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1 Johdanto 

Läntisessä Espoossa, Bodominjärven ja Matalajärven välissä sijaitsee erikoi-
nen Högnäsin kannas. Kannaksella on sekä vanhaa mökkiasutusta että uu-
dempaa ympärivuotista asutusta. Koska alueella on maanomistajien puolelta 
noussut tarvetta uudistaa rakennuskantaa, Espoon kaupunki on päättänyt laa-
tia alueelle asemakaavan rakentamisen ohjaamiseksi.  

Espoon kaupunki antoi Luontotieto Keiron Oy:lle toimeksiannon laatia alu-
eelta luontoselvityksen. Tämä raportti sisältää luontoselvityksen tulokset: alu-
een ja lajiston yleiskuvauksen, kuviokohtaiset kuvaukset, huomioitavat 
elinympäristöt ja lajihavainnot, toimenpidesuositukset, Natura-arvion tarve-
harkinnan, laji- ja karttaliitteet. Alueelta kartoitettiin elinympäristöt, putkilo-
kasvillisuus, pesimälinnusto, liito-orava ja lepakot. Koska selvitysalue sijaitsee 
aivan Natura 2000 – alueen naapurina, katsottiin tarpeelliseksi arvioida raken-
tamisen mahdollisia vaikutuksia Natura -arvion tarveharkintana.  

Työn tavoitteena on osoittaa kaavoituksen tarpeisiin lain suojelemat elinym-
päristöt, uhanalaisten lajien tärkeät elinympäristöt ja luonnon kannalta arvok-
kaat alueet. Pesimälinnustoa ja kasvilajistoa on käytetty ilmentämään luonto-
arvoja.  

Selvityksen valmistumisvaiheessa kävi ilmi, että kaava-alueen luoteiskulmassa 
on tehty joitakin metsänhoitotöitä (Leena Kaasinen, suull. tiedonanto 
12.12.07). Näin ollen kuvion1 kuvaus ei enää kuvasta nykytilaa.  

Selvityksen ovat laatineet biologi FM Susanna Pimenoff (työn ohjaus, kartat, 
liito-orava, elinympäristöt ja kasvillisuus), biologi FM Johan Ekroos (linnus-
to) ja lepakkoasiantuntija FM Eeva-Maria Kyheröinen Luontotieto Keiron 
Oy:stä.  

2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus 

Selvitysalue sijaitsee Espoon kaupungissa Kehä III:sen länsipuolella ja Tu-
runväylän pohjoispuolella. Högnäs sijoittuu Matalajärven ja Bodominjärven 
välissä olevalle kapealle kannakselle.  

Selvitysalueen pinta-ala on noin 20 ha. Tästä 13 ha on sisällytetty elinympäris-
töselvitykseen, muut alueet on katsottu asutuiksi tonteiksi. Alue koostuu 
hyvinkin korkeasta kukkulasta jyrkkine rinteineen ja etelässä alavasta savisesta 
maasta järvien välissä. Nykyinen rakennuskanta on iältään vaihtelevaa, van-
himmat mökit ovat peräisin arviolta 1950-60 –luvuilta, uusimmat omakotita-
lot ovat alle 10 vuotta vanhoja. Monet vanhemmista rakennuksista ovat lähes 
hylättyjä ja huonokuntoisia.  

Matalajärvi, sen rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosa kuuluvat Natura 2000 –
suojelualueverkostoon. Lähimmät muut luonnonsuojelualueet ovat selvitys-
alueen pohjois- ja eteläpuolella, molemmat alle 0,5 km etäisyydellä selvitys-
alueesta.  

Kartalla 1 esitetään selvitysalueen rajat.  
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3 Tutkimusmenetelmät 

3.1 Elinympäristöt ja kasvillisuus 

Alueen elinympäristöt rajattiin kartalle kiertämällä alue jalan kahden maasto-
päivän aikana (23.5.07 ja 20.9.07). Elinympäristöt luokiteltiin metsätyyppeihin 
ja muihin elinympäristötyyppeihin. Metsiä arvotettiin mm. puuston iän, ra-
kenteen ja luonnontilaisuuden perusteella. Kasvillisuuden yleispiirteet kartoi-
tettiin elinympäristöjä määritettäessä. Yleiset ja havaitut huomionarvoiset 
kasvilajit kirjattiin, mutta selvityksen tavoitteena ei ollut laatia kattavaa putki-
lokasvilistaa.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin laatimaa vektoripohjaista poh-
jakarttaa mittakaavassa 1:4000. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-
paikanninta, jolta siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan.  

3.2 Linnusto 

Selvitysalueen linnusto selvitettiin soveltamalla Koskimiehen ja Väisäsen 
(1988) kuvaamaa kartoitusmenetelmää. Laskennat suoritettiin kolmen lasken-
takierroksen turvin. Maastotyö suoritettiin kulkemalla selvitysalueella hitaasti 
ja mahdollisimman kattavasti jottei yksikään selvitysalueen maastokohta jäisi 
20 metriä kauemmaksi laskijasta. Jokainen kierros aloitettiin hieman eri koh-
dasta, jolla laskentatehoa pyrittiin tasoittamaan selvitysalueen osien välillä. 
Kierrokset ajoitettiin lintujen lauluaktiivisuutta ja pesintää sekä muuttolintujen 
saapumista huomioiden. Edellä kuvatulla tavalla voidaan kattavasti ja luotet-
tavasti kartoittaa selvitysalueen linnusto, aikaisin pesintänsä aloittavat sekä 
myöhään saapuvat lajit mukaan lukien. 

Kartoitustyö aloitettiin auringon noususta alkaen. Kartoituspäiviksi valittiin 
vähätuulisia ja puolipilvisiä päiviä, jolloin lintujen havaittavuus sekä lauluaktii-
visuus ovat huipussaan. Kartoituksessa havaitut linnut ja kaikki reviirinpitoon 
ja pesintään viittaava lisätieto, kuten ääntely ja käyttäytyminen, merkittiin 
maastossa suurimittakaavaiseen karttaan. Kartoittaessa kiinnitettiin erityis-
huomiota saman lajin mahdollisiin muiden yksilöiden yhtäaikaisiin havaintoi-
hin, mikä mahdollistaa luotettavan parimäärän arvioinnin. 

Maastokäynnit suoritettiin 3.5., 25.5. ja 12.6. Aikaväli kattaa ainakin osittain 
kaikkien Etelä-Suomessa pesivien lajien pesimäkauden. Maalinnustoa kartoit-
taessa on olennaista huomioida lajien väliset erot lauluaktiivisuuden huipun 
ajoittumisessa ja saapumisessa pesimäpaikoille. Esimerkiksi kanalintujen, tik-
kojen, pöllöjen ja tiaisten osalta toukokuun alku on hyvää aikaa. Vesilintujen 
ja kahlaajien kartoitus on puolestaan tehokasta toukokuun alkupuolelta kesä-
kuun puoliväliin. Varpuslintujen kartoitus perustuu pitkälti alkukaudella laula-
viin koiraisiin sekä loppukaudella näkyvästi ja kuuluvasti pesiään ja poikasiaan 
varoitteleviin lintuihin. 

Lintujen parimäärä arvioitiin yhdistämällä kolmen maastokierroksen tulokset 
kokoamalla lajikohtaiset havainnot erilliselle kartalle. Tällä tavalla yhdistetyt 
havainnot kuvaavat lajikohtaisesti pysyvien reviirien sijainnit selvityksen kan-
nalta relevantilla tarkkuudella. Lajikohtaisten reviirien tulkinnassa huomioitiin 
erityisesti kaikki reviirin haltuun viittaava käyttäytyminen, kuten laulu, varoit-
telu tai reviirikahakat muiden saman lajin yksilöiden välillä. Reviirien tulkin-
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nassa huomioitiin myös löydettyjen pesien sekä maastopoikueiden sijainnit. 
Reviirien rajauksiin vaikutti myös kyseisen lajin muuttoaika, havaintojen väli-
set etäisyydet sekä lajikohtainen havaittavuus aktiivisen laulukauden ulkopuo-
lella. Reviiriksi tulkittiin useassa eri laskennassa samalla paikalla havaittu koi-
ras tai pari, tai yhdeltä laskentakäynniltä selkeä reviiriin tai pesintään viittaava 
havainto (esim. emon voimakas varoittelu, ruokaa kantava emo, pesämateriaa-
lia kantava koiras). 

3.3 Liito-oravan kartoitus 

Selvitysalueen liito-oravia tutkittiin maastossa toukokuussa 23.5.07. Maastos-
sa käytettiin yhteensä noin 4 tuntia. Tämän lisäksi lintulaskija kartoitti liito-
oravaa ja kolopuita oman työnsä ohessa huhti-kesäkuun aikana. Tässä selvi-
tyksessä käytetty maastokartoitusmenetelmä on vastaava kuin Tiehallinnon 
toimeksiannosta laaditussa liito-oravaselvityksessä Valtatie 1 laajennukselle 
(Vuorinen 2001).  

Maastotyötä edelsi liito-oravalle soveltuvien metsiköiden sijainnin määrittä-
minen ilmakuvan perusteella. Mahdollisiksi kohteiksi luokiteltiin varttuneet 
tai iäkkäät sekametsät ja iäkkäät kuusimetsät. Kohteilta haettiin liito-oravan 
jätöksiä suurten haapojen ja kuusten juurilta. Havaitut kolopuut merkittiin 
kartalle ja niistä otettiin GPS-paikantimella koordinaatit. Maastossa määritel-
tiin potentiaalisten esiintymien rajat. Liito-oravalle kelvollisia viheryhteyksiä 
määriteltiin sähköisen ilmakuvan (noin vuodelta 2005) avulla.  

Liito-oravan papanat ovat keväisin kellertäviä ja helposti havaittavissa liito-
oravan elinpiirillä.  Sää kartoitusta edeltävänä keväänä oli normaali. Papanoita 
liuottavia sateita tuli toukokuun loppupuolella ja kesäkuussa. Kartoitusta voi-
daan kuitenkin pitää melko luotettavana.   

Metsästä etsittiin liito-oravalle tärkeitä elementtejä, joiden perusteella metsä 
arvotettiin. Tärkeää on metsän luonnontilaisuus eli seuraavat tekijät: 

• puuston rakenne, monikerroksisuus 
• puulajien kirjo: kuusen, haavan, koivun ja lepän esiintyminen 
• kolopuiden ja lahopuun määrä 
• puuston ikä 
• metsikön koko  
 

Kaikki jalan tarkistetut metsät arvotettiin liito-oravan esiintymisen todennä-
köisyyden selvittämiseksi. Arvotus on vastaava kuin Valtatie 1 liito-
oravaseurannassa ja on seuraava: 

A+  merkitsee liito-oravan esiintyvän kohteella  
A-  asumaton potentiaalinen kohde 
B+  metsikkö, jossa joitain liito-oravan vaatimia elementtejä 
B-  alue, jossa liito-oravan liikkuminen on helppoa tai mahdollinen ruokai-

lualue 
C+  alue, jossa liito-orava pystyy liikkumaan 
C-  avomaasto, jossa liito-oravan liikkuminen on vaikeata (avohakkuu, pel-

to ym. aukea). 
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Menetelmän avulla saadaan selville onko liito-oravaa esiintynyt kohteella en-
nen kartoitusajankohtaa. Tämä tarkoittaa, että keväällä löydettävät papanat 
ovat peräisin syksyltä, talvelta tai keväältä. Sääolot vaikuttavat papanoiden 
säilymiseen, jos sateet ovat runsaita niin papanat häviävät nopeammin.  

Jos kohteelta löytyy liito-oravan papanoita, kohteen metsikkö tarkistetaan 
kokonaisuudessaan. Papanalöytöjen ja soveltuvan metsän perusteella rajataan 
liito-oravan esiintymä, mahdollisesti myös soveltuva metsä ja ruokailualueet.  

Kohde on tulkittu asumattomaksi, mikäli papanoita ei ole löytynyt yhdeltä-
kään puulta tai mikäli kohteen metsä on hävinnyt hakkuun seurauksena. 
Kohde on tulkittu asutuksi, mikäli liito-oravan papanoita löytyy vähintään 
yhdeltä puulta. Tästä ei voida päätellä että jokainen metsäinen alue, josta löy-
tyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan esiintymä. Liito-orava 
vaatii elinpiirin ydinalueiltaan eli esiintymiltä tiettyjä ominaisuuksia, vaikkakin 
se liikkuu laajemmalti erityyppisissä metsissä. 

Esiintymän rajaaminen papanoiden ja soveltuvan metsän perusteella on haas-
tava tehtävä. Jokainen esiintymä on ainutlaatuinen eikä yleispäteviä ohjeita ra-
jaamiselle ole mahdollista antaa. Liito-oravatilanne muuttuu jatkuvasti luon-
nollisista syistä, joten uusia esiintymiä voi ilmaantua soveltuville kohteille ja 
vanhoja hävitä. Tämä vaihtelu kuuluu liito-oravan biologiaan, joten yhden 
vuoden kartoitus vastaa vain kartoitusvuoden tilannetta. Tämän takia kartoi-
tuksissa on myös arvioitu soveltuvia metsiköitä, joihin saattaa ilmaantua liito-
oravaa, mikäli metsikön rakenne pysyy ennallaan.  

3.4 Lepakot  

Högnäsin alueelta ei ole aiemmin tehty lepakkokartoitusta. Etelä-Espoon 
yleiskaava-alueelta tehty lepakkokartoitus (Siivonen 2002) ei kattanut tässä 
tarkasteltavaa aluetta. Tämän kartoituksen tuloksia on verrattu Siivosen 
(2002) tuloksiin sekä Viiskorven ja Perusmäen alueella tehdyn kartoituksen 
(Hagner-Wahlsten 2005) ja Etelä-Nuuksion alueella tehdyn kartoituksen 
(Hagner-Wahlsten & Kyheröinen 2005) tuloksiin.  

Lepakoita on Suomessa tutkittu toistaiseksi melko niukasti, ja kartoitusmene-
telmät ovat vielä vakiintumattomat. Erilaisia lepakkokartoituksia on viime 
vuosina tehty jonkin verran (esimerkiksi Kinnunen ym. 1998, Kyheröinen 
2004, Siivonen 2002, 2004, Vihervaara 2004). Kartoituksissa on käytetty ai-
nakin linjalaskentaan pohjautuvaa reittimenetelmää, ruutukartoitusta sekä eri-
laisten menetelmien yhdistelmiä. Ruotsista ja Keski-Euroopasta saatujen tie-
tojen pohjalta menetelmien testaus- ja kehitystyötä tehdään parhaillaan maas-
samme.  Perustietoa lepakkokartoituksen menetelmistä antavat esimerkiksi de 
Jong & Ahlén (1996), Mitchell-Jones & McLeish (2004) ja Sierla ym. (2004).   

Kartoitus suunniteltiin karttatarkastelujen ja päiväaikaan tehdyn maastokäyn-
nin avulla. Lepakoita havainnoitiin öisin ultraäänidetektorin avulla, kävellen 
erilaisia elinympäristöjä (esimerkiksi metsää, pellon ja metsän reunaa, raken-
nettua ympäristöä) halkovaa reittiä mahdollisimman kattavasti kaava-alueella. 
Pääsääntöisesti kartoituksessa hyödynnettiin olemassa olevia teitä ja polkuja, 
sillä polkujen ulkopuolella liikuttaessa taustaäänien aiheuttama häiriö detekto-
rihavainnointiin lisääntyy. Pihapiirit rajoittivat paikoitellen havainnointilinjo-
jen sijoittelua. Erityisen hyviltä vaikuttavilla saalistusalueilla havainnoitiin pi-
dempään. Rauhallisella vauhdilla tehdyllä laskennalla yhdistettynä hyviltä vai-
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kuttavien saalistusalueiden tarkempaan havainnointiin saadaan varsin katta-
vasti tietoa lepakkolajistosta ja niiden määrästä. Kävellen tehtyjä kartoitus-
kierroksia täydennettiin melomalla Bodomjärven itärantaa ja Matalajärven 
länsirantaa seuraten. Melomalla oli mahdollista havainnoida ranta-alueita eri-
tyisesti vesisiippojen löytämiseksi rantatonttien kotirauhaa rikkomatta. 

Kartoitusta tehtiin kolme kertaa jalan ja kerran melomalla. Alueella havain-
noitiin lepakoita 28.5., 1.7., 12.7. ja 12.8. Tekemällä kesän aikana useampi 
kartoituskierros saadaan tietoa saalistusalueissa kesän aikana tapahtuvista 
muutoksista. Lepakoita havainnoitiin riittävän lämpiminä (yli + 5 C), poutai-
sina ja vähätuulisina öinä. Kartoitusta ei tehty sateella tai voimakkaassa tuu-
lessa, koska lepakoiden saalistusaktiivisuus on silloin huomattavan vähäistä. 
Havainnointi aloitettiin noin puolen tunnin kuluttua auringonlaskusta.  

Havainnoinnissa käytettiin Pettersson Elektronikin valmistamaa D240X -
detektoria eli ultraääni-ilmaisinta, jolla lepakoiden korkeat kaikuluotausäänet 
muunnetaan korvin kuultaviksi. Laitteen avulla voidaan kuunnella lepakoita 
reaaliaikaisesti (heterodyne-menetelmä) tai tarkastella aikalaajennettuja ääni-
näytteitä (time expansion -toiminto). Useimmiten havaitut lepakoiden kaiku-
luotausäänet nauhoitettiin Sony minidisc -tallentimella (Sony MD walkman 
MZ-NH700). Lajit tunnistettiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla 
nauhoitettuja ääniä tietokoneella BatSound®-ohjelmistolla. Nopeasti ohilen-
tävästä lepakosta ei kuitenkaan aina saada kunnollista ääninäytettä. Tällaisissa 
tapauksissa havainto on määritetty joko siippalajiksi tai tunnistamattomaksi 
lepakkolajiksi. Viiksisiippaa ja isoviiksisiippaa ei voida luotettavasti erottaa 
toisistaan äänen perusteella, joten ne on esitelty lajiparina viiksisiipat. Myotis-
lajien (Suomessa lähinnä vesisiippa, viiksisiipat ja ripsisiippa) kaikuluotausää-
net muistuttavat hyvin paljon toisiaan eikä lajeja voida aina erottaa luotetta-
vasti ilman pyydystämistä. Tähän kartoitukseen ei sisältynyt pyydystyksiä. Le-
pakot pyrittiin aina myös näkemään lajinmäärityksen varmentamiseksi.  

Kartoitusalueella kiinnitettiin huomiota myös mahdollisiin päiväpiilopaikkoi-
hin (kolopuut, piilopaikoiksi soveltuvat rakennukset) sekä talvehtimispiiloiksi 
sopiviin paikkoihin (lähinnä kellarit tai muut maanalaiset rakenteet) mahdolli-
sia myöhempiä tutkimuksia varten. 

3.5 Kohteiden arvottamisen perusteet 

Luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kohteiden valintaperusteina ovat seuraa-
vat tekijät:   

- luonnonsuojelulain suojeltu luontotyyppi (LsL 29 §/LsA 10§) 
- erityisesti suojeltavan lajin esiintymä (LsL 47 §/LsA 22 §) 
- luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin esiintymä (LsL 49 §/LsA 23 §) 
- metsälain erityisen tärkeä elinympäristö (MeL 10 §/MeA 7&8 §) 
- vesilain 1 luvun 15 a ja 17 a §:ssä mainittu luontotyyppi. 
- arvokas vesialue tai virtavesi 
- perinnemaiseman luontotyyppi 
- geologisesti arvokas muodostuma 
- uhanalaisen ja silmälläpidettävän lajin esiintymä 
- muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde, kuten vanha tai runsaasti 

lahopuuta sisältävä metsä 
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Kohteiden luonnonsuojelullinen arvo on ilmaistu seuraavalla asteikolla: 

5 Valtakunnallisesti arvokas kohde. Kansallinen arvo on kohteella, 
jossa esiintyy erittäin uhanalainen laji tai elinympäristö. Kohde 
voi myös olla ainutlaatuinen. Arvokas elinympäristöjen kokonai-
suus, joka luo edellytykset runsaalle ja erikoistuneelle lajistolle, 
voi olla kansallisesti arvokas. Luonnonarvojen säilyttäminen vaa-
tii suojelualueen perustamista. 

4 Maakunnallisesti arvokas kohde, jos ympäristö on maakunnalli-
sesti harvinainen ja luonnoltaan arvokas. Siinä esiintyy uhanalai-
nen laji tai lajeja, edustavaa arvokasta tai uhanalaista elinympäris-
töä tai luonnontilaisuus luo edellytykset useille harvinaisille lajeil-
le. Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii yleensä suojelualueen pe-
rustamista. 

3 Paikallisesti erittäin arvokas kohde, jos ympäristö on tavanomai-
sesta poikkeava, mutta ei kuitenkaan ainutlaatuinen. Harvinainen 
laji, lajirikkaus, arvokas elinympäristö tai hyvä luonnontila voivat 
tuoda ympäristölle tämän arvon. Kohteella on sellaisia luon-
nonarvoja, jotka yleensä vaativat selviä rajoituksia alueen maan-
käyttöön. 

2 Paikallisesti arvokas kohde. Kohteella on jonkin verran luon-
nonarvoja, jotka yleensä voi helposti säilyttää, vaikka aluetta käy-
tetään normaalisti rakentamiseen tai metsänhakkuisiin. Kohtei-
den sijainnin voi merkitä kaavaan informatiivisena merkintänä, 
jotta se tulee paremmin huomioitua maankäytössä.   

1 Joitakin luontoarvoja, eli tavanomaista luontoa edustava kohde. 
Ei rajoituksia normaaliin rakentamiseen tai maankäyttöön. 

0 Ei erityisiä luontoarvoja, jos ympäristö on muokattu ja luonnon-
tila muuttunut. Vähäarvoinen, tuhoutunut kohde.  
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4 Maankäyttö ja suunnittelutilanne 

4.1 Natura-alue 

Matalajärven rantaluhdat ja Högnäsin pohjoisosan maa-alue kuuluvat Natura 
2000 -verkostoon osana Matalajärven suojelualuetta (koodi: FI0100092).  

Tässä Natura osa-alueen kuvaus (Uudenmaan ympäristökeskus 2006): 

”Nimensä mukaisesti järvi on hyvin matala, avovesialueillakin suurin syvyys 
on vain vähän yli metrin. Matalajärveä ympäröivät alueet ovat olleet pitkään 
viljeltyjä ja nykyisin osa pelloista on rakennettu golfkentäksi, mikä on vaikut-
tanut varsin voimakkaasti järven vedenlaatuun. Rehevöitymisen seurauksena 
Matalajärven avovesialue on viime vuosikymmeninä umpeenkasvanut vähi-
tellen ja nykyisin avovettä on noin 71 ha. 

Matalajärvi on luontaisesti runsasravinteinen ja lähdevaikutteinen. Se edustaa 
botaaniselta järvityypiltään osmankäämi-ratamosarpio (Typha-Alisma) –
tyypin järveä. Järven avovesialueella kasvaa paikoin järvikaislasaarekkeita ja 
rantoja reunustavat luhdat ja rantasuot, jotka ovat laajimmillaan järven etelä- 
ja pohjoispäässä. Rantaluhtien kasvillisuus on valtaosin ruoko- ja saraluhtaa 
sekä paikoin myös osmankäämiluhtaa. Järven pohjoispäässä on laaja luhtai-
nen pullosaraneva. Matalajärven rantametsissä esiintyy paikoitellen myös ter-
valeppä- ja koivuvaltaisia metsäluhtia. 

Bodomin kannaksen pähkinäpensaslehto on edustavaa tuoretta keskiravin-
teista käenkaali-oravanmarja –tyypin (OMaT) lehtoa ja runsasravinteista sini-
vuokko-käenkaali –tyyppiä (HeOT). Lehtokasveista alueella esiintyvät run-
saina mm. lehtokuusama, koiranheisi, taikinamarja, sudenmarja ja sinivuokko. 
Yli kaksimetriset pähkinäpensaat vallitsevat alueen pensaskerroksessa. Leh-
don valtapuustona on järeitä kuusia, joiden joukossa kasvaa paikoin isoja 
haapoja, koivua, raitoja ja pihlajaa. Lehdon länsiosassa kasvaa myös tammia. 

Matalajärvi on ainoita Uudellamaalla kasvillisuudeltaan ja kasvistoltaan edus-
tavana ja melko luonnontilaisena säilyneitä luontaisesti runsasravinteisia jär-
viä. 

Matalajärven vesikasvisto ja –kasvillisuus on erittäin edustava ja vaatelias. 
Järvellä esiintyy uposkasveista muun muassa valtakunnallisesti vaarantuneeksi 
luokiteltu luontodirektiivin laji, hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja valta-
kunnallisesti silmälläpidettäväksi harvinaiseksi luokiteltu jouhivita (Potamogeton 
rutilus). Molempien lajien esiintymät todettiin elokuussa 2000 edelleen elin-
voimaisiksi. Lisäksi Matalajärven monimuotoiseen uposkasvistoon kuuluvat 
mm. uposvesitähti, karvalehti, kiehkuraärviä, pikkuvita, isolimaska ja up-
posirppisammal. Vaateliaista irtokeijuvista ja kelluslehtisistä järvellä edustavat 
ristilimaska, kilpukka ja konnanulpukka. Myös järven ilmaversoiskasvillisuus 
on runsasta ja monimuotoista. 

Matalajärven rantametsät ovat paikoitellen luonnontilaisia ja edustavia metsä-
luhtia. Tervaleppä on metsäluhtien valtapuu, mutta sekapuuna kasvaa myös 
hieskoivua. Luhtien kasvillisuudessa on paikoin havaittavissa mätäs- ja välik-
köpintojen vaihtelun synnyttämää mosaiikkimaisuutta. Metsäluhtien kenttä-
kerroksen valtalajeja ovat mm. vehka, raate, ranta-alpi, rentukka ja rantayrtti. 
Paikoitellen kasvaa myös kurjenmiekkaa ja punakoisoa. 
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Matalajärvellä pesii monipuolinen vesi- ja rantalinnusto. Järvi on myös mer-
kittävä vesilintujen muutonaikainen levähdyspaikka. 

Matalajärvi on luokiteltu lintuvesiensuojeluohjelmassa valtakunnallisesti ar-
vokkaaksi. Viime vuosikymmenien aikana pesimälinnusto on lajistoltaan 
hieman yksipuolistunut, mutta järvellä pesii edelleen runsas vesi- ja rantalin-
nusto. Pesimälajistoon kuuluu säännöllisesti mm. lintudirektiivin liitteen I la-
jeista luhtahuitti, kurki, pikkulepinkäinen ja peltosirkku. Bodomjärvellä pesivä 
kalasääskipariskunta käy myös säännöllisesti saalistamassa Matalajärvellä. Li-
säksi järven rantametsien pesimälinnustoon kuuluu uhanalainen pikkutikka. 

Muutonaikaisena levähdyspaikkana Matalajärvi on viime vuosina kasvattanut 
merkitystään. Järvellä levähtää runsaasti vesilintuja ja myös kahlaajia. Esimer-
kiksi kaakkuri, kuikka, laulujoutsen ja uivelo ovat säännöllisiä vieraita. Uive-
loita on joinakin syksyinä kerääntynyt järvelle useampia kymmeniä. Etenkin 
syksyisin järven rantapensaikoissa tavataan säännöllisesti sinirintoja. ” 

4.2 Kaavatilanne 

Selvitysalue on voimassa olevassa yleiskaavassa vuodelta 1996 kokonaisuu-
dessaan merkitty AP –merkinnällä, mikä tarkoittaa pientalovaltaista asunto-
aluetta. Matalajärvi rantaluhtineen on merkitty suojelualueeksi SL1 ja Bodo-
minjärvi vesialueeksi W. Högnäsin pohjoispuolella golfkentän alue on merkit-
ty virkistysalueeksi V ja etelänpuoleiset pellot virkistysalueeksi V.  

5 Esitiedot 

Högnäsin kallioperä on Bodomin graniittia, joka on mesoproterotsooinen ki-
vilaji (Geologian tutkimuskeskus 1994). Maaperä on kallioperää monipuoli-
sempaa. Högnäsin ylimmät osat ovat maaperältään avokallioita, ylemmät rin-
teet ja itärinne on moreenia (Geologian tutkimuskeskus 1964). Bodominjär-
ven puolella rinne koostuu sorasta ja hiekasta. Savi ja hiesu muodostavat 
maaperän sekä etelä- että pohjoispuolella alavilla mailla. Matalajärven rannat 
ovat turvetta.  

Högnäsin eteläpuolella Bodominjärven rantametsistä on tehty havaintoja lii-
to-oravista (Kalevi Hiironniemi, suull. tiedonanto huhtikuu 2007). Högnäsis-
tä ei ole havaintoja, mutta elinympäristöt ovat sille soveltuvia.  

Kirjallisuudesta löytyi tietoja Bodomin kannaksen pähkinälehdosta (Espoo 
1987). Kohde kuvataan seuraavasti: ” …kannaksella on hieno pähkinälehto, 
jossa kasvaa myös tammea ja vaahteraa. Kenttä- ja pohjakerroksen kasvilajis-
to on rikas, mm. kevätlinnunhernettä, kurjenkelloa, kiurunkannusta ja sini- ja 
valkovuokkoa. Kirjallisuudessa esiintyy tieto harvinaisesta lehtonokkasamma-
leesta. Alueella kasvaa myös harvinaista tammilehtojen sienilajia kyyhkyhape-
roa sekä melko harvinaista lepäntattia. Myös pensaskerros on moni-ilmeinen. 
Alueella kasvaa mm. paatsamaa, lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja terttuseljaa. 
Puustoa on harvennettu 1986.” Suojeluarvo on arvioitu maakunnalliseksi.  

Matalajärvestä on mainittu kaksi merkittävää kasvilajia, erittäin uhanalainen 
hentonäkinruoho (Najas tenuissima) ja silmälläpidettävä jouhivita (Potamogeton 
rutilus) Espoon uhanalaiset lajit –julkaisussa (Heikkinen 2001). Muita uhan-
alaisia lajeja ei mainittu tältä alueelta, tosin useat lajit esiintyvät julkaisussa 
yleisnimikkeellä ”monilla paikoilla”.  
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Högnäsistä tai sen lähialueelta ei ole tehty mainintaa Espoon perinneympäris-
töselvityksessä (Raatikainen & Vaittinen 2003). Högnäsin pohjoispuolella si-
jaitsevan Bodomin kartanon maat ovat vanhaa kulttuurimaisemaa, mutta pe-
rinteisesti hoidettuja niittyjä tai laitumia alueella tuskin on, kun maanviljelys 
on muuttunut golftoiminnaksi.  

Högnäsin lähialueella sijaitsee useita luonnonsuojelulain 29 § nojalla suojeltua 
luontotyyppiä. Koillisessa sijaitsee Matalajärven jalopuumetsä 0,73 ha ja poh-
joisessa Bodominjärven tammilehto 0,7 ha (Eerola 2003 ja 2005).  

Matalajärvestä on tehty kunnostussuunnitelma, jossa pohditaan keinoja rehe-
vöitymisen ja umpeenkasvun hillitsemiseksi (Barkman 2005). Tiivistettynä 
kerrottakoon, että Matalajärven rehevöityminen on alkanut maanviljelyksestä 
ja kiihtynyt golfkentän rakentamisen myötä, mutta tärkeitä kuormittajia ovat 
myös Kehä III:sen hulevedet ja Koskelon sadevesiviemäri. Rehevöityminen 
on vähentänyt järven kasvilajien määrää, ja rantojen umpeenkasvu on muut-
tanut linnustoa. Talvisin järveä ovat kiusanneet happikato 2000-luvulla, mikä 
on johtanut kalojen massakuolemiin.  

Matalajärven kunnostustoimina esitetään mm. koko valuma-alueelta tulevan 
kuormituksen vähentäminen. Kaava-aluetta koskeva kunnostustoimenpide-
ehdotus on järven pinnan nostaminen pohjapadon avulla. Ravinteiden valu-
mista järveen tulee vähentää myös kaava-alueelta.    

Matalajärvestä on vastikään tehty kuormitusselvitys (Karvonen 2007). Siinä 
todetaan Matalajärven ulkoisen fosforikuormituksen merkittävästi ylittävän 
kriittisen rajan. Kuormitus on peräisin valuma-alueen maataloudesta, golf-
kentältä, ilmalaskeumasta sekä liikenne- ja teollisuusalueiden hulevesistä. Ma-
talajärvessä on 2000-luvulla käynnistynyt sisäisen ja ulkoisen kuormituksen 
kierre, jonka katkaiseminen edellyttää voimallisia toimia rehevöitymisen, 
happikadon ja umpeenkasvun pysähdyttämiseksi. Ulkoisen kuormituksen vä-
hentäminen ainakin kolmasosaan nykyisestä on välttämätöntä. Se voidaan 
saavuttaa mm. kosteikkojen, ruovikkopuhdistamoiden, laskeutusaltaiden sekä 
teollisuusalueiden valumavesien ohjaamisella puhdistamolle ja muiden ve-
siensuojelutoimenpiteiden avulla.  
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6 Kuviokuvaukset 

Selvitysalueen jakautuminen elinympäristöjen perusteella kuvioihin esitetään 
liitekartalla 1. Kuvauksissa käytetty numerointi viittaa kartan kuvionumeroi-
hin.  

Kuvio 1 Luoteisranta 

Paikoin jyrkkä ranta viettää Bodominjärveen. Rinteestä on hieno näkymä jär-
velle. Tontti on lähes rakentamaton, vain pari käyttämätöntä pientä rakennus-
ta sijaitsee sen reunoilla. Tontin keskiosassa on kaatunut asuntovaunu ja 
muuta roinaa. Tie laelta alas on pitkä ja jyrkkä.  

Kuvion puustoa on hoidettu useaan otteeseen, mutta edelleen siinä on paljon 
kookkaita puita. Sähkölinjan alus on raivattu (kuvio 1b), mutta rehevän maa-
perän takia vesakko on kovaa vauhtia nousemassa. Puustossa on aukkoja, yh-
tenäisempää puustoa on rantatörmällä ja pohjoisessa. Kuviolla kasvaa useita 
kookkaita mäntyjä, koivuja, kuusia, vaahteraa, tammea, haapaa. Pensasker-
roksessa esiintyy mm. pähkinäpensasta, lehtokuusama ja taikinamarjaa. Alus-
kasvillisuudessa on merkkejä sekä lehto- ja niittylajeista että puutarhakasveis-
ta. Avoalueen lajistossa on mm. hietakastikka, paimenmatara, koiranvehnää, 
vuohenputkea, lampaannataa, kivikkoalvejuurta, sananjalkaa.    

Rantatörmän (kuvio 1a)  kasvillisuus on enemmän kangasmetsän kaltaista, 
mutta vesakko peittää siitä osan. Järveen on kaatunut useita koivuja. Vesa-
kossa on vaahteraa, koivua, pähkinäpensasta ja rantapuustossa on mäntyä, 
koivua ja haapaa sekä katajaa. Aluskasvillisuudessa mm. sormisaraa, puoluk-
kaa, kultapiiskua, mustikkaa, lehtonurmikkaa.  

Kuvio rajautuu melko saumattomasti koillisessa suojeltuun jalopuulehtoon. 
Vaikka tämän kuvion (1c) kasvillisuus on hoidosta muuttunut, siinä on edel-
leen jalopuulehdon piirteitä. Ylärinteen puustossa on mäntyä, tammia, haa-
paa, lehtikuusia ja pensaskerroksessa taikinamarjaa ja runsaasti lehto-
kuusamaa. Lahopuun määrä on kuviota 3 alhaisempi. Mikäli alue olisi säilynyt 
luonnontilaisempana, sille olisi suojelun edellytykset.  

Arvo: Paikallinen 

Natura-luontotyyppi ja edustavuus: Boreaaliset lehdot (9050), edustavuus 
merkittävä, luonnontila kohtalainen.  

Kuvio 2 Pähkinäpensaslehto 

Tiheä pähkinäpensasto sijaitsee kaava-alueen pohjoisrajalla. Ylispuut ovat 
harvassa ja aluskasvillisuus on varjostuksen takia melko harvaa. Ylispuina 
ovat kuusi, koivu ja mänty. Pensaat ovat toistaiseksi melko hentoja, koska nii-
tä on aiemmin raivattu. Määrän ja kokonsa puolesta pähkinäpensasto täyttää 
luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun luontotyypin kriteerit. Sitä ei kui-
tenkaan ole rajattu luontotyypiksi, silloin kun viereinen tammimetsä on rajat-
tu. Syynä lienee pähkinäpensaston alhainen edustavuus juuri pensaiden hen-
touden johdosta.  

Pähkinäpensaslehdossa pesii vaarantunut tiltaltti.  
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Koska pähkinäpensasto liittyy laajempaan lehtokokonaisuuteen kuviolla 2, 
sen arvo kokonaisuuden kannalta on suurempi kuin sen itseisarvo. Kehittyes-
sään pähkinäpensaat ovat tulevaisuudessa arvokkaampia, kun oksien järeys 
kasvaa. Kun lahoja pähkinäpensaan oksia muodostuu, saattaa niille tulla har-
vinaisia seuralaislajeja.  

Arvo: Maakunnallinen 

Natura-luontotyyppi ja edustavuus: Boreaaliset lehdot (9050), edustavuus hy-
vä, luonnontila hyvä.  

Kuvio 3 Lehto Natura-alueella 

Arvokas lehto sijaitsee pohjois-itärinteessä. Erityisesti koillisrinne on ilman-
suuntansa ansiosta varjoisaa ja kosteaa, minkä takia sammallajisto näyttää 
monipuoliselta. Puustossa kasvaa valtalajina kuusta, seassa on yllättävän pal-
jon tammea ja jonkun verran haapaa ja vaahteraa. Rannassa kasvaa tiheästi 
myös terva- ja harmaaleppää, tuomia ja pajuja. Osa tammista on pystyyn 
kuolleita tai huonokuntoisia, mikä johtuu huonoista valo-olosuhteista, tammi 
on valopuu ja näivettyy varjossa. Mikäli kuusia kaadettaisiin, lehtoa voisi oi-
keammin kutsua jalopuulehdoksi. Tyypiltään lehto on tuoretta sinivuokko-
käenkaalityyppiä (HeOT) ja ylemmiltä osiltaan käenkaali-oravanmarjatyyppiä 
(OMaT).  

Pensaskerros on paikoin tiheä, paikoin se lähes puuttuu. Itärinteessä kasvaa 
jonkun verran pähkinäpensasta, samoin lännessä-luoteessa. Taikinamarjaa on 
paljon, sen lisäksi vähän lehtokuusamaa, koiranheisiä ja tuomea. Aluskasvilli-
suus on varjoisissa kohdissa harvaa, lajistossa on käenkaalia, sinivuokkoa ja 
vähän kevätlinnunhernettä. Muita ovat kivikkoalvejuuri, metsäalvejuuri, kielo 
ja mustikka. Keväällä havaittiin myös vähäinen määrä pystykiurunkannusta. 
Sammallajisto on monipuolinen, valtalajina on vaatelias lehtonokkasammal ja 
tuoreen lehdon ilmentäjä metsäliekosammal, lisäksi havaittiin lehväsammalia, 
useita suikerosammalia, ruusukesammal, isokastesammal ja palmusammal. Li-
säksi havaittiin useita määrittämättä jääneitä sammalia. Harvinainen viuh-
kasammal havaittiin yhdeltä haavan rungolta. 

Lahopuun määrä lehdossa on paikoin merkittävä. Lahopuuta esiintyy sekä 
maapuuna, pystypuuna että pökkelönä. Lahopuulajisto on kuusipainotteista, 
mutta tammia on jonkun verran pystypuuna, lisäksi on koivua, haapaa, lep-
pää. Maapuiden lahoaste on melko nuori eikä pitkää lahopuujatkumoa ole 
päässyt syntymään. Esitietojen mukaan lehtoa on harvennettu 1986, jolloin 
kuolevat puut todennäköisesti on viety pois. Tämän takia kääpälajisto näyttää 
nopealla katsauksella olevan varsin tavanomaista, mm. kuusenkynsikääpä, le-
pänkääpä, kantokääpä. Helttasieniä oli syyskuisena kartoituspäivänä runsaasti.  

Rantaluhdassa kasvaa mm. raatetta, järviruokoa, rantamataraa, tuhkapajua, 
okarahkasammalta ja jokin kuirisammal.  

Lehdossa on useita Metsähallituksen ylläpitämiä perhosrysiä. Alustavassa 
analyysissä hyönteismateriaalista ei löytynyt harvinaisia lajeja (Jaakko Mattila, 
kirj. tiedonanto marraskuu 2007).  

Metsä on liito-oravalle erityisen soveltuva runsaiden kolopuiden ansiosta (ar-
vo A-). Kolopuita havaittiin viisi. Koska alueella pesii peräti kolme käpytik-
kaa, koloja on taatusti enemmän ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Liito-oravaa et-
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sittiin tarkasti toukokuussa sen jätöksiä kuitenkaan havaitsematta. Liito-
oravaa ei esiintynyt talvella tai keväällä 2007, mutta se voi levittäytyä metsään 
läheisiltä esiintymiltä jonakin toisena vuonna. Tämä olettaen, että rantapuusto 
säilyy liito-oravalle kulkukelpoisena viheryhteytenä.  

Arvokkaaseen pesimälintulajistoon kuuluvat nuolihaukka, vaarantunut pikku-
tikka, närhi, lehdoissa viihtyvät mustapääkerttu ja sirittäjä ja vanhaa metsää 
suosiva puukiipijä.  

Kuusettuminen uhkaa lehdon tammia ja siksi kuusia pitäisi kaataa ja jättää 
maapuiksi. Lehto on suojeltu Natura-alueena, rajaus esitetään mm. kartalla 5.  

Arvo: Maakunnallinen 

Natura-luontotyyppi ja edustavuus: Boreaaliset lehdot (9050), edustavuus on 
erinomainen, luonnontila on hyvä, toiminta on hyvä.  

Kuvio 4 Laen lehtomainen kangasmetsä 

Puustoltaan lähes samankaltaista kuin alemman rinteen lehto, valtalajina on 
kuusi, lisäksi esiintyy mäntyä, tammea ja haapaa. Pensaskerroksessa on tai-
kinamarjaa ja kalliolla katajaa. Aluskasvillisuudessa on mustikka valtalajina ja 
sammalistossa on tavanomaisia kangasmetsän lajeja ja vähän metsäliekosam-
malta. Metsätyyppi on lähinnä tuore kangas (MT) tai lehtomainen kangas 
(OMT). Lahopuuta on jonkun verran. Paikoin maa on kivistä. Metsä liittyy 
tärkeänä osana lehtoon ja toimii Natura-alueen suojavyöhykkeenä asutuksen 
ja suojelualueen rajalla.   

Arvo: Paikallinen 

Kuvio 5 Laen kangasmetsä 

Tavanomainen, kuusivaltainen kangasmetsä Högnäsin kannaksen laella. 
Puustossa on kuusta, vähän koivua ja mäntyä. Puusto on enimmillään keski-
ikäistä tai iäkästä. Kuvion pohjoista osaa on vastikään harvennettu ilmeisesti 
rakentamisen tarpeisiin. Metsätyyppi on tuore kangasmetsä (MT).   

Arvo: Joitakin luontoarvoja 

Kuvio 6 Lehtomaiset tontit 

Rakentamaton tontti ja useita rakennettujen tonttien ylärinteitä ovat kasvilli-
suudeltaan lehtomaisia. Pähkinäpensas on hyvin yleinen, ja niiden määrä ylit-
tää 20 pensasta, mikä on suojellun luontotyypin vähimmäismäärä (LsL 29 §). 
Pensaat ovat kooltaan vaihtelevia, kookkaita pensaita lahoavine oksineen ei 
ole kovin paljon. Koska kuvio kattaa useat tontit, puuston hoito on vaihdel-
lut omistajien välillä ja siksi ylispuuston koostumus on kuvion sisällä hyvinkin 
vaihtelevaa. Lounais- ja eteläosassa kasvaa paljon kuusia ja raitaa, pohjoisem-
pana kookkaita mäntyjä, koivuja ja kuusia, idässä puustoa on harvennettu ke-
sällä 2007, mutta tammen taimia on jätetty. Lahopuuta on melko vähän. 

Aluskasvillisuudessa on sekä kangasmetsän että lehdon lajeja. Metsätyypin 
voi lukea tuoreeksi lehdoksi (OMaT) tai lehtomaiseksi kankaaksi (OMT), 
vaikka se laikuittain melkein muistuttaa tuoretta kangasta (MT). Lajistossa 
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sormisaraa, ahomansikkaa, mustikkaa, kivikkoalvejuurta, haisukurjenpolvi, 
tuoksusimake, sinivuokko, käenkaali, nuokkuhelmikkä.   

Arvo: Joitakin luontoarvoja.  

Kuvio 7 Tiheä lehto 

Lehtipuita kasvava jyrkkä itärinne on vaikeakulkuinen lukuisten kaatuneiden 
puunrunkojen ja tuomipensaiden takia. Puustossa on koivua, vaahteraa, rai-
taa, haapaa, tuomea ja leppiä. Lahopuu koostuu lähinnä tuomista ja raidasta. 
Pensastossa on vähän lehtokuusamaa, taikinamarjaa ja tuomia. Aluskasvilli-
suus ilmentää typen runsautta, nokkonen ja vuohenputki ovat yleisiä. Tien 
vieressä kasvoi yksi kevätesikko, joka on vaatelias lehtolaji, mutta saattaa tällä 
paikalla olla viljelykarkulainen. Lehto voidaan luokitella vuohenputkityyppiin 
(AegT). 

Tontin reunalla kasvaa erittäin kookas tammi.  

Arvo: Joitakin luontoarvoja, tammella maakunnallinen 

 

Kuva 1. Kaksihaarainen tammi kasvaa pienen mökin kupeessa kuvion 7 rajal-
la. Kuva Susanna Pimenoff.  

Kuvio 8 Mutkan metsä 

Paciuksentien mutkan reunalla sijaitseva, pieni rakentamaton kaistale. Puusto 
on väljähköä ja monipuolista, puista on edustettuina kuusi, koivu, haapa, li-
säksi pähkinäpensas, tuomea ja tammen taimia. Aluskasvillisuus on lehtomai-
sen kangasmetsän ja kulttuuriperäisten lajien sekoitusta, mm. ruusuruoho, 
nurmilauha, metsäalvejuuri, kultapiisku.  

Arvo: Joitakin luontoarvoja 
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Kuvio 9 Varjoisa sekametsä 

Melko hyväkuntoinen mökki sijaitsee varjoisan sekametsän keskellä. Puusto 
on iältään vaihtelevaa, kookkaita kuusia esiintyy rinnan nuorempien kuusten, 
haapojen ja koivujen kanssa. Pihapiirissä kasvaa varjossa kituvia, nuorehkoja 
tammia, alppiruusua ja maanpeitekasvia talvikkia, vierasperäinen vuori-
kaunokki ja vaarallinen jättiukonputki sekä kulttuuriseuralainen keltamo. La-
hopuuta on paljon maapuuna ja vähän myös pystypuuna. Lahopuut ovat sekä 
kuusia, raitaa että koivuja. Lahopuiden sienilajistosta ei nopealla katsauksella 
löytynyt erikoisempia lajeja, mutta kylläkin tavallista taulakääpää ja pahkakää-
pää.  

Metsätyyppi on lehtoa (OMaT) ja lehtomaista kangasmetsää (OMT). Lajisto 
on tavanomaista kangasmetsää monipuolisempaa, mm. pähkinäpensas, tai-
kinamarja, sinivuokko, hiirenporras, metsäkorte, jänönsalaatti, käenkaali, 
huopaohdake, nurmilauha, ojakellukka, kielo. Sammalpeitteessä on lehtojen 
vaateliaampia lajeja kuten metsäliekosammal, suikerosammalia, lehväsamma-
lia, palmusammalta, mutta myös kangasmetsän tyyppilajia seinäsammalta.  

Arvo: Paikallinen, liito-orava-arvo B+, eli joitakin liito-oravan vaatimia ele-
menttejä sisältävä metsä.  

Kuvio 10 Ränsistynyt, pieni piha 

Pienellä yläpihalla on erittäin huonokuntoinen pieni mökki. Sitä ympäröi 
korkea ruohokasvillisuus ja jotkut ränsistyneet, mutta voimissaan olevat 
omenapuut. Tontin länsirajalla on kaksi mahtavan kokoista pähkinäpensasta 
(rinnankorkeudella n. 3 m leveitä), mutta lahot oksat on katkottu. Pihan savi-
sessa maassa viihtyvät naisen korkuiset nokkoset, vuohenputket ja muut ty-
pen ilmentäjälajit.  

Luontoarvot lisääntyisivät, jos pähkinäpensaiden kuolleet tai huonokuntoiset 
oksat jätettäisiin paikalle lahoamaan. Monet hyönteiset ovat riippuvaisia la-
hoista pähkinäpensaan oksista, mutta lajit puuttuvat siistityiltä pensailta.   

Kuvioon on sisällytetty myös pieni kaistale tuoretta kangasmetsää (MT), jossa 
kuusi on valtapuuna. Lahopuuta ei ole. Mustikan seassa kasvaa lehtonurmik-
kaa ja ahomansikkaa.  

Arvo: Joitakin luontoarvoja 

Kuvio 11 Niitty 

Kosteaa ja umpeutuvaa peltoa, jolla kasvaa korkea niittymäinen kasvillisuus. 
Pohjoisosa on eteläosaa kuivempaa. Länsireunassa on luhtainen tervalepikko 
tontin ja pellon välissä. Ojan läheisyydessä kasvavat lepät ovat melko kook-
kaita. Eteläosan pellolle on noussut useita puita, sekä nuorehkoja koivuja, 
poppeleita, pihlajia että pajuja ja viljelyjäänteinä omenapuita. Avoalan lajisto 
ilmentää rehevyyttä ja hoitamattomuutta, mm. lupiinia, kannusruohoa, les-
kenlehteä, pelto-ohdaketta, nokkonen, kiertotatar, isomatara, vadelmaa, nur-
milauhaa, juolavehnää, viitakastikkaa. Pohjoisosan puustossa on pieniä tam-
mia, koivuja ja mongolianvaahtera. Ojien lajisto nostaa kaava-alueen lajimää-
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rää, koska muualta ei löytynyt esimerkiksi palpakkoa, röyhyvihvilää tai vesi-
ruttoa.  

Högnäsin alueen toiseksi kookkain tammi kasvaa pellonreunassa kuvion 
kaakkoiskulmassa. Puu on hyväkuntoinen, mutta monet alaoksat ovat kuol-
leita. Läpimitta on noin 120 cm. Haavat kasvavat turhan lähellä tammea ja 
niitä tulisikin poistaa. Tammen kaarnalla on runsaasti jäkäliä ja sammalia. 
Tammella oli runsaasti mustia, isokokoisia muurahaisia, joita ei Pimenoffin 
eteen aiemmin ole tullut. Kyseessä saattaa olla harvinainen laji paperimuura-
hainen (Lasius fuliginosus), jota esiintyy suojelualueella (Jaakko Mattila, suull. 
tiedonanto 5.11.07). Tämän muurahaisen seuralaislajeina on useita uhanalai-
sia kovakuoriaislajeja, jotka elävät muurahaisen tekemissä onkaloissa. Tammi 
sijaitsee lisäksi hyönteisten kannalta erityisen hyvässä, paahteisessa paikassa.  

Arvo: Joitakin luontoarvoja, tammella maakunnallinen arvo  

Kuvio 12 Puutarha 

Vähässä käytössä ollut tontti, jonka kasvillisuus on hyvin puutarhamaista. 
Nurmikkoa ei ole leikattu vuonna 2007 eikä ehkä pariin vuoteen. Tontilla on 
kaksi huonokuntoista rakennusta, hedelmätarha, kasvimaa ja useita linnun-
pönttöjä.  

Puustossa on mm. lehtikuusi, kuusi, koivu, poppeli, tuija, oratuomiaita, ka-
nukka, kurtturuusu, hopeapaju. Aluskasvillisuudessa mm. nurmirölli, niitty-
humala, nokkonen, raparperi ja muita puutarhakasveja.  

Arvo: Joitakin luontoarvoja 

Kuvio 13 Hylätty tontti 

Hoitamaton, umpeen kasvava tontti, jolla on yksi rakennus ja pihakeinu. Pi-
hapuita on melko paljon, vaikkakin sisäänkäynti edelleen on luonteeltaan 
puoliavoin. Pensasaidat tontin rajoilla koostuvat kuusista, angervoista ja sipe-
rianhernepensaista. Pellonreunassa kasvaa nuori haavikko. Puustossa on 
mäntyä, pihlajaa, koivua, kuusia ja harmaaleppää. Aluskasvillisuus on heinä-
valtaista, mutta kestäviä puutarhalajeja on siellä täällä. Lajistossa mm. kanuk-
ka, pihasyreeni, vuorikaunokki ja luontaisista lajeista vuohenputki, nurmi-
lauha, mesiangervo, metsäkurjenpolvi.  

Kuvion eteläosassa on entinen pelto ja sen reunaan kasvanut nuori 
lehtipuuvesakko. Lajistossa koivua, tuomea, pari raitaa, lupiinia, nokkosta, 
pelto-ohdaketta, leinikkiä. Haavikko pellonreunassa soveltuu liito-oravan 
ruokailualueeksi, mutta se ei ole liito-oravan kannalta merkittävä.  

Arvo: Joitakin luontoarvoja 
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7 Tulokset 

7.1 Elinympäristöt 

Högnäsin kannas on ainutlaatuinen geologinen muodostelma ja vedenjakaja. 
Maaperä on erityisen rehevää, mikä yhdistettynä jyrkkiin rinteisiin luo hyvät 
kasvuedellytykset jaloille lehtipuille ja vaateliaalle kasvillisuudelle.  

Högnäsin metsät koostuvat lehdoista ja kangasmetsistä (ks. kartta 1). Raken-
tamattomassa pohjoisosassa esiintyy tuoreita lehtotyyppejä, enimmäkseen 
vaateliasta sinivuokko-käenkaalityyppiä (HeOT) ja vähän tavallisempaa käen-
kaali-oravanmarjatyyppiä (OMaT). Korkeimmalla laella maaperä on vähära-
vinteisempaa ja metsä siitä johtuen tavanomaista tuoretta kangasmetsää 
(MT).  

Pohjoisosan sekametsä on luonnontilaistuva metsä, jossa kasvaa runsaasti 
tammia ja järeitä kuusia. Melko tuoretta maapuuta esiintyy jo kohtalaisesti. 
Haavoissa on useita koloja (ks. kartta 1). Sekametsä luo erinomaiset puitteet 
vaateliaalle lajistolle (lintu-, sieni-, sammal-, hyönteislajisto), mm. lahopuun, 
tammien ja kostean mikroilmaston ansiosta.  

Högnäsin eteläosissa kartoitetut tontit ovat kulttuurivaikutuksen muovaamia 
ja umpeen kasvavia peltoja tai pihoja. Huomionarvoista on suurten tammien 
esiintyminen ja runsaslukuisuus. Tammista on havaittu uhanalaisia hyönteis-
lajeja (Jaakko Mattila. kirj. ilm. 17.9.07). Tammet on siksi arvotettu maakun-
nallisesti arvokkaiksi, ks. kartta 7.  

Alueen kookkaat lehtipuut ovat arvokkaita elinympäristöjä lahoista puista 
riippuvaisille hyönteisille. Paciuksentien varrella kasvavalta, nk. Leinon tam-
melta, on löytynyt mm. erittäin uhanalaista aarniseppää (Crepidophorus mutila-
tus, Jaakko Mattila. kirj. ilm. 17.9.07). Tammia kasvaa alueen luoteisosassa 
kuvioilla 1-4 ja eteläosassa kuvioilla 7, 11 ja 12. Alueella kasvaa yllä mainittu-
jen tammien lisäksi ainakin vaahteraa, haapaa, koivua ja pähkinäpensaita. Eri-
tyisen arvokkaita ovat paahteisissa paikoissa kasvavat puut, eli kaava-alueen 
eteläosassa kasvavat tammet ja suuret puut kaava-alueen länsi-
luoteisrinteessä. Pihapuut kasvavat usein avoimesti, ja niissä saattaa usein 
esiintyä arvokas lajisto (hyönteiset, sammalet, jäkälät, sienet). Suojelualueelta 
on havaittu harvinaista paperimuurahaista (Lasius fuliginosus), jonka seuralais-
lajistossa on useita uhanalaisia kuoriaislajeja. Kuvion 11 kaakkoiskulmassa 
kasvavalta tammelta (ks. kuva 2) tehtiin havainto muurahaisesta, joka saattaa 
olla paperimuurahainen.  
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Kuva 2. Pellon reunassa (kuvio 11) kasvava, rauhoitettu tammi on komea. 
Tammelta havaittiin muurahaislaji, joka saattaa olla paperimuurahainen. Kuva 
Susanna Pimenoff.  

Matalajärvi on luontaisesti rehevä, lähdevaikutteinen järvi, joka on nimensä 
mukaisesti hyvin matala. Järven rehevät rantaluhdat ulottuvat kaava-alueelle. 
Bodominjärvi on humuspitoinen ja ruskeavetinen järvi, joka vastaa Suomessa 
tavallista järvityyppiä.  

7.2 Kasvillisuus 

Högnäsin kasvillisuus koostuu vaateliaista lehtolajeista, tavanomaisista kan-
gasmetsän lajeista ja kulttuurivaikutuksesta hyötyvistä lajeista sekä viljelykar-
kulaisista.  

Lehtolajeista voidaan mainita luontaisesti kasvavat tammet, kevätkukkijat 
pystykiurunkannus, sinivuokko ja valkovuokko, sekä käenkaali. Kevätesikko 
havaittiin rakentamattomalta tontilta, mutta se saattaa olla myös viljelykarku-
lainen.  

Erittäin suurikokoisia ja siten arvokkaita tammia kasvaa erityisesti alueen ete-
läosassa, josta tunnetuin on aivan Paciuksentien varressa kasvava ontto Lei-
non tammi. Se on yksi kolmesta rauhoitetusta tammesta. Näiden lisäksi kas-
vaa pihoilla useita suuria tammia, pohjoisosassa tammet ovat valon puuttees-
sa keskikokoisia ja useat ovat jääneet pystyyn kuolleina keloina. Pohjoisosan 
tammia auttaisi, jos kuusikkoa harvennettaisiin valon lisäämiseksi, tammi on 
nimittäin ehdoton valopuu. Erillistammet tarvitsevat niin ikään runsaasti kas-
vutilaa ja lähellä olevaa puustoa olisi syytä harventaa.  

Laajahko pähkinäpensasto kasvaa kaava-alueen pohjoisrajalla molemmin 
puolin rajaa. Pensaat ovat noin 2-4 metriä korkeita ja 40-100 cm leveitä. Ok-
sat ovat toistaiseksi melko hentoja eikä lahoja oksia juurikaan esiinny.  

Matalajärven rantaluhdassa kasvaa mm. järviruokoa, harmaaleppää, tervalep-
pää, pajuja ja raatetta. Bodominjärven rantakasvillisuus on järvityypin takia 
hyvin niukkaa. Bodomiin viettävissä ojissa kasvaa rehevyyttä ilmentäviä lajeja 
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kuten rantapalpakko, ratamosarpio, vesirutto, ja kosteaa maaperää suosivat 
mesiangervo ja tervaleppä.  

Hylätyillä tonteilla viihtyvät monet korkeakasvuiset lajit kuten typensuosijat 
vuohenputki, nokkonen, pelto-ohdake ja koiranheinä.  

Lehdon (kuvio 3, kartta 1) sammallajisto on kangasmetsää huomattavasti 
monipuolisempi. Vallitsevana sammaleena HeOT –lehdossa oli vaatelias leh-
tonokkasammal, joka kasvoi maan peittävänä kasvustona lähes kaikkialla. Sen 
seassa esiintyi myös lehväsammallajeja ja isokastesammalta. Yhdeltä pohjois-
osan haavanrungolta havaittiin harvinainen viuhkasammal.  

Kääpälajistoa ei kartoitettu sille soveltuvilla menetelmillä, mutta elinympäris-
tökartoituksen yhteydessä ei havaittu erikoisempia kääpiä. Suurin osa 
lahomaapuusta on vielä tuoretta kuusipuuta, johon ensimmäisen 
lahoamisvaiheen  yleiset käävät ovat tulleet. Näyttää siltä, ettei pitkää 
lahopuujatkumoa ole ollut, koska muutoin olisi tälläkin menetelmällä havaittu 
edes joitakin hieman vaateliaampia lajeja. Metsänhoidossa vuonna 1986 on 
ilmeisesti poistettu lahopuuta (Espoo 1987). 

Högnäsin putkilokasvilajistossa havaittiin 168 lajia tai alalajia (ks. taulukko 1 
liitteessä 1). Määrä on melko suuri suhteessa alueen pinta-alaan, mutta selittyy 
elinympäristöjen kirjolla. Lajimäärää lisäävät kulttuuriperäiset lajit ja rantakas-
vit.  

7.3 Linnuston kuvaus 

Kartoituksissa havaittiin yhteensä 59 lintulajia, joista 40 tulkittiin selvitysalu-
eella pesiviksi (taulukko 6 liitteessä 1). Linnusto edustaa pääpiirteiltään varsin 
tyypillistä eteläsuomalaista taajamalinnustoa sekä rehevien kuusivaltaisten 
metsien pesimälajistoa. Selvitysalue rajautuu kahteen järveen, joiden läheisyys 
selvästi kasvatti kokonaislajimäärää. Tähän vaikutti erityisesti Matalajärvi ran-
taviivoineen ja reunametsineen.  

Etelä-Suomessa yleisimpien lajien parimääriä ei ajan säästämiseksi arvioitu. 
Näistä erityisesti tali- ja sinitiainen, kirjosieppo, räkätti- ja mustarastas, paju-
lintu sekä peippo pesivät selvitysalueella usean parin voimin, muodostaen 
suurimman osan kaikista tavatuista lintupareista. Pesimälajistossa erityisesti 
sepelkyyhkyn runsaus (16 paria) on merkillepantavaa, ks. kartta 4. Sepelkyyh-
ky on viime vuosina runsastunut Etelä-Suomessa (Väisänen 2006) ja samalla 
laji on valloittanut Etelä-Suomen kaupungit ja taajamat. Sepelkyyhky hyötyy 
selvitysalueen välittömässä läheisyydessä olevista pelloista ja maatilasta. Myös 
punarinta (12 paria) on alueella runsas. Punarinta suosii kuusivaltaisia metsiä, 
mutta pesii sekin nykyään yleisesti taajamissa. Runsaiden räkätti- ja mustaras-
taiden lisäksi laulurastas esiintyy suorastaan hämmästyttävän runsaana (7 pa-
ria). Selvitysalueen hyvin rehevät metsät selittävät laulurastaan korkean pari-
määrän. Vanhoja metsiä suosiva puukiipijä (6 reviiriä) oli myös ilahduttavan 
runsas, mikä osittain selittyy talven 06/07 lauhalla säällä, jonka ansiosta puu-
kiipijän talvikuolleisuus oli alhainen. Myös käpytikka pesii runsaana (4 paria) 
— laji hyötyy selvitysalueen monista isoista haavoista. Nämä yleiset lajit on 
esitetty kartalla 2. 

Kartoituksissa havaittiin uhanalaisluokaltaan vaarantuneet tiltaltti (VU) ja 
pikkutikka (VU) sekä silmälläpidettävä kottarainen (NT). Uhanalaiset ja ar-
vokkaat lintulajit esitetään kartalla 3. Tiltaltti ja pikkutikka hyötyvät alueen 
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rehevistä ja rakenteeltaan monipuolisista rantametsistä. Alueen haavat, joissa 
on tikankolo, sekä läheinen hevostila suosivat kottaraisen esiintymistä. Nuo-
lihaukka- ja lehtopöllöreviirit osoittavat, että selvitysalue on suhteellisen rau-
hallinen kaikesta ihmistoiminnasta huolimatta. Järvien läheisyys näkyy kahlaa-
jien ja vesilintujen runsaudessa (rantasipi 3 paria, taivaanvuohi 2 paria, telkkä 
3 paria sekä haapana 1 pari). Kanahaukkanaaras käy saalistamassa alueen se-
pelkyyhkyjä. 

7.4 Liito-orava 

Liito-oravia ei havaittu alueella, vaikka lehtometsä on liito-oravalle erityisen 
soveliasta. On mahdollista, että liito-orava tulevina vuosina asuttaa pohjoisen 
lehdon, mikäli viheryhteys Bodomin järven etelärannoilta säilyy. Liito-
oravalle soveltuvia ovat kuviot 1-4. Liito-oravalle jokseenkin soveltuva on 
kuvio 9, mutta puista ei havaittu koloa. Mahdollista ruokailualuetta on kuvion 
13 haavikossa, mutta puut eivät ole liito-oravan kannalta merkittäviä, koska 
haapaa kasvaa muuallakin.  

7.5 Lepakot 

Lepakkokartoituksessa havaittiin 3 (– 4) maassamme yleistä lajia, pohjanle-
pakko, viiksisiippa/isoviiksisiippa ja vesisiippa (ks. taulukko 3 liitteessä 1). 
Pohjanlepakosta kertyi havaintoja alueen eri puolilta, painottuen kuitenkin 
asutuksen tuntumaan. Viiksisiipat hyödynsivät saalistusalueenaan kaava-
alueen pohjoisosan metsää sekä väljästi rakennettuja pihapiirejä. Vesisiippo-
jen vähäisyys oli yllättävää. Lajia yritettiin erityisesti havainnoida melomalla 
1.7. erittäin hyvissä olosuhteissa. Tuolloin vesisiippoja ei kuitenkaan havaittu 
kummankaan järven rannoilta. 

Alueen lajistoon voi kuulua myös korvayökkö, mutta sen havaitseminen de-
tektorilla on vaikeaa lajin hiljaisen kaikuluotausäänen takia.  

Lepakkohavaintojen määrät olivat varsin pieniä (ks. taulukko 4 liitteessä 1). 
Kuitenkin loppukesän kartoituskierroksella havaittiin saalistavien lepakoiden 
keskittymiä. Lepakot saalistivat erittäin aktiivisesti pienellä alueella kartoitus-
alueen keskellä olevalla mäellä sekä pohjoisosan rinteessä (ks. kartta 6). Saa-
listavien yksilöiden ryhmässä oli useita pohjanlepakoita ja siippoja. Saalistus-
alueen rajaus on suuntaa-antava, sillä lepakoiden käyttämien alueiden tarkka 
rajaaminen on vaikeaa eikä se ole eläinten liikkuvuuden takia kovin mielekäs-
täkään.    

Havaitut lepakkomäärät olivat samankaltaisia kuin lähialueilla tehdyissä kar-
toituksissa. Högnäsiä lähimmät lepakkokartoitukset on tehty Perusmäen-
Viiskorven alueella sekä Bodom-järven länsi- ja eteläpuolella, Pirttimäen ja 
Oittaan seudulla eli eteläisen Nuuksion alueilla. Etelä-Nuuksiossa lepakoita 
havaittiin melko niukasti vaihtelevista elinympäristöalueista huolimatta (Hag-
ner-Wahlsten & Kyheröinen 2006). Perusmäen-Viiskorven alueella havain-
tomäärät olivat myös melko pieniä ja vain yhdellä kartoituskerralla oli havait-
tu runsaammin pohjanlepakoita (Hagner-Wahlsten 2005).  

Högnäsin vanhat kesäasunnot ja kolopuut voivat tarjota hyvät olosuhteet le-
pakkoyhdyskunnille päiväpiiloina, mutta selviä lisääntymisyhdyskuntia ei tä-
män detektorikartoituksen yhdessä havaittu. Vanhat maakellarit saattavat 
toimia lepakoiden talvehtimispaikkoina.  Niin kesäisten päiväpiilojen kuin 
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talvehtimispaikkojenkin löytäminen vaatisi tarkempaa tutkimista. Asukas-
kysely olisi hyvä apukeino erityisesti rakennuksissa olevien lepakoiden päivä-
piilojen löytämiseksi. 

7.6 Uhanalaiset ja direktiivien liitteen IV lajit 

Uhanalaisia putkilokasveja ei havaittu. Sammalten, jäkälien ja sienten keskuu-
dessa alueella saattaa esiintyä uhanalaisia lajeja, koska elinympäristöt ovat nii-
den kannalta monipuolisia ja soveltuvia. Aiemmin lehdosta kuviolla 2 on ha-
vaittu tammilehtojen sienilajia kyyhkyhaperoa sekä melko harvinaista lepän-
tattia (Espoo 1987). Tässä selvityksessä havaittiin harvinainen viuhkasammal 
samalta kuviolta.  

Uhanalaisista linnuista havaittiin vaarantunut tiltaltti (VU) ja pikkutikka (VU) 
kuviolta 2 ja 3. Lisäksi alueella (kuvio 1) pesii silmälläpidettävä  kottarainen 
(NT).  

Luonnonsuojelulain 49 § mukaisia direktiiviliitteen IV a lajeista alueella tavat-
tiin lepakoita. Näistä havaittiin pohjanlepakko, vesisiippa ja viiksisiip-
pa/isoviiksisiippa. 

Erityisesti suojeltavia lajeja ei havaittu. Metsähallituksen tutkimuksissa on ha-
vaittu erityissuojeltu aarniseppä nk. Leinon tammelta kuvion 12 koillispuolel-
la (Jaakko Mattila, kirj. tiedonanto 17.9.2007).  

7.7 Suojellut luontotyypit 

Luonnonsuojelulain 29 § mukaan suojeltuja luontotyyppejä alueella voisivat 
olla pähkinäpensaslehto kuviolla 2 ja jalopuumetsä kuviolla 3. Näitä ei kui-
tenkaan ole rajattu luontotyypeiksi, kun lähialueen luontotyypeistä on tehty 
rajauspäätökset. Tällöin voidaan olettaa, etteivät kuviot täytä luontotyypin 
edustavuuden kriteerejä.  

 
Kuva 3. Kuvion 2 viehättävän pähkinäpensaston lävitse kulkee tie pohjoi-
seen. Kuva Susanna Pimenoff 
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8 Suositukset 

Upea Högnäsin kannas on pitkälti rakennettu ja sen luonto on muuttunut al-
kuperäisestä paljonkin. Rakentamisen väljyyden vuoksi puustoa on paljon ja 
tonteilla kasvaa luonnonvaraista kasvillisuutta. Högnäsin ominaispiirre on 
lehtomaisuus ja luontaisten tammien runsaus, jota pitäisi säilyttää myös mah-
dollisessa täydennysrakentamisessa.  

Kaava-alueella kasvaa kolme rauhoitettua tammea ja useita kookkaita tammia. 
Näiltä on löydetty useita hyvinkin uhanalaisia hyönteisiä. Tammet ovat valo-
puita, jotka näivettyvät varjossa ja kärsivät lähellä kasvavista puista. Siksi 
tammien ympäristö suositellaan pidettäväksi avoimena ja paahteisena, mikä 
hyödyttää myös hyönteislajistoa. Siksi rakentaminen tulee sijoittaa vähän loi-
tommalle tammista. Pohjoisosan lehdon tammet voisivat paremmin, jos kuu-
sikkoa harvennettaisiin ja lehdosta tulisi lehtipuuvaltainen.  

Suojelemattomassa luoteisrinteessä ja Bodominjärven rannalla kasvaa useita 
kookkaita puita, kuten kolohaapoja, pihavaahtera ja koivu sekä mäntyjä. 
Kookkaisiin puihin muodostuu ajan mittaan halkeamia ja koloja, ja puut ke-
hittyvät siten soveltuviksi elinympäristöiksi monille harvinaisille hyönteisille. 
Länsirinne on suojelualuetta arvokkaampi ilmansuunnan ansiosta, koska se 
on lämmin ja siksi hyönteisille soveltuva. Kookkaat puut, erityisesti tammet, 
haavat ja vaahterat, suositellaan säästettäväksi mahdollisesta rakentamisesta 
huolimatta. Puiden ympärille tulee jättää läpimitaltaan n. 20-30 m leveä suo-
javyöhyke, jotta juuristo ja oksat eivät vaurioidu. Paahteisuutta tulee suosia, 
niin että rakentaminen tai uudet istutukset eivät varjosta säästettyjä puita. 

Lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulain 49 § pykälän mukaan kiellettyä. Mikäli kaava-alueella 
puretaan vanhoja rakennuksia tai kaadetaan kolopuita, on tarkistettava, onko 
niissä lepakoiden suojeltuja päiväpiiloja. 

Alueella kasvaa useita vierasperäisiä lajeja, jotka leviävät luontoon ja ovat ko-
timaiselle lajistolle vaaraksi. Ne valloittavat kasvuympäristön ja alkuperäinen 
lajisto häviää.  Ne saattavat myös olla riesa hoidetussa puutarhassa. Myrkyllis-
tä jättiukonputkea esiintyy useissa paikoissa, mm. alavalla maalla alueen etelä-
osassa. Nopeasti kasvavaa jättitataaria esiintyy bussin päätepysäkillä luhdan 
reunalla. Jättipalsamia esiintyy myös alueella. Juurivesoilla leviävää kanukkaa 
on istutettu monille tonteille. Muita haitallisia lajeja ovat kurtturuusu, tuomi-
pihlajat ja erittäin kilpailukykyinen pihlaja-angervo. Kaikkia näitä lajeja suosi-
tellaan poistettavaksi sopivalla tavalla, kaivamalla, vesoja repimällä tai leik-
kaamalla tai viime kädessä myrkyttämällä. Poistaminen on syytä tehdä nope-
asti, ennen kuin kasvustot ovat levinneet suojelualueille tai niin laajoiksi, ettei 
niiden poistaminen ole mahdollista pienin kustannuksin.  

Matalajärven kunnostussuunnitelmassa on ehdotettu järven pinnan nostoa 
pohjapadon avulla. Rakentamista ei siksi tule ulottaa Högnäsin alaviin osiin, 
jotta hoito-ehdotus ei käy mahdottomaksi. 

Alueen jakaantuminen erilaisiin arvoluokkiin esitetään yhteenvetokartalla 7. 
Alla olevat suositukset koskevat kartan 7 arvorajauksia.  

Arvotus on tarkoitettu työkaluksi suunnittelijoille. Arvottaminen on pelkistet-
ty tapa esittää tiedossa olevat asiat, tiedon lisääntyessä arvotkin muuttuvat. 
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Arvo saattaa nousta, jos tarkemmissa tutkimuksissa kohteelta löytyy uhan-
alainen laji. Arvoluokituksen perusteet esitetään luvussa 3.5.  

8.1 Högnäsin luoteisranta 

Sisältää rantatörmää, avoaluetta, lehtoa. Kuvio 1a-b Natura-alueen ulkopuo-
lella.  

Arvo: Paikallinen 

Perustelut: harvinainen luontotyyppi, kookkaita lehtipuita ja mahdol-
linen arvokas hyönteislajisto, liito-oravalle soveltuva metsä, kottarai-
nen 

Hoidettu länsirinne on alkuperältään lehtoa, vaikka sen kasvillisuus nykyisel-
lään on sekoitusta kulttuurilajeista ja lehdon lajeista. Puustossa on useita 
kookkaita puita, mäntyjä, vaahteraa, pihakoivu, haapaa ja pienempiä tammia. 
Näissä saattaa esiintyä arvokasta hyönteislajistoa, koska rinne on paahteinen 
ilmansuunnan ansiosta. Haavoissa on ainakin kaksi koloa (ks. kartta 7). Leh-
tipuiden halkeamat ja lahoviat lisäävät hyönteisarvoa entisestään. Haavanko-
loon voi tulla myös liito-orava. Suomessa taantunut kottarainen pesii kolo-
puussa. Lahopuuta on melko vähän. Kasvilajisto on melko monipuolinen.  

Suositukset: 

Mikäli länsirinteen luonnontila olisi parempi, se kannattaisi suojella. Mikäli 
aluetta ei hoidettaisi, siihen muodostuisi arvokas lehto. Nykyisellään peruste-
lut eivät riitä suojeluun. Kohde on kuitenkin arvokas sen luontopotentiaalin, 
maisema- ja geologisten arvojen ansiosta.  

Kookkaat puut, erityisesti lehtipuut, suositellaan säilytettäväksi riittävällä 
suojavyöhykkeellä, niin arvokas hyönteislajisto voi säilyä. Suojavyöhyke voi 
olla noin 30 metriä läpimitaltaan, jotta valoisuus puun ympärillä säilyy ja 
juuristo ei vaurioidu. Kolopuiden säilyttäminen mahdollistaa myös 
kottaraisen säilymisen pesimälajina, jos luonnontilaista ympäristöä jää 
kolopuiden lisäksi. Kolopuu saattaa toimia myös liito-oravan pesäpuuna, jos 
siihen on viheryhteys ja vähän suojapuita. Puut voidaan säilyttää huolellisella 
suunnittelulla, ellei rakentamistehokkuus ole korkea.  

Rantapuustoa suositellaan säilytettäväksi useasta syystä. Puusto toimii liito-
oravan viheryhteytenä Bodominjärven eteläosien liito-oravan esiintymiltä 
Högnäsin Natura-alueelle. Toiseksi rantapuusto on lepakoille tärkeä suoja, 
koska ne usein saalistavat rantavyöhykkeessä. Kolmanneksi puusto toimii 
tuulensuojana ja luonnontilainen törmä suodattaa Bodominjärveen valuvat 
hulevedet ravinteista ehkäisten rehevöitymistä.  
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Kuva 4. Luoteisrinteen jyrkkä rantatörmä viettää Bodominjärveen. Puustossa 
on melko paljon haapaa, keskellä myös koivupökkelö. Kuva Susanna Pi-
menoff 

8.2 Pohjoisen Högnäsin laki ja ylärinne  

Sisältää sekametsää, osa kuviosta 1c ja 4.  

Arvo: Paikallinen 

Perustelut: hyvä luonnontila, länsirinne, lehtipuita ja mahdollinen ar-
vokas hyönteislajisto, liito-oravalle soveltuva metsä 

Tuoretta kangasmetsää ja länteen viettävää lehtorinnettä. Puusto on melko 
luonnontilaista, laella kuusivaltaista, rinteessä lehtipuuvaltaista. Kookkaat leh-
tipuut saattavat olla arvokkaan hyönteislajiston elinympäristöä. Pensastoa on 
harvennettu rinteen keskiosassa, mikä lisää hyönteisille tärkeää paahteisuutta. 
Alue on tärkeä suojavyöhyke Natura-alueelle.  

Suositukset: 

Paahteisuutta saa lisätä kookkaiden lehtipuiden ympärille ja kuusia poistaa. 
Luontoarvojen säilymiseksi rinne ja laki suositellaan jätettäväksi rakentamisen 
ulkopuolelle, mutta tiedossa olevat luontoarvot eivät riitä suojelun perusteik-
si. Rakentamisesta on epäsuoria vaikutuksia Natura-alueeseen, ks. luku 9.  

8.3 Högnäs pohjois- ja koillisosa  

Sisältää sekametsää, pähkinäpensaston, rantaluhtaa. Osa kuvioista 1c-4. 

Arvo: Maakunnallinen 

Perustelut: harvinaisia luontotyyppejä, tammia, lahopuuta, hyvä luon-
nontila, uhanalaisia lintuja, liito-oravalle soveltuva metsä 

Arvokas lehtokokonaisuus on tuoretta lehtoa (HeOT ja OMaT), jossa kasvaa 
runsaasti tammia ja jonkun verran vaahteraa. Lehtolajisto on edustavaa. La-
hopuuta on paikoin merkittävästi. Kolopuita on runsaasti, ja metsä soveltuu 
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siksi liito-oravalle. Metsässä pesii uhanalaisista lintulajeista pikkutikka ja til-
taltti sekä harvinaisehko nuolihaukka.  

Suositukset: 

Maakunnallisesti arvokkaaksi arvioitu metsä (kartta 7) on liitetty Natura-
suojelualueeseen. Lehdon kuusettuminen pitäisi pysäyttää ja tammien ympä-
ristöä avata tavoitteena lehtipuuvaltaisuus.  

Lehdon kulumista tulee ehkäistä ohjaamalla kulkua. Kulun ohjaaminen ja 
polkujen rakentaminen on tarpeen eritoten, jos Högnäsiin tulee lisää asukkai-
ta lisärakentamisen myötä.  

Kaavamerkinnäksi suositellaan SL.  

9 Natura-arvion tarveharkinta 

9.1 Natura-arvion prosessi 

Suunnitelmien vaikutuksia Natura-alueen Natura-arvoihin tulee arvioida kai-
kissa hankkeissa, jotka sijaitsevat Natura-alueella tai sen läheisyydessä tai si-
ten, että vaikutukset voivat ulottua Natura-alueelle. Ensiksi arvioidaan, min-
kälaisia vaikutukset voivat olla. Mikäli vaikutukset tällaisessa Natura-arvion 
tarveharkinnassa katsotaan merkittäviksi, tulee luonnonsuojelulain mukaisesti 
tehdä varsinainen Natura-arvio. Natura-arviointi vaatii tarkempia taustatietoja 
kuten vedenlaatumittauksia tai maaperätietoja ja hankkeesta tarkempia suun-
nitelmia. Mikäli vaikutuksia ei katsota merkittäviksi, Natura-arviota ei ole 
pakko tehdä.  

Tässä tarveharkinnassa on ensiksi lueteltu Matalajärven Natura-alueen Natu-
ra-arvot, sen jälkeen todettu nykytilanne ja tämän jälkeen arvioitu mahdolli-
sen maankäytön vaikutuksia Natura-arvoihin sekä vaikutusten merkittävyyttä.  

9.2 Natura-arvot 

Matalajärven Natura-arvoja ovat järven erilaiset luontotyypit ja rantaluhdat. 
Natura-alueeseen on liitetty rakentamaton osa Högnäsin kannasta, eli Natura-
tyypiltään boreaaliset lehdot.  

Magnopotamion- tai Hydrocharition -kasvustoiset luontaisesti ravinteiset jär-
vet 67 % 
Vaihettumissuot ja rantasuot 4 % 
Boreaaliset lehdot 4 % 
Fennoskandian metsäluhdat 4 % 

Liite II lajit 

Najas tenuissima hentonäkinruoho 

Liite I lintulajit 

Kaakkuri, kuikka, mustakurkku-uikku, laulujoutsen, uivelo, ruskosuohaukka, 
luhtahuitti, kurki, suokukko, liro, kalatiira, sinirinta, pikkulepinkäinen, 
peltosirkku ja yksi uhanalainen laji (salainen).   

Muussa lajistossa on uhanalainen pikkutikka ja useita arvokkaita vesikasveja.  
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Natura-päätöksessä ei ole mainintaa IV-liitteen lajeista, kuten alueella havai-
tuista lepakoista. Myös liito-orava on IV-liitteen laji, joka saattaa asettua Na-
tura-alueelle tulevina vuosina.  

9.3 Nykytilanne 

Natura-alueen suojelukeino on luonnonsuojelulaki. Natura-alueesta on tehty 
rajauspäätös 9.10.2000. Rajaus esitetään kartoilla 5-7. Yleiskaavassa vuodelta 
1996 Matalajärvi on merkitty suojelumerkinnällä SL1. Merkintä Högnäsin 
kannaksen Natura-alueella on pientalovaltainen asunto-alue.  

Högnäsin Natura-alueen lävitse kulkee yksi pääpolku golfkentän reunaan asti 
ja metsässä on useita pienempiä ulkoilupolkuja. Lehtoa käytetään lähialueen 
asukkaiden virkistykseen, mutta käyttö ei ole kulutukseltaan merkittävää.  

 
Kuva 5. Natura-alueen lävitse kulkeva pääpolku on lähes metrin leveä. Ku-
van oikealla reunalla keskikokoinen tammi, sen edessä rinteessä haapoja. Ku-
va Susanna Pimenoff.  

Natura-alueen reunan välittömässä läheisyydessä on omakotitaloja ja loma-
asuntoja, joissa saatetaan asua myös ympärivuotisesti. Näiden vesihuolto ja 
viemäröinti on ollut kiinteistökohtainen, mutta ne ovat voineet liittyä kunnal-
liseen vesihuoltoverkkoon kesästä 2007 alkaen. Tontit viettävät jyrkästi Mata-
lajärveen ja rantaluhtiin. Karttatarkastelun perusteella monilta tonteilta on 
kulku vesialueelle rantaluhdan lävitse avatun väylän välityksellä.  

Natura-alueen kunnostussuunnitelma koskee Matalajärveä (Barkman 2005) 
eikä siinä oteta kantaa lehdon hoitoon. Lehto on hallinnollisesti siirtynyt 
Metsähallituksen vastuulle, joka saattaa teettää alueelle hoitosuunnitelman.  

Bodominjärven ranta ja länsirinne eivät sisälly Natura-alueeseen. Rinne on 
rakentamaton ja valaisematon lukuun ottamatta joitakin ränsistyneitä pieniä 
rakennuksia, vajaa ja pientä mökkiä. Vaja sijaitsee Natura-alueen puolella 
pähkinäpensaston kupeessa. Tontille kulkee jyrkkä ja kapea tie Natura-alueen 
reunan ulkopuolella. Tontin omistaja on vaihtunut kesällä 2007. 
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9.4 Maankäyttö ja yleiset ympäristövaikutukset 

Tässä arvioinnissa on lähtökohdaksi otettu länsirinteen (kuvio 1) tuleva ra-
kentaminen omakotitaloilla tai pientaloilla. Puusto kaadetaan ja pintamaata 
kuoritaan pois. Rinnettä ja epätasaista maata muokataan tasaisemmaksi täyt-
tömaalla ja räjäytyksillä. Tietä levennetään ja parannetaan, mahdollisesti myös 
räjäytetään loivemmaksi. Bodominjärven rantaan rakennetaan venelaitureita 
ja mahdollisesti uimaranta. Pihoille ja sisääntulolle istutetaan puutarhakasveja 
ja pihapuita. Alue valaistaan.  

Rakentamisen tehokkuudesta ei ole tehty arviota, oletus on ollut että ainakin 
osa rinteestä rakennetaan. Mitä suurempi tehokkuus, sitä suuremmat ovat 
vaikutukset. Rakentamisen yleisiksi vaikutuksiksi on katsottu:  

- luontaisten elinympäristöjen muuttuminen rakennetuksi alaksi. Kolo- ja 
lahopuun merkittävä väheneminen ja siten heikentyneet elinmahdollisuu-
det linnustolle, liito-oravalle, hyönteisille, sienille. Luontaisen kasvilajiston 
vaihtuminen pihakasveiksi ja nurmikoksi, lajimäärän merkittävä vähen-
tyminen.  

- lintulajiston muutos, reunavyöhykkeiden yleislajit runsastuvat, luonnonti-
laisempaa elinympäristöä suosivat lajit häviävät. Silmälläpidettävä kotta-
rainen hävinnee, mikäli kolopuu häviää ja ravinnonhakuun soveltuva kas-
villisuus vähenee.  

- vesiolosuhteiden muuttuminen kasvipeitteisyyden muuttuessa; imeytymi-
nen vähenee, valunta Bodominjärveen lisääntyy, ellei sadevesiä johdeta 
viemäriin. Hulevesien ravinnekuorman kohoaminen johtuen nurmikko-
jen ja puutarhaistutusten lannoituksesta sekä autoista valuvista likavesistä.  

- rakentamisen aikainen melu, räjäytykset, raskaiden kuljetusten aiheuttama 
melu ja tärinä 

- rakennusten ja tien valaistus, valosaasteen lisääntyminen.  

9.5 Vaikutusten arviointi Natura-arvoihin 

Natura-lehdon, kuvioiden 2-4 luontoarvoja uhkaavat 1) kuusettuminen, 2) 
kuluminen, 3) ihmisten aiheuttamat häiriöt ja 4) mahdollinen valaistus.  

Vaikutuksia voidaan vähentää esimerkiksi seuraavasti: 

1) Kuusettumista voidaan hillitä kuusten kaadoilla ja suosimalla lehtipuita 
hoitotoimenpiteissä.  

2) Kulumista voidaan hillitä pitämällä alueen asukasmäärä pienenä ja ohjaa-
malla kulkua kulutusta kestäville, rakennetuille poluille.  

3) Ihmisen aiheuttamia häiriöitä eläimistölle voidaan hillitä pitämällä asukas-
määrä pienenä, ohjaamalla kulkua vain alueen tiettyihin osiin ja tekemällä 
kulku vaikeaksi esim. kaatamalla puita ja jättämällä oksia kulkuesteiksi.   

4) Valaistus vaikuttaa yöllä liikkuviin eläimiin kuten lepakoihin ja muihin 
nisäkkäisiin, yöperhosiin ja ainakin muuttaviin lintuihin, jotka suunnistavat 
maamerkkien avulla. Herkillä kohteilla, esim. muuttoreiteillä tai lepakoiden 
saalistusalueilla, valaistuksen vaikutus saattaa olla merkittävä. Valaistustarvet-
ta syntyy, jos länsirinne rakennetaan. Valaistuksen haittavaikutuksia voidaan 
vähentää suunnittelemalla valaistusta vain sitä tarvitseviin kohteisiin ja valit-
semalla alaspäin valaisevat valaisintyypit.  
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Lisärakentaminen Högnäsin pohjoisosaan vaikuttaa ainakin seuraaviin 
lajeihin: Lehtopöllön saalistusmaat pienenevät rakentamisen myötä. Raken-
taminen saattaa vähentää tikkojen elintilaa. Liito-oravalle soveltuva metsä 
pienenee, mutta jos viheryhteydet ja kolopuut säilyvät, se voi todennäköisesti 
edelleen asettua lehtoon. Erityisesti isokokoiset lajit, kuten nuolihaukka ja 
närhi sekä lehtopöllö saattavat kokea lisääntyneen häiriön liian voimakkaaksi 
ja kadota alueen pesimälinnustosta. Lepakoille sopiva saalistusalue saattaa 
pienentyä.  

Mikäli kaava-alueelle tulee lisärakentamista, se voi vaikuttaa Natura-arvoihin 
seuraavasti:  

- Luoteisrinteen rakentaminen vähentää luonnontilaista pinta-alaa ja siten 
lehdosta riippuvaisten lajien elinympäristö pienenee. Tietyt lajit voivat 
siksi hävitä, jos pinta-ala käy liian pieneksi.  

- boreaalisen lehdon osalta epäsuoria vaikutuksia voivat olla kasvillisuuden 
kuluminen, jos virkistyskäyttö lisääntyy ja ulottuu nykyisten polkujen ul-
kopuolelle tai polkuverkosto leviää. 

- Naturalla suojellut linnut esiintyvät lähinnä Matalajärvellä, joten Högnä-
sin lisärakentaminen ei vaikuta niihin suoraan, mutta epäsuoria vaikutuk-
sia voi olla. Naturalla suojellussa lehdossa (kuvio 3) ei ole tiedossa lintu-
direktiivilajeja.  

- Häiriöt linnustoon saattavat lisääntyä sekä Matalajärvellä oleilevien lintu-
jen että lehdon linnuston osalta, kun ihmisten liikkuminen lisääntyy. Ve-
neily Matalajärvellä nostaa häiriötä merkittävästi, ja veneily vaikuttaa di-
rektiivilajien pesimärauhaan.  

- Mikäli Naturalla suojeltuun lehtoon asettuu direktiivillä suojeltu liito-
orava, se tarvitsee todennäköisesti laajempaa aluetta kuin Naturalla suo-
jeltua lehtoa. Liito-oravan elinmahdollisuuksien turvaamiseksi, lehtoon 
on syytä jättää toimiva viheryhteys etelästä, esim. Bodominjärven ranta-
puuston kautta. Mikäli kuvion 1 rantapuusto kaadetaan rakentamisen yh-
teydessä, vähenevät liito-oravalle soveltuvat pesäpuut viheryhteyden li-
säksi.  

- Luoteisrinteen rakentaminen tuottaa rakentamisaikana runsaasti häiriötä 
lähialueen eläimistölle. Häiriön voimakkuus riippuu ajankohdasta, kestos-
ta ja äänten voimakkuudesta. Suositeltavaa on rakentaa (ainakin melul-
taan merkittävät työvaiheet kuten maanmuokkaus) pesimäajan 1.4.-31.7. 
ulkopuolella, jolloin häiriöt ajoittuvat eläinten ja lintujen kannalta vä-
hemmän herkkään aikaan.  

- Lisääntyvä valaistus saattaa häiritä Matalajärvellä levähtäviä muuttolintuja 
ja Högnäsin lepakoita.  

Vaikutusten merkittävyyttä Natura-arvoihin on mahdollista arvioida tarkem-
min, kun alueelle on laadittu alustavia suunnitelmia tai suunnitelmavaihtoeh-
toja.  
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9.6 Suositukset 

Högnäsin boreaalinen lehto säilyy parhaiten, ellei Högnäsiin ohjata lisää ra-
kentamista. Tällöin lehdon kasvillisuus ja maapohja ei kulu suuremmista 
määristä ulkoilevia ihmisiä, Natura-alueen lähellä sijaitsevan tien ja pihojen 
valaistus ei häiritse lepakoita tai muitakaan lehdon eläimiä, rakentamisesta ei 
aiheudu melua Natura-alueelle. Näihin epäsuoriin vaikutuksiin Natura-
arvoihin voidaan vaikuttaa huolellisella suunnittelulla, jolloin Natura-arvot 
voidaan säilyttää ainakin tietyllä tasolla rakentamisesta huolimatta.  

Matalajärven Natura-aluetta uhkaa umpeenkasvu, ellei järven rehevöitymistä 
saada vähennettyä. Kunnostussuunnitelmassa todetaan, että 
ravinnehuuhtoutuman vähentäminen vaatii useita järeitä toimenpiteitä järven 
valuma-alueella (Barkman 2005). Kaikkia ravinnelähteitä pitää pyrkiä 
vähentämään ainakin kolmasosaan, koska kuormitus ylittää selvästi kriittisen 
kuormituksen (Karvonen 2007). Yhtenä suojelukeinona on esitetty järven 
pinnan nostoa; vaihtoehto, jota tulee huomioida kaavoituksessa. Uusia 
rakenteita ei siksi tule sallia alavalla maalla ilman erityisjärjestelyjä.  

Högnäsin kaava-alueen osalta ravinteiden huuhtoutumista Matalajärveen tu-
lee vähentää. Liittämällä kaikki itärinteessä sijaitsevat kiinteistöt kunnalliseen 
viemäröintiin, saadaan hajakuormitusta vähennettyä huomattavasti. Mikäli 
tonteilla on ulkokäymälöitä, ne tulisi muuttaa tiiviiksi, kompostoiviksi käymä-
löiksi. Kompostikäymälästä tyhjennettävä, kompostoitava aines tulee sijoittaa 
mahdollisimman kauas järvestä jälkikompostointia varten. Sama pätee tieten-
kin tavallisen käymälän jätteisiin, koska niistä valuu vielä suurempi määrä ra-
vinteita kuin jo osittain kompostoituneesta jätteestä.  

Tonteilla on paikoin nurmikoita ja puutarhaistutuksia. Näiden lannoittamista 
pitäisi optimoida tai vähentää, jotta kaikki rinteeseen tuodut ravinteet tulisi 
puutarhakasvien käytettäviksi eivätkä valuisi Matalajärveen. Suositeltavaa olisi 
jättää leveä, vähintään 20 metriä leveä vyöhyke alarinteeseen kokonaan lan-
noittamatta. Tältä suojavyöhykkeeltä on hyvä niittää kasvillisuutta ja viedä 
niittojäte alueelta kokonaan pois tai ylempänä sijaitsevaan, hyvin toimivaan 
kompostiin. Niittojätteen poistamisella saadaan ravinteita kerättyä pois eivät-
kä ravinteet siten vapaudu ja valu Matalajärveen. Mikäli alarinteen kasvillisuus 
on luonnontilaista, sen voidaan antaa kehittyä luontaisesti ilman hoitoa. Toki 
aluskasvillisuutta voi niittää, mikäli tiheä pensasto ei tee työtä liian hankalaksi.  

Kaikki muut toimenpiteet, jotka voivat vähentää ravinteiden valumista jär-
veen, ovat suositeltavia.  
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Liite 1. Lajilista, Högnäsissä havaitut lajit 2007 
 
Taulukko 1. Havaitut putkilokasvit, 168 taksonia 
Tieteellinen suomenkielinen ruotsinkielinen 
Acer platanoides vaahtera lönn 
Acer tataricum ssp. ginnala mongolianvaahtera ginnalalönn 
Achillea millefolium  siankärsämö rölleka  
Achillea ptarmica  ojakärsämö nysört  
Aegopodium podagraria vuohenputki kirskål 
Agrostis canina luhtarölli brunven 
Agrostis capillaris  nurmirölli rödven 
Ajuga pyramidalis kartioakankaali blåsuga 
Alchemilla sp. poimulehti daggkåpa 
Alnus glutinosa  tervaleppä klibbal  
Alnus incana harmaaleppä gråal 
Alopecurus pratensis nurmipuntarpää ängskavle 
Anemone nemorosa  valkovuokko vitsippa  
Angelica sylvestris karhunputki strätta, skogspipa 
Anthoxanthum odoratum  tuoksusimake vårbrodd 
Anthriscus sylvestris  koiranputki hundkäx  
Arctium tomentosum seittitakiainen ullig kardborre 
Artemisia vulgaris pujo gråbo 
Athyrium filix-femina hiirenporras majbräken 
Barbarea vulgaris peltokanankaali sommargyllen 
Berberis vulgaris ruostehappomarja berberis 
Bergenia crassifolia soikkovuorenkilpi bergenia 
Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 
Betula pubescens hieskoivu glasbjörk 
Calamagrostis canescens viitakastikka grenrör 
Calamagrostis epigejos  hietakastikka bergrör 
Calla palustris vehka missne 
Callitriche sp. vesitähti-laji  
Caltha palustris  rentukka kabbleka  
Campanula rotundifolia kissankello liten blåklocka 
Capsella bursa-pastoris lutukka lomme 
Carex digitata  sormisara vispstarr 
Centaurea jacea ahdekaunokki rödklint 
Centaurea montana vuorikaunokki bergklint 
Chelidonium majus keltamo skelört 
Chenopodium album jauhosavikka svinmålla 
Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 
Cirsium helenioides huopaohdake brudborste, borsttistel 
Cirsium palustre  suo-ohdake kärrtistel  
Convallaria majalis kielo liljekonvalj 
Cornus sp. kanukka kornell 
Corydalis solida pystukiurunkannus stor nunneört 
Corylus avellana pähkinäpensas hassel 
Dactylis glomerata koiranheinä hundäxing 
Daphne mezereum näsiä tibast 
Deschampsia cespitosa  nurmilauha tuvtåtel 
Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 
Dryopteris expansa isoalvejuuri nordbräken 
Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon 
Elodea canadensis vesirutto vattenpest 
Elymus repens  juolavehnä kvickrot 
Epilobium angustifolium  maitohorsma mjölkört  
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Epilobium montanum lehtohorsma bergdunört 
Equisetum arvense peltokorte åkerfräken 
Equisetum sylvaticum metsäkorte skogsfräken 
Fallopia convolvulus kiertotatar åkerbinda 
Fallopia sachalinensis jättitatar jätteslide 
Festuca ovina  lampaannata fårsvingel 
Festuca pratensis nurminata ängssvingel 
Festuca rubra  punanata rödsvingel 
Filipendula ulmaria  mesiangervo älggräs  
Fragaria vesca  ahomansikka smultron  
Galeopsis sp. pillike dån 
Galeopsis speciosa kirjopillike hampdån 
Galium album paimenmatara stormåra 
Galium uliginosum luhtamatara sumpmåra 
Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi skogsnäva 
Geum rivale ojakellukka humleblomster 
Geum urbanum kyläkellukka nejlikrot 
Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 
Hepatica nobilis  sinivuokko blåsippa  
Heracleum mantegazzianum jättiukonputki jätteloka 
Humulus lupulus humala humle 
Hypericum maculatum  särmäkuisma fyrkantig johannesört  
Impatiens glandulifera jättipalsami jättebalsamin 
Impatiens parviflora rikkapalsami blekbalsamin 
Iris germanica saksankurjenmiekka trädgårdsiris 
Iris pseudacorus kurjenmiekka svärdslilja 
Juncus conglomeratus keräpäävihvilä knapptåg 
Juncus effusus röyhyvihvilä veketåg 
Juniperus communis  kataja en  
Knautia arvensis ruusuruoho åkervädd 
Lathyrus pratensis niittynätkelmä gulvial 
Lathyrus vernus kevätlinnunherne vårärt 
Leontodon autumnalis  syysmaitiainen höstfibbla  
Leucanthemum vulgare päivänkakkara prästkrage 
Linaria vulgaris kannusruoho gulsporre 
Lonicera xylosteum lehtokuusama skogstry 
Lupinus polyphyllus komealupiini blomsterlupin 
Lycopus europaeus  rantayrtti strandklo  
Lysimachia thyrsiflora terttualpi topplösa 
Lysimachia vulgaris ranta-alpi strandlysing 
Lythrum salicaria rantakukka fackelblomster 
Maianthemum bifolium oravanmarja ekorrbär 
Malus domestica omenapuu äppelträd 
Melampyrum sylvaticum metsämaitikka skogskovall 
Melica nutans  nuokkuhelmikkä bergslok 
Menyanthes trifoliata raate vattenklöver 
Mycelis muralis jänönsalaatti skogssallat 
Orthilia secunda nuokkutalvikki björkpyrola 
Oxalis acetosella käenkaali harsyra 
Paris quadrifolia sudenmarja trollbär 
Phegopteris connectilis korpi-imarre hultbräken 
Phleum pratense  timotei timotej 
Phragmites australis  järviruoko vass 
Picea abies  kuusi gran  
Pinus sylvestris  mänty tall  
Plantago major ssp. major kyläpiharatamo groblad 
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Poa annua  kylänurmikka vitgröe 
Poa nemoralis lehtonurmikka lundgröe 
Poa trivialis karheanurmikka kärrgröe 
Polygonatum odoratum kalliokielo getrams 
Polypodium vulgare kallioimarre stensöta 
Populus balsamifera palsamipoppeli balsampoppel 
Populus tremula  haapa asp  
Potentilla anserina  ketohanhikki gåsört  
Potentilla erecta  rätvänä blodrot  
Potentilla palustris  kurjenjalka kråkklöver  
Primula veris kevätesikko gullviva 
Prunus padus tuomi hägg 
Prunella vulgaris niittyhumala brunört 
Pteridium aquilinum  sananjalka örnbräken  
Pulmonaria obscura imikkä lungört 
Quercus robur tammi ek  
Ranunculus acris niittyleinikki smörblomma 
Rhamnus frangula paatsama brakved 
Rheum rhabarbarum tarharaparperi rabarber 
Ribes alpinum taikinamarja degbär 
Ribes nigrum mustaherukka svarta vinbär, tistron 
Rosa rugosa kurtturuusu vresros 
Rubus idaeus  vadelma hallon  
Rubus saxatilis lillukka stenhallon, stenbär 
Rumex longifolius hevonhierakka gårdsskräppa 
Salix aurita virpapaju bindvide 
Salix caprea raita sälg 
Salix myrsinifolia mustuvapaju svartvide 
Salix 'Sibirica' hopeasalava (hopeapaju) silverpil 
Sambucus racemosa terttuselja druvfläder 
Saponaria officinalis suopayrtti såpnejlika 
Scrophularia nodosa syyläjuuri flenört 
Silene dioica puna-ailakki rödblära, skogslyst 
Solanum dulcamara  punakoiso besksöta  
Solidago virgaurea kultapiisku gullris 
Sonchus arvensis peltovalvatti mjölktistel, åkermolke 
Sorbus aucuparia  pihlaja rönn  
Sparganium emersum rantapalpakko vanlig igelknopp 
Spiraea sp. angervo-laji spirea-art 
Stellaria graminea  heinätähtimö grässtjärnblomma  
Stellaria media pihatähtimö natagräs 
Succisa pratensis purtojuuri ängsvädd 
Syringa vulgaris pihasyreeni syren 
Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 
Taraxacum sp. voikukka maskros  
Thalictrum flavum keltaängelmä ängsruta 
Thuja occidentalis tuija tuja 
Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 
Trifolium hybridum alsikeapila alsikeklöver 
Trifolium repens  valkoapila vitklöver  
Tripleurospermum inodorum  peltosaunio baldersbrå  
Tussilago farfara leskenlehti hästhov 
Typha latifolia leveäosmankäämi bredkaveldun 
Urtica dioica  nokkonen brännässla  
Vaccinium myrtillus  mustikka blåbär  
Veronica chamaedrys  nurmitädyke teveronika 
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Viburnum opulus koiranheisi olvon 
Vicia sepium aitovirna häckvicker 
Vinca minor talvikki vintergröna 
Viola riviniana metsäorvokki skogsviol 
 
Taulukko 2. Sammalet, 14 määritettyä taksonia 
Brachythecium spp. suikerosammalet gräsmossor 
Climacium dendroides palmusammal palmmossa 
Dicranum scoparium kivikynsisammal kvastmossa 
Eurhynchium angustirete lehtonokkasammal hasselsprötmossa 
Homalia trichomanioides viuhkasammal trubbfjädermossa 
Plagiochila asplenoides isokastesammal praktbräkenmossa 
Plagiochila porelloides pikkukastesammal liten bräkenmossa 
Plagiomnium cuspidatum metsälehväsammal stjärnmossa 
Plagiomnium undulatum poimulehväsammal vågig praktmossa 
Pleurozium schreberi seinäsammal väggmossa 
Polytrichum commune korpikarhunsammal björnmossa 
Rhodobryum roseum lehtoruusukesammal rosmossa 
Rhytidiadelphus triquetrus metsäliekosammal kranshakmossa 
Sphagnum squarrosum okarahkasammal spärrvitmossa 
 
Taulukko 3. Havaitut lepakkolajit 
 
Tieteellinen suomenkielinen 
Eptesicus nilssonii pohjanlepakko 
Myotis daubentonii vesisiippa 
Myotis mystacinus/brandtii viiksisiippa/isoviiksisiippa 
 
Taulukko 4. Lepakkohavainnot 
 Pohjanlepakko Viiksisiipat Vesisiippa Siippalaji Lepakkolaji Yhteensä
Alkukesä 8 2  - 4 1 15
Keskikesä 4 3 1 1  - 9
Loppukesä 7 4 1 2 2 16
Yhteensä 19 9 2 7 3 40

 
Taulukko 5. Hyönteiset, kaava-alueella havaitut lajit Jaakko Mattila, kirj. tiedonanto 
17.9.2007 
Tieteellinen nimi suomenkielinen LsL 47 § Uhanalaisuusluokka 
Crepidophorus mutilatus aarniseppä *  EN 
Lasius fuliginosus paperimuurahainen 
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Taulukko 6. Selvitysalueella havaitut lintulajit** sekä niiden arvioidut parimäärät. Taulukossa on 
pesiviksi arvioidut lajit, alla muualla pesivät. U tarkoittaa uhanalaisuusluokkaa, D direktiivilajia.  
 Tieteellinen nimi suomenkielinen nimi Parimäärä U/D 
Corvus corone cornix* Varis –  
Ficedula hypoleuca* Kirjosieppo –  
Fringilla coelebs* Peippo –  
Muscicapa striata* Harmaasieppo –  
Parus caeruleus* Sinitiainen –  
Parus major* Talitiainen –  
Phylloscopus trochilus* Pajulintu –  
Pica pica* Harakka –  
Turdus merula* Mustarastas –  
Turdus pilaris* Räkättirastas –  
Columba palumbus Sepelkyyhky 16  
Erithacus rubecula Punarinta 12  
Turdus philomelos Laulurastas 7  
Sylvia borin Lehtokerttu 7  
Certhia familiaris Puukiipijä 6  
Turdus iliacus Punakylkirastas 6  
Phylloscopus sibilatrix Sirittäjä 5  
Acrocephalus schoenobaenus Ruokokerttunen 4  
Dendrocopos major Käpytikka 4  
Regulus regulus Hippiäinen 3  
Actitis hypoleuca Rantasipi 3  
Bucephala clangula Telkkä 3  
Carpodacus erythrinus Punavarpunen 3  
Emberiza schoeniclus Pajusirkku 3  
Dendrocopos minor Pikkutikka 2 VU 
Gallinago gallinago Taivaanvuohi 2  
Parus ater Kuusitiainen 2  
Passer montanus Pikkuvarpunen 2  
Phylloscopus collybita Tiltaltti 2 VU 
Sylvia curruca Hernekerttu 2  
Anas penelope Haapana 1  
Emberiza citrinella Keltasirkku 1  
Falco subbuteo Nuolihaukka 1  
Fulica atra Nokikana 1  
Loxia curvirostra Pikkukäpylintu 1  
Prunella modularis Rautiainen 1  
Scolopax rusticola Lehtokurppa 1  
Strix aluco Lehtopöllö 1  
Sturnus vulgaris Kottarainen 1 NT 
Sylvia communis Pensaskerttu 1  
* Pesii selvitysalueella, parimäärää ei arvioitu 
** Laskentojen aikana havaittiin lisäksi seuraavat lajit: kuikka, silkkiuikku, kaulushaikara, 
kyhmyjoutsen, laulujoutsen, sinisorsa, tavi, isokoskelo, kanahaukka, kalasääski, kurki, 
meriharakka, punajalkaviklo, naurulokki, kalalokki, selkälokki, tervapääsky, räystäspääsy ja 
haarapääsky. Suurin osa lajeista pesii joko Matalajärvellä tai Bodomjärvellä, ja voi periaatteessa 
pesiä selvitysalueella suotuisana vuonna. 
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