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Lukijalle

Tämä Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen luontoselvityksiä esittelevä
verkkojulkaisu koostuu kahdesta osasta. Tekstiosa sisältää viisi raporttia, jotka
Helsingin kaupungin ympäristökeskus on teettänyt vuosina 2008–2010, sekä
kaupunkisuunnitteluviraston teettämän liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvityk-
sen. Karttaosaan on koottu näissä selvityksissä esitetyt arvokkaiden alueiden
rajaukset sekä lisäksi useissa aiemmissa, pääosin muualla julkaistuissa, selvityk-
sissä esitetyt vastaavat rajaukset. Aiempien selvityksien rajausperusteita ja koh-
dekuvauksia ei ole koottu karttojen yhteyteen, vaan niistä annetaan linkki tai läh-
deviite alkuperäiseen julkaisuun. Kartassa ovat mukana myös vahvistetut Natura-
alueet, luonnonsuojelualueet ja muut luonnonsuojelulain nojalla rajatut kohteet.

Tämän julkaisun alue kattaa kuntien yhteisen yleiskaavan alueen, johon kuuluu
Helsinkiin vuoden 2009 alussa Sipoosta ja Vantaasta liitetyt osat, Vantaan kaak-
koiskulma sekä Sipoon Majvik ja Granö. Selvitysten aihepiirit, luonne ja yksityis-
kohtaisuus vaihtelevat kuntien välillä ja myös Helsingin alueen sisällä. Tiedot
eivät kuitenkaan ole sattumanvaraisia, vaan niitä on koottu järjestelmällisesti, ja
yleiskaavatasoisessa suunnittelussa niitä myös pystytään hyödyntämään. Suun-
nittelun täsmentyessä tarvitaan myös lisäselvityksiä ainakin luontovaikutuksista,
mahdollisesti myös täydentäviä perusselvityksiä.

Esitettyjen aluerajausten luonne ja suunnittelua ohjaava vaikutus ovat erilaisia.
Perustettujen luonnonsuojelualueiden rauhoitussäännökset rajoittavat muuta
maankäyttöä. Natura-alueiden ja niiden ympäristön maankäyttöä ohjaa luonnon-
suojelulain 65 ja 66 §:n mukainen arviointimenettely. Natura-arvion laatimiseen
tarvitaan toisaalta pohjatietoja luonnosta, mihin käyttöön on tehty tässä julkaista-
va Natura-luontotyyppikartoitus, ja toisaalta tietoa arvioitavasta suunnitelmasta.
Kaavoituksessa Natura-arvioinnin voi aloittaa kaavaluonnoksista tai maankäyttö-
malleista, ja sitä on hyödyllistä tarkentaa työn edetessä kohti kaavaehdotusta ja
valmista kaavaa.

Luontodirektiivin suojelemien eläin- ja kasvilajien esiintymät on otettava kaavoi-
tuksessa huomioon siten, ettei niiden elinalueita hävitetä eikä heikennetä. EU:n
luontodirektiivin liitteen IV lajeista kaava-alueella tavataan mm. useita lepakko- ja
sudenkorentolajeja. Kansallisen tason uhanalaisia lajeja tavataan useista
eliöryhmistä.

Useimmat rajatuista luonnoltaan arvokkaista alueista ovat selvityksiä tehneen
konsultin arvioita. Asiantuntija-arvion perusteella arvokkaalla kohteella ei ole vi-
rallista suojelustatusta. Joissakin selvityksissä arvokohteet on jaettu kahteen tai
kolmeen arvoluokkaan, joissakin kaikki arvokkaat alueet kuuluvat samaan luok-
kaan. Näissäkin tapauksissa kohteita pystyy osaksi asettamaan arvojärjestyk-
seen alkuperäisten kohdekuvausten perusteella. Eri selvityksissä rajattujen arvo-
kohteiden keskinäiseen arvottamiseen ei ole yleispätevää menetelmää, eikä täl-
lainen priorisointi kuulu myöskään tämän julkaisun tavoitteisiin. Arvokohteet sisäl-
tävät ympäristöään enemmän luonnon monimuotoisuutta tai erityisiä luontoarvo-
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ja, usein molempia. Maankäyttö- ja rakennuslain 5 §:n tavoitetta luonnon moni-
muotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilyttämisestä arvioidaan kaavoituk-
sessa muiden tavoitteiden rinnalla.

Raportit ja tiivistelmäkartta

· Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet (Antti Salla)
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r1.pdf

· Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys (Esa Lammi ja Markku Heino-
nen, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
to) http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r2.pdf

· Lounais-Sipoon luontoselvitykset kesällä 2008: päiväperhoset, sudenko-
rennot ja saukko (Janne Koskinen, Jarkko Santaharju ja Rauno Yrjölä).
Ilmestyy myöhemmin.

· Liitosalueen linnustoselvitys 2010 (Rauno Yrjölä)
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r3.pdf

· Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella (Kirsi Jokinen ja Rauno Yrjölä)
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r4.pdf

· Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Natura-alueen luonto-
tyypit (Markku Heinonen)
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r5.pdf

· Tiivistelmäkartta
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-kartta.pdf

Tiivistelmäkarttaan on lisäksi rajattu:

Natura-alueet, perustetut luonnonsuojelualueet ja suojellut luontotyypit,

Natura-lomakkeet:
http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mustavuoren_lehto_ja_Ostersundo
min_lintu(5975) (Mustavuori-Östersundom)

http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Sipoonkorpi(5789) (Sipoonkorpi)

Suojelualueet ja suojellut luontotyypit: Luontotietojärjestelmä
http://www.hel.fi/luontotieto

Uhanalaisten lajien esiintymät:

Oiva-järjestelmä (Suomen ympäristökeskus)

http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r1.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r1.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r2.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r3.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r3.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r4.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r4.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r5.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-r5.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-kartta.pdf
http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-01-11-kartta.pdf
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mustavuoren_lehto_ja_Ostersundomin_lintu(5975)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mustavuoren_lehto_ja_Ostersundomin_lintu(5975)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mustavuoren_lehto_ja_Ostersundomin_lintu(5975)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Mustavuoren_lehto_ja_Ostersundomin_lintu(5975)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Sipoonkorpi(5789)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Sipoonkorpi(5789)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/Sipoonkorpi(5789)
http://www.hel.fi/luontotieto
http://www.hel.fi/luontotieto
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Seuraavissa aiemmissa selvityksissä esitetyt arvokkaiden alueiden rajauk-
set:

Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaavan luontoselvitys 2004 (Sipoon kunta,
Ympäristötutkimus Enviro Oy)

Sipoon yleiskaavan luontoselvitykset 2006 (Sirkka Virrankoski, Elina Vaskelai-
nen, Hannu Sarvanne ja Rauno Yrjölä, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy)

Sipoon lepakkokartoitus 2006 (Yrjö Siivonen ja Terhi Wermundsen, Wermundsen
Consulting Oy / Batcon Group)

Sipoonkorven arvokkaat luontokohteet (Jarmo Honkanen, HKR)

Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä
2010

Majvikin ja Granön alustava luontoselvitys (Sipoon kunta 2010)

Vantaan kääpäinventointi
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