuden arviointi Edustavuuden osana arvioidaan kohteiden luonnontilaisuutta. 
Perinnebiotoopeilla ja muilla ihmisen hoidosta riippuvaisilla 
luontotyypeillä vertaaminen luonnontilaisuuteen ei ole tarpeen. 
Näissä voidaan arvioida kohteiden hoitoaktiivisuutta eli esim. 
asteikolla, onko kohdetta hoidettu viime aikoina vai onko kohde 
jo kasvanut umpeen. 

EDUSTAVUUSLUOKAT Kriteerit* 

Erinomainen 

Ominaispiirteet vastaavat tyypin kuvausta, kohteella on 
luonnontilaisen tai sen kaltaisen luontotyypin ominaispiirteet.  
Kohteella vallitsee tyypille tunnusomainen lajisto. Heikentäviä 
tekijöitä esiintyy hyvin vähän. 

Hyvä 

Ominaispiirteet vastaavat tyypin kuvausta, kohteella on 
luonnontilaisen kaltaisen luontotyypin ominaispiirteet, jotka 
voivat olla vähän heikentyneet. Kohteella esiintyvät 
oleellisimmat tyyppilajit, mutta joukossa on myös muuta lajistoa.  

Kohtalainen 

Ominaispiirteet vastaavat pääosin tyypin kuvausta, kohde on 
luonnontilaltaan muuntunut, mutta joitakin luonnontilaiseen 
verrattavia ominaispiirteitä löytyy. Heikentäviä tekijöitä voi olla 
useampia. Kohteella esiintyvät jotkin tyyppilajit, mutta lajistossa 
muita piirteitä edustavan lajiston esiintyminen huomattavaa.  
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Heikko 

Kohde on selkeästi luonnontilaltaan muuntunut eikä 
luonnontilaiseen verrattavia ominaispiirteitä juurikaan löydy. 
Heikentäviä tekijöitä on runsaasti. Lajistossa muita piirteitä 
edustavan lajiston esiintyminen vallitsevaa.  

Muu 
Kirjataan tähän luokkaan, jos kohde ei (enää) edusta 
luontotyyppiä eikä sitä voi suoraan lukea muuksikaan 
luontotyypiksi.  

 


