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1 Johdanto 

Luontoselvitys laadittiin Djupsundbäckenin alueelle, joka sijaitsee Finnoon osayleis-
kaava-alueen lounaisosassa. Selvitysalue rajautuu Kaitaantiehen, länsiosien läpi kul-
kee Hyljetie ja Itäosan poikki Hylkeenpyytäjäntie ja Hyljeluodontie. Alueen läpi virtaa 
Djupsundsbäcken, joka eteläpäässään kiertää Finnoonaltaan eteläpuolelta ja laskee 
Nuottalahteen. 

Selvitysalue käsittää puroalueen ja sen ympärillä olevat alueet. Alueen pinta-ala on 
noin 30 ha. 

2 Suojelutiedot 

Varsinaisella selvitysalueella ei ole suojeltuja kohteita. Selvitysalueen itäpuolella on 
Finnoonallas, joka on linnustoltaan arvokas alue. Finnoonallas on osoitettu Espoon 
eteläosien yleiskaavassa selvitysalueeksi (SE). Finnoon alustavassa  osayleiskaava-
luonnoksessa allas ja sitä ympäröivä kosteikko on osoitettu merkinnällä luo: luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. 

3 Selvitysalue ja menetelmät  

Selvitysalue käsittää Finnoon osayleiskaava-alueelle sijoittuvan osan Djupsunds-
bäckenin uomasta reuna-alueineen (Kuva 1). 

 

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus. 

Kartan ja ilmakuvien avulla tarkasteltiin aluetta kokonaisuutena ja arvioitiin kohteet, 
jotka vaativat maastossa tapahtuvaa inventointia. Maastotyöt tehtiin 1.5., 1.6. sekä 
16.6.2011. Linnustoa havainnoitiin 1.6. ja 16.6. aamutunteina. Liito-oravan esiintymi-
nen tarkistettiin 1.5.2011. Lepakoiden esiintymistä alueella selvitettiin potentiaalisten 
ympäristöjen kartoituksen kautta. 
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Erityistä huomiota kiinnitettiin alueella sijaitsevan puron varren säilyneisiin metsiköi-
hin ja muihin poikkeaviin kohteisiin, joissa saattaa olla luonnonsuojelulain tai vesilain 
suojaamia luontotyyppejä tai muita arvokkaita elinympäristöjä. Alueiden luontosisältö 
kuvattiin ja laadittiin kasvillisuuskartta. 

Luontoselvityksen maastoinventoinnit ovat laatineet FM Lauri Erävuori ja FM Seija 
Väre SITO OY:stä. 

4 Selvitysalueen luonto 

Alueen ytimen muodostaa Djubsundsbäckenin uoma, joka virtaa selvitysalueen poikki 
lännestä Finnoonaltaan eteläpuolitse Nuottalahteen. Suurin osa selvitysalueesta on 
varastoaluetta, joka sijoittuu paikoin molemmin puolin purouomaa. Merkittävä osa 
selvitysalueesta on siis muuttunutta ympäristöä. Uoman itäosa sijoittuu jäteveden-
puhdistamon ja voimalaitoksen yhteyteen. Seuraavassa on kuvattu selvitysalueen 
osa-alueet. Aikoinaan Djubsundsbäckenin ympäristö on ollut suurimmaksi osaksi pel-
to- ja niittykäytössä, kuten 1700-luvun kartasta on nähtävissä. Uomaa on todennäköi-
sesti ainakin osittain siirretty alkuperäiseen nähden varastokentän alueella, joka on 
aikanaan ollut soistunutta, mahdollisesti luhtavoittoista aluetta. 

 

Kuva 2. Ote Venäläisestä topografikartasta 1870-1907 väliseltä ajalta (Lähde: Suo-
men kansalliskirjasto, topografikarttojen kokoelma, Venäläiset topografikartat 1:21 
000, VI 28 Uudenmaan lääniä, Lohjan kihlakuntaa 124,19 km2). Djubsundsbäcken on 
muodostanut tuolloin kaksi uomaa (mahdollisesti jo silloin oijottuja), joka laski yhtenä 
uomana Finnoonlahteen. 

Selvitysalueesta laadittiin kuviokartta (Kuva 3). Kuvioiden ominaispiirteet on kuvattu 
seuraavassa tyypeittäin. Kohdenumerointi viittaa kuviokartan numerointiin. 
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Kuva 3. Kuviokartta. 

 

Djubsundsbäcken (kohde nro 22, 23 ja 27) 

Djubsundsbäckenin uoma on osittain muuttunut ilmeisesti aikanaan tehtyjen oi-
kaisujen seurauksena. Avoimet varastokenttäalueet ovat monin paikoin ”vyöryneet” 
uoman reunoille. Uomassa on kuitenkin kalastoa ja uoma on arvotettu kalataloudelli-
sesti arvokkaaksi uomaksi (Aki Janatuinen: Espoon virtavesiselvitys 2008, osa 2, Liite 
7). Uoman leveys vaihtelee kahdesta kolmeen metriä. Syvyydeltään uoma on matala 
ja vesikasvillisuutta tavataan paikoin runsaanakin. 

Rannat ovat reheviä pensaikkoympäristöjä. Puusto koostuu harmaalepästä, raidasta, 
tuomesta ja koivusta. Paikoin pensaikko on tiheää koostuen pajuista sekä terttusel-
jasta. Kenttäkerroksen kasvillisuuden on tyypillisistä suurruohoista sekä luhtalajeista 
koostuvaa jokivarsikasvillisuutta, kuten mesiangervo, kurjenjalka ja ranta-alpi. Uo-
massa esiintyy mm. ahvenvita, ranta-alpi, pullosara ja jouhivihvilä.  

Kuviot 22 ja 23 sijoittuvat jätevedenpuhdistamon ja voimalaitoksen reunalle, jossa 
uoma ja rantakasvillisuus ovat säilyneet kapeana vyöhykkeenä. Toki uoma on alun 
perin ihmisen rakentama, sillä alun perin uoma on purkautunut Finnoonlahden länsi-
reunaan ennen sen muuttamista jätevesialtaaksi. Ympäristöltään uoma on tyypillistä 
puronvarsikasvillisuutta puuston koostuessa lähinnä lepästä. Kuvio 27 on monin pai-
koin menettänyt luonnontilaisuuttaan kenttäalueiden reunojen vyöryttyä aivan uoman 
reunaan. Paikoin on havaittavissa selviä rannan täyttöjä. Itse uoma on kuitenkin koko 
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matkaltaan säilynyt avouomana lukuun ottamatta katujen alituksia, joissa uoma on 
joko rummussa tai tie ylittää sen pienellä sillalla. 

Uoman reunojen rehevyydestä johtuen linnustoon kuuluu tyypillisiä lehtipuuvaltaisten 
ja rehevien pensaikkojen lajistoa, kuten satakieli, lehtokerttu ja punarinta. 

  

Paikoin kenttäalue on levinnyt uomaan asti. Ran-
nat ovat pensaikkoisia. 

Djupsundsbäckenin uoma Hyljetien kohdalla. 

 

Varastoalueet, rakennetut ympäristöt ja viljelypalstat (kohteet 1-6, 14, 
21) 

Merkittävä osa selvitysalueesta on varastoaluetta, joka on tasattua, puutonta ympä-
ristöä. Alueilla on mm. veneiden säilytysalue, mullan käsittelyä ja varastointia sekä 
lumenkaatopaikka ja varikkoalue. Kenttäalueet ovat sora- ja hiekkapohjaista, vähä-
kasvista aluetta, jonka reunamilla esiintyy puutarhakarkulaisia, kuten kurttulehtiruusu 
ja sormustinkukka. Luontaista, avoimen ympäristön kasvistoa ovat mm. pihasaunio, 
päivänkakkara, maitohorsma, pietaryrtti, hiirenvirna sekä punanata. 

Viljelypalstojen lajistoa ei kartoitettu, koska kyseessä ovat ihmisen luomat viljely-
ympäristöt. 

Linnustoltaan varastoalueet ovat tavanomaisia käsittäen tyypillisiä kulttuurisidonnai-
sia lajeja. Runsaimpina tavattiin räkättirastas, reunapensaikoissa varpunen sekä alu-
eella hyönteisiä pyydystävänä haarapääsky. Uhanalaisista lajeista varastoalueella ta-
vattiin vaarantuneeksi luokiteltu kivitasku, mutta pesintää alueella ei todettu. 

  

Varasto- ja avokenttäalueet ovat paljaspintaisia. Kulttuurilajistoa esiintyy multakasoissa monipuolisesti. 
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Metsäalueet 

Metsäalueet ovat pienialaisia laikkuja keskittyen varastoalueen reunoille. Suurin osa 
metsiköistä on vanhoja peltoalueita. Djupsundsbäckenin varrella on muutamia varttu-
neita kuusisekametsäkuvioita Hylkeenpyytäjäntien tuntumassa ja Bondaksen alueella 
on varttunutta mäntysekametsää. 

Vanhat peltoalueet (kuviot 13, 24, 28-30) 

Metsittyneet peltoalueet ovat lehtipuuvaltaisia. Kenttäkerroksen kasvillisuus vaihtelee 
valoisuuden ja kosteustason mukaan. Kosteammissa ympäristöissä esiintyy tavan-
omaista suurruohokasvillisuutta (mesiangervo, vadelma, vuohenputki ja nokkonen). 
Paikoin kenttäkerros on hyvin harvaa tiheästä puustosta johtuen. 

Kuvio 13 on nuorehkoa, tiheää koivikkoa, jossa aluskasvillisuus on aukkoista. Pen-
saskerros on harvaa suurimmassa osassa aluetta, mutta paikoin esiintyy tiheitäkin 
pensaikkoja lajistona pihlaja, vadelma, punaherukka ja taikinanmarja. Aluskasvilli-
suudessa vallitsevat mesiangervo, terttualpi, lehtokorte, metsänalvejuuri, jänönsalaat-
ti, kielo sekä nokkonen. Tammen taimia esiintyy yksittäin. Alueella on muutamia 
vaahteroita ja raitoja. 

  

Metsittynyt pelto on aluskasvillisuudeltaan laikkui-
nen. Vanhat pelto-ojat on edelleen havaittavissa 
(kohde 13). 

Kohde 29 on varttunutta haavikkoa, jossa aluskas-
villisuus on korkeaa heinä- ja ruohokasvillisuutta. 

Kohde 24 on harvahkoa lehtisekametsää, jonka aluskasvillisuus on tavanomaista (vrt. 
kohde 13). 

Kohde 28 on koivuvaltaista metsää, jossa sekapuuna on mm. raitaa ja haapaa. Kos-
teammissa osissa tavataan hieman vaateliaampaa lajistoa, kuten hiirenporras ja leh-
tokorte yhdessä ranta-alpin, vuohenputken ja mustaherukan kanssa. 

Kohteella 29 on kookasta haavikkoa aluskasvillisuuden ollessa tavanomaista suur-
ruohovaltaista kasvillisuutta.  

Kohde 30 on mäntyvaltaista harvaa metsää, joka rajautuu siirtolapuutarhaan ja tie-
hen. Aluskasvillisuus on tavanomaista tuoreen kankaan kasvillisuutta. 

Varttuneet kuusikot ja lehtimetsät (kohteet 18, 20 ja 26) 

Alueen edustavin metsikkö sijaitsee Hyljetien varressa molemmin puolin purouomaa 
(kohde 26). Puusto on varttunutta, osin vanhaa kuusikkoa ja uoman läheisyydessä 
tervaleppämetsikköä. Kenttäkerrosta ilmentävät lehtomaisen kankaan ja kostean ym-
päristön lajisto, kuten mesiangervo, lillukka, vadelma, ranta-alpi ja käenkaali, hiiren-
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porras ja lehtokuusama. Arvokkain osa on Djubsundsbäckenin ranta-alue, jossa kas-
vaa runsaasti isoja tervaleppiä ja kasvillisuus on suurruohokasvillisuutta. 

Kohteet 18 ja 20 ovat tiheähköä, varttunutta kuusikkoa, jossa sekapuuna kasvaa koi-
vua ja mäntyä. Aluskasvillisuus on tyypillistä tuoreen kankaan lajistoa. Uoman reu-
namat ovat kohteella 20 suurruohovaltaista, kosteaa kuusikkoa. 

  

Alueen edustavin metsikkö Djubsundsbäckenin 
uoman reunoilla (kohde 26). 

Kohteen 20 rehevää rantametsikköä. 

Muut metsiköt (kohteet 11, 17 ja 31) 

Kohde 11 on kapea, ojanvarren paju- ja leppävaltainen kuvio, jossa on rehevä alus-
kasvillisuus. Aluskasvillisuus on nokkosvoittoinen, lisäksi tavataan mm. mesianger-
voa ja ojan varressa ranta-alpia. 

Kohde 17 rajautuu varastokenttiin ja asuinalueeseen. Kuvio on pensasvaltainen ja 
aluskasvillisuudeltaan rehevä johtuen ojasta. Puusto on harvahkoa ja koivuvaltaista. 
Paikoin oja leviää epämääräiseksi kosteikoksi, jossa vallitsee luhtakasvillisuus. Alus-
kasvillisuus on suurruohovaltaista (mesiangervo, ranta-alpi). Kuivemmilla osilla heinät 
ovat vallitsevia. 

Bondaksen peltoalueen ja pihapiirin välissä on pieni mäntyvaltainen metsikkö (kohde 
31), jonka reunaosassa esiintyy myös isokokoisia vaahteroita. Reunaosat ovat keto-
maista ympäristöä keskiosien ollessa tyypillistä kuivahkon ja tuoreen kankaan seka-
metsää. Jalopuut sijoittuvat Hannuksenpuiston varteen. 

  

Varastoalueen reunaosan lehtisekametsää ja 
pensaikkoa (kohde 17). 

Bondaksen peltoalueen reunametsää (kohde 31). 
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Kedot (kohteet 7 ja 9) 

Kulttuuriympäristöt keskittyvät alueen länsiosaan, jossa merkittävin kohde on Bon-
daksen niitty (kohde 9). Niitty on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopik-
si. Kuivalla niityllä esiintyy mm. isomaksaruohoa, keltamaksaruohoa, paimenmataraa, 
ahomansikkaa, pukinjuurta ja rätvänää. Uhanalaisista lajeista niityllä tavataan kelta-
mataraa (vaarantunut laji). 

Toinen pienialainen niitty sijaitsee Hyljetien varressa viljelypalstan kupeessa (kohde 
7). Niitty on osittain kalliota. Huomionarvoisin laji on ketoneilikka (silmälläpidettävä la-
ji). Niitty on heinävaltainen. Muuta mainittavaa lajistoa ovat keltamatara (vaarantu-
nut), kissankello, pukinjuuri ja kalliokielo. 

  

Bondaksen niitty (kohde 9). Hyljetien niitty (kohde 7). 

 

Pellot ja niityt (kohteet 8, 10, 12, 15, 25) 

Kohteet 8 ja 15 ovat peltoja ja edelleen joko viljelykäytössä tai, kuten kohde 15, osit-
tain myös varastoalueena. 

Pieniä niittylaikkuja (eli puuttomia avoimia ympäristöjä) esiintyy eteläosan metsitty-
neiden peltojen yhteydessä sekä länsiosassa uoman varressa. 

Lajistoon kuuluvat timotei, harakankello, rönsyleinikki, pujo, voikukka, hevonhierakka, 
pietaryrtti, niittynätkelmä, hiirenvirna ja mesiangervo. Kohteet ovat hyvin tavanomai-
sia kasvillisuudeltaan. 

  

Heinävaltainen niitty metsittyneen pellon reunassa 
(kohde 10). 

Suurruohovaltainen niitty venesäilytysalueen 
kulmassa (kohde 12). 
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Suot (kohde 16 ja 19) 

Pellon ja varastoalueen reunassa on painanteeseen muodostunut avoluhta (kohde 
19), jonka valtalajistoa ovat järviruoko, osmankäämi ja vehka. Todennäköisesti luhta-
alue on aikanaan ollut laajempi, koska sen eteläosassa oleva pensaikkoalue (16) on 
hyvin märkää suurruohojen ja luhtalajien vallitsemaa ympäristöä. Varastokentän ra-
kentaminen lienee supistanut luhtaa. Keskeisiltä osiltaan avoluhta on säilyttänyt 
luonnontilaisuutensa ja avoluhta vaihettuu hieman kuivemmaksi suurruohoniityksi 
koilliosassaan. Pensaikkoinen luhtaympäristö sen sijaan on selvästi muuttunut ja 
pensaikon seassa on mm. vanhoja kasvittuneita multakasoja sekä varastokentän 
reunalta vyöryneitä maita. 

4.1 Alueen linnusto 

Alueen linnusto on tavanomaista koostuen pääasiassa kulttuurilajistosta sekä rehevi-
en pensaikkojen lajistosta. Rehevämmissä ympäristöissä tavattiin mm. lehtokerttu, 
satakieli ja punarinta. Kenttäalueilla liikkui lähinnä varpusia, räkättirastaita sekä räys-
täspääskyjä, västäräkki, varis ja harakka sekä kivitasku. Djubsundsbäckenin uomas-
sa kenttäalueen vieressä oleili yksi rantasipi. Metsäalueilla tavattiin pajulintu, tali- ja 
sinitiainen, räkättirastas, mustarastas, punakylkirastas, peippo, viherpeippo, kel-
tasirkku sekä kirjosieppo ja käpytikka. 

4.2 Muu eläimistö 

Liito-oravan esiintyminen kartoitettiin potentiaalisista ympäristöistä tutkimalla jätösten 
esiintymistä puiden tyvillä. Potentiaaliset alueet ovat pienialaisia metsäkuvioita (lä-
hinnä kuviot 29 ja 26). Lajin esiintymisestä alueella ei tehty havaintoja.  

Lepakoille soveltuvat ympäristöt kartoitettiin maastotöiden yhteydessä. Sopivia päi-
väpiilo- tai pesimisympäristöjä alueella ei ole. Ainoastaan Bondaksen vanhoissa ra-
kennuksissa saattaa olla sopivia ullakkotiloja. Selvitysalue ei muutoinkaan ole lepa-
koille erityisen merkittävä alue sen rikkonaisuuden vuoksi.  

4.3 Uhanalaiset lajit 

Alueelta ei ole aiempia tietoja uhanalaisista lajeista. Maastoselvityksissä 
alueelta havaittiin seuraavat uhanalaiset tai silmälläpidettävät lajit: 

• Keltamatara (Vaarantunut, VU), kuviot 7 ja 9 

• Ketoneilikka (Vaarantunut, VU), kuvio 7 

• Kivitasku (Vaarantunut, VU, ei pesivä), varastokentällä 

Keltamataraa tavataan Espoossa edelleen kohtalaisesti, joskin pienialaisia-
na laikkuina. Tyypillisiä ympäristöjä ovat kedot sekä hiekkapohjaiset tien-
varret. Lajin uhanalaisuuden syynä on sopivien hiekkapohjaisten ympäristö-
jen väheneminen sekä lajin risteytyminen paimenmataran kanssa. 

Ketoneilikka on selvästi harvinaisempi kuin keltamatara. Laji on vähentynyt 
selvästi sille sopivien perinnebiotooppien umpeenkasvaessa ja vähetessä. 
Espoossa ketoneilikkaa tavataan kuitenkin edelleen suhteellisen monissa 
paikoissa tien varsilla ja joutomailla esiintymisen painottuessa Kehä III ul-
kopuoleisille maatalousvaltaisille alueille. 

Kivitasku pesii edelleen monin paikoin Espoossa. Tyypillisiä ympäristöjä 
ovat mm. ranta-alueet ja saaret sekä muut avoimet ympäristöt. 
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Alueelta ei havaittu liito-oravan asuttamia elinympäristöjä. Tämä selittynee 
mm. sillä, että lajille soveltuvat metsiköt ovat pirstaleisia ja pienialaisia. Li-
säksi alueelta puuttuvat sopivat kolot pesimiseen. 

Pirstonaisuudesta ja metsien rakenteesta johtuen selvitysalueella ei arvioi-
da olevan erityistä merkitystä lepakoille. Tyypillisesti lepakot saalistavat laa-
joillakin alueilla, mutta selvitysalueella ei ole sopivia päiväpiilo- tai pesi-
misympäristöjä. Bondaksen vanhat rakennukset sen sijaan ovat potentiaali-
sia piilopaikkoja. 

4.4 Arvokkaat luontotyypit 

Selvitysalueella ei ole luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain tarkoittamia 
suojeltuja tai arvokkaita luontotyyppejä. 

Varastokentän ja Bondaksen peltoalueen välissä sijaitseva avoluhta (kohde 
19) voitaneen luokitella luontotyyppiin avoluhdat, joka on Etelä-Suomessa 
luokiteltu silmälläpidettäväksi luontotyypiksi. Koko maassa luontotyyppi on 
elinvoimainen. 

Djubsundsbäckenin edustavin osa käsittää uoman ranta-alueet kohteen 26 
alueella. Kyseinen osa uomaa ja ympäröivä reheväkasvuinen rantametsik-
kö on paikallisesti arvokas.  

5 Yhteenveto 

Selvitysalue on suurimmaksi osaksi ihmisen muokkaamaa ja muuttamaa 
ympäristöä. Jokiuoma ei nouse erityisen merkittäväksi elementiksi sitä reu-
nustavien varastoalueiden aiheuttamien muutosten takia. 

Bondaksen keto on paikallisesti arvokas ja edustava perinnebiotooppi. Toi-
nen alueen ketokohde ei ole erityisen arvokas pienuutensa takia, joskin la-
jistoon kuuluu kaksi uhanalaista lajia 

Djubsundsbäcken on alaosastaan suhteellisen edustava, mutta tavanomai-
nen uoma ranta-alueineen. Edustavin osa on Hylkeenpyytäjäntien itäpuolel-
la. Alueella tavatut uhanalaiset lajit ovat Espoossa vielä kohtalaisen yleisiä.  

Hyljetien varressa on muutamia yksittäisiä vanhoja mäntyjä, joilla on lähin-
nä maisemallista arvoa. 

Alueen maankäytön suunnittelussa suositellaan säilytettäväksi Bondaksen 
ketoalue sekä Djubsundsbäckenin edustavimmat osat ympäristöineen. Uo-
ma on osa Finnoonaltaan ympäristöä. 
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