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TIIVISTELMÄ

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Kurkimoision alu-
etta, joka sijaitsee Vuosaaren pohjoisosassa lähellä Vuosaaren
pohjoista ostoskeskusta. Kaavaratkaisu on tehty, koska alueella
olevia rakentumattomia kaupungin tontteja koskien on myönnetty
suunnitteluvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle sekä Roslings
Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppa-
nuuskaavoitusta varten. Kyseessä on viherrakentamisen kehitys-
hanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinra-
kennusten kattopinnoille ja parvekkeille.

Kaavaratkaisussa on erityisesti keskitytty ratkaisemaan, miten
asuinkerrostalojen kattopintoihin ja parvekkeisiin liittyvät viherra-
kenteet toteutetaan poikkeuksellisen laadukkaasti ja runsaasti. Li-
säksi asuinrakennukset on sijoitettu erityisen huolellisesti vaati-
vaan rinnemaastoon, jotta alueen avokalliopintoja ja puustoa voi-
daan kallion lakialueella säilyttää.

Asuntokerrosalaa on yhteensä 16 800 k-m2. Asukasmäärän lisäys
on noin 350 asukasta.

Kaavaratkaisu vaikuttaa etenkin siten, että alueelle toteutuu uusia
asuntoja, joiden ainutlaatuisena vetovoimatekijänä ovat ekologi-
sesti ja toiminnallisesti monipuoliset kattopuutarhat.

Helsingin kaupunki omistaa kokonaan kaavoitettavan alueen.
Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 varannut korttelin 54144 tontit 6-
7 ja 11-13 sekä osan tonttien ja Kallvikintien välisestä suojaviher-
alueesta ja tontin 54037/6 Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Ros-
lings Manor Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kump-
panuuskaavoitusta varten (Voimassa olevassa asemakaavassa
alue on osa tonttia 54144/4. Tonttijakoa on täsmennetty asema-
kaavan laadinnan jälkeen). Kaavaratkaisun tavoitteena on mah-
dollistaa suunnitteluvarauksen mukainen hanke.

Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan
monipuolisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille
ja parvekkeille. Se on jatkoa Viides Ulottuvuus -tutkimusryhmän
viherkattojen ja viherseinien tutkimusohjelmalle. Tutkimuskysy-
mykset liittyvät tilasuunnitteluun, talotekniikkaan sekä innovatiivi-
seen materiaalien käyttöön viherrakentamisessa.
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Hankkeen taustalla olevan Viides Ulottuvuus -tutkimusryhmän ta-
voitteena on tuoda uusimmat tutkimustulokset rakennuskohteen
käyttöön ja pilotoida ns. tieteelliseen näyttöön perustuvaa suunnit-
telua ja rakentamista. Ryhmän mukaan tällaisia pilottikohteita tar-
vitaan malliksi modernille kestävälle kaupunkirakentamiselle. Tut-
kimustyön tavoitteena on myös selvittää keinoja, joilla voitaisiin
lievittää meneillään olevaa kuudetta sukupuuttoaaltoa tuomalla
uhanalaista lajistoa osaksi viherrakentamista.

Lisäksi kaavaratkaisun tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa
alueen väestöpohjaa nykyisen bussiliikenteen runkolinjan 560
varrella, jonka korvaamiseen Raide-Jokeri 2 -pikaraitiotiellä Hel-
singin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) varaudu-
taan. Hanke liittyy alueen laajempaan kehityskuvaan, jossa varau-
dutaan tulevaisuudessa Kallvikintielle tulevaan pikaraitiotieyhtey-
teen. Kallvikintien ympäristöä kehitetään kohti tehokkaampaa ja
monipuolisempaa kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että se edistää asuntotuotantoa, kehittää Helsin-
kiä raideliikenteen verkostokaupunkina, vahvistaa elävien, omalei-
maisten ja turvallisten kaupunginosien muodostumista sekä edes-
auttaa AM-ohjelman mukaisen asuntotuotantotavoitteen toteutu-
mista.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 55259 m2.

Kaavaratkaisun myötä tonttien kerrosala kasvaa 9112 k-m2:llä.
Nykyinen kerrosala on 7688 k-m2. Alueelle arvioidaan tulevan
noin 350 asukasta.

Alueen nykyinen korttelitehokkuus on ek = 0,50, ja kaavaratkai-
sussa se on ek = 0,96

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaava-alue sijaitsee Vuosaaren pohjoisosassa Kurkimoisiossa
osana asuinrakennusten korttelialuetta 54144, joka on 2010-lu-
vulla osittain rakentunut II-kerroksisena pientaloalueena voimassa
olevan asemakaavan mukaisesti. Kaava-alue sisältää korttelin
54144 rakentumattomat tontit sekä niitä ympäröivät puisto-, lähi-
virkistys- ja suojaviheralueet. Tonttien kallioinen rinnemaasto Bro-
ändan purolaakson reunalla muodostaa kaava-alueen maisemalli-
sen luonteen.
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Alueen pohjois- ja länsipuolella on Kallvikintie, joka on alueellinen
kokoojakatu sekä paikallinen pohjois-eteläsuuntainen pääreitti
kohti Vuosaaren keskustaa.

Kurkimoision nykyiset rakennukset ovat II-kerroksisia kytkettyjä
tasakattoisia pientaloja. Asunnoilla on pienet omat etupihat tai
parvekkeet, pysäköinti on maantasossa hajasijoitettuna pieniin
pysäköintikenttiin sekä -katoksiin. Rakennusten pääasiallisena jul-
kisivumateriaalina on paikallamuurattu punatiili, jota on täyden-
netty pihajulkisivuissa puulaudoituksella, sekä erilaisilla värikkäillä
julkisivulevyillä.

Asuinrakennusten lisäksi alueen keskiosassa on kunnallinen päi-
väkoti Kurkimoisio. Päiväkotirakennus on I-kerroksinen harjakat-
toinen erillinen rakennus, jossa on pastellivärein maalatut puujul-
kisivut.

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Rakentumattomat asuinrakennusten korttelialueet muutetaan
asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Korttelialuetta laajennetaan
pohjoisessa suojaviheralueelle Kallvikintien katutilaan kiinni, jol-
loin suojaviheralue poistuu. Suojaviheralueella nykyisessä ase-
makaavassa olevia rakentamattomia yleiselle jalankululle ja pyö-
räilylle esitettyjä reittejä muutetaan täydennysrakennettavien
asuinkerrostalojen sijoittamiseksi rinteeseen. Kallvikintien katuti-
lan ylittävä jalankulkukatu, eli ylikulkusilta poistetaan tarpeetto-
mana, koska reitti olisi samansuuntainen, mutta hankalammin
saavutettava, kuin Broändan purolaaksossa oleva alueellisesti
merkittävä virkistysreitti Vartiokylänlahdelta Mustavuorelle.

Eteläpuolella korttelialuetta supistetaan, jotta lähivirkistysalueella
olevaa arvokasta rinnelehtoa voidaan säilyttää mahdollisimman
paljon, ja alueella olevat kaksi siirtolohkaretta jäävät korttelialueen
ulkopuolelle. Myös luoteispuolella korttelialuetta supistetaan vä-
häisesti, jotta Vartiokylänlahdelta alkava Itä-Helsingin kulttuuri-
puisto pysyy mahdollisimman leveänä.

Tonttijako uusitaan niin, että nykyinen tonttijako muutetaan kah-
deksi tontiksi 54144/14 ja 54144/15. Uusille tonteille mahdolliste-
taan viisi asuinkerrostaloa, joiden kerrosmäärät vaihtelevat teras-
soituen seitsemän ja kahden välillä. Asuinkerrostalojen välille
mahdollistetaan pihakannen alainen pysäköintilaitos. Rinnemaas-
toon porrastuvien asuinkerrostalojen kattokorkojen on pääosin
jäätävä koron +36.5 alapuolelle. Kattopinnat määrätään istutetta-
viksi kasvillisuudeltaan teemoitetuiksi kattopuutarhoiksi. Parveke-
rakenteisiin määrätään toteutettavaksi runsaat istutusaltaat pen-
saille ja muulle kasvillisuudelle.
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Korttelialueella oleva rinteen lakialue merkitään alueeksi, jolla
avokalliot, sekä puusto tulee säilyttää kokonaisuutena. Merkintä
vastaa nykyisen asemakaavan määräystä, mutta aluetta on aiem-
masta aluerajauksesta hieman kasvatettu alueen eteläpuolella.
Säilytettävän lakialueen ja rakennettavien kansipiha-alueiden väli-
set piha-alueet määrätään toteutettavaksi ympäröivään maise-
maan ja sen korkotasoihin sovittaen niin, että rinteen kalliot sekä
puusto huomioidaan. Suurien tasoerojen kohdalla tulee paikoitel-
len rakentaa terasseja, joihin liittyy pergoloita ja istutuksia. Piha-
alueen tukimuurit on rakennettava kivikoreista tai paikallavalet-
tava betonista.

Korttelialueen tonttien tulee täyttää Helsingin viherkertoimen ta-
voiteluku.

Korttelialueen läpi velvoitetaan sijainniltaan ohjeellinen reitti ylei-
selle jalankululle ja pyöräilylle, jolla huoltoajo on sallittu. Reitti yh-
distää korttelin ympäröiviin katualueisiin sekä Kurkimoisionpuiston
reitteihin korttelialueen tonttien pohjois- ja eteläpuolelta.

Korttelin hulevedet määrätään pääosin johdettavaksi hajautettuna
koko korttelin leveydeltä korttelialueen länsipuoliselle lähivirkistys-
alueelle, jottei täydennysrakentaminen muuta merkittävästi alueen
pohjaveden muodostumista.

Lähivirkistysalue (VL)

Kaava-alueen itäosan lähivirkistysalueen luonne tulee säilymään
asuinrakennusten korttelialueen ulkopuolella: Lähivirkistysalue on
jatkossakin luonteeltaan metsäinen ja merkittävä osa laajempaa
metsä- ja puustoisen verkoston runkoyhteyttä, sekä merkittävää
Itä-Helsingin kulttuuripuiston virkistysyhteyttä Vartiokylänlahdelta
Mustavuoreen.

Kallvikintietä reunustava suojaviheralue, jota ei muuteta asuinker-
rostalojen korttelialueeksi muutetaan osaksi lähivirkistysaluetta.
Muuttuvaan suojaviheralueeseen liittyvä yleiselle jalankululle ja
pyöräilylle merkitty reitti, joka johtaa Kallvikintien ylittävälle ylikul-
kusillalle poistetaan. Suojaviheraluemerkintä on merkintätapana
vanhentunut, koska sen kaltaisia tilavarauksia ei enää pääsään-
töisesti jätetä katutilojen ja asuinkorttelialueiden väliin.

Puisto (VP)

Puistoaluetta pienennetään ja lähivirkistysaluetta kasvatetaan
asuinkorttelialueen eteläpuolen muutosten yhteydessä, jotta eri
alueet rajautuvat luontevasti. Alueeseen ei tehdä toiminnallisia
muutoksia.
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Liikenne

Lähtökohdat

Kaava-alue rajautuu pohjoisessa ja idässä Kallvikintiehen, joka on
alueellinen kokoojakatu. Aitiopaikka ja Ensi parvi ovat tonttikatuja.
Liikennemäärät Kallvikintien osuudella Niinisaarentieltä pohjoi-
seen ovat 10 700 ajoneuvoa vuorokaudessa ja osuudella Niini-
saarentieltä etelään 7 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kaava-alu-
een tonttikaduilla liikennemäärät ovat noin 400 ajoneuvoa vuoro-
kaudessa.

Jalankululle ja pyöräliikenteelle on korkeampitasoinen yhteys Kall-
vikintiellä Vuosaaren keskustan ja Mellunmäen suuntiin ja Niini-
saarentiellä itään. Virkistysreitit kulkevat kaava-alueen länsipuo-
lella Vartiokylänlahden suuntaan ja pohjoisessa on Mustavuoren
ulkoilualue.

Kallvikintiellä on hyvät joukkoliikenneyhteydet länteen Mellun-
mäen ja Malmin suuntaan ja etelään Vuosaaren keskustaan run-
kolinjalla 560.

Autoliikenteelle alueelta on hyvät yhteydet Itäväylää pitkin Kehä
I:lle, Kehä III:lle ja keskustaan.

Kaavaratkaisu

Alueen liikenne pohjautuu nykyiseen katuverkkoon.

Kaavaratkaisussa varaudutaan Kallvikintien osuudella kaupunki-
rakenteen kehittymisen myötä runkolinja 560 muuttamiseen pika-
raitiolinjaksi (ns. Jokeri 2-pikaratikka). Jokeri 2:n toteuttaminen voi
olla ajankohtaista 2030-luvulla.

Palvelut

Vanhan Keski-Vuosaaren palvelut keskittyvät pääasiassa Vuo-
saaren pohjoisen ostoskeskukseen noin 500 metrin etäisyydelle
korttelista. Ostoskeskuksessa toimii yksi päivittäistavarakauppa,
ravintoloita sekä muita yrityksiä ja palveluita, mm. Vuosaaren lä-
hiöasema.

Keski-Vuosaaren alueella on useita kouluja, joista lähin Vuoniityn
peruskoulun Heteniityntien toimipiste on noin 800 metrin päässä.
Lähin päiväkoti on Ensi parven eteläpuolella oleva Päiväkoti Kur-
kimoisio, lisäksi Vuosaaren pohjoisen ostoskeskuksen lähellä on
päiväkoti Meritähti. Vuosaaren keskustaan on alueelta matkaa
noin kaksi kilometriä.
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Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.
Rinnemaastosta johtuen reittejä tonteille pohjoisesta Kalllvikin-
tieltä ei voida rakentaa esteettömiksi. Esteetön yhteys toteutuu
etelästä Ensi parvelta.

Luonnonympäristö

Kaava-alue liittyy lännessä Kurkimoisionpuistoon, joka laskee
alas kohti tasaista lehtipuuvaltaista laaksoa. Broändanpurolaakso
on kokonaisuutena kaava-alueen osalta linnustollisesti arvokasta
(luokka III) ja rinnemetsän eteläisin osa on arvokas kasvikohde,
Broändan rinnelehto (12/91, luokka III).

Korttelialueet ovat kallioista metsää, jossa on siirtolohkareita ja
vanhoja mäntyryhmiä. Laakson pohja on noin +1,0 metrin tasolla
merenpinnasta, ja kaava-alueen avokallioinen huippu kohoaa
noin 25,0 metrin korkeuteen.

Alueella esiintyy lahokaviosammal, joka on rauhoitettu luonnon-
suojelulain 42 § mukaisesti ja erityisesti suojeltu luonnonsuojelu-
lain 47 § mukaisesti. Laji on viimeisimmässä uhanalaisuusarvioin-
nissa (Juutinen ym. 2019) luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN).
Viime aikoina lajin tunnettu levinneisyys on kuitenkin laajentunut
huomattavasti ja laji vaikuttaa olevan aiempaa arvioitua yleisempi.
Vuosaaren alueesta on keväällä 2020 laadittu kattava selvitys la-
hokaviosammalen elinympäristöistä (Faunatican raportteja
24/2020). Työssä kartoitettiin paitsi itiöpesäkkeiden esiintymät,
myös lahokaviosammalen asuttamat lahopuut pelkkien itujyväs-
ryhmien perusteella. Yhteensä n. 4000 kasvupaikkahavainnon pe-
rusteella Vuosaaresta määriteltiin 63 lahokaviosammalen elinym-
päristökuviota, joiden laajuus on yhteensä n. 193 ha. Yksittäisiä
tai muutamia harvassa olleita itujyväsryhmien kasvupaikkoja ei
työssä määritelty esiintymiksi, sillä lajin pidempiaikainen esiintymi-
nen näillä kasvupaikoilla on hyvin epävarmaa. Elinympäristökuviot
luokiteltiin käyttämällä Vantaan lahokaviosammalesiintymien ar-
vottamiseen kehitettyä pisteytystä (Lammi & Vauhkonen 2019,
Manninen & Nieminen 2020). Vuosaaren arvokkaimmat lahoka-
viosammalen elinympäristöt sijoittuvat Mustavuoreen ja Uutelaan.
Kaava-alueelle sijoittuu selvityksen mukaan kuuden pisteen
elinympäristö. Vuosaaren alueella pisteytykset vaihtelevat välillä 2

 17. Kaava-alueelta ei ole löydetty lahokaviosammalen itiöpesäk-
keitä eikä ely-keskus ole tehnyt rajauspäätöksiä lajin esiintymistä
alueella.

Alueella olevat lahokaviosammalen elinympäristöt ovat pääosin
kaavaratkaisun puistoalueilla. Asuinkorttelialue sijoittuu osittain
lahokaviosammalen elinympäristöalueelle. Kaavamuutoksen
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suunnitteluratkaisu ohjaa virkistäytymistä rakennetuille puistorei-
teille lahokaviosammalen elinympäristön ulkopuolelle.

Ekologinen kestävyys

Kaavaratkaisu lisää asuntoja bussiliikenteen runkolinjan 560 var-
rella ja lisää näin matkustajakysyntää runkolinjalle, jonka on tar-
koitus tulevaisuudessa kehittyä pikaraitioyhteys Jokeri 2:ksi.

Osassa kaavaratkaisun myötä toteutuvista asuinrakennushank-
keista on tavoitteena betonirakenteiden hiilipäästöjen pienentämi-
nen käytettävää betonilaatua kehittämällä.

Viheralueiden ja pihojen osoittaminen mahdollisimman vehreinä
säilyttää alueen puustoa ja muuta kasvillisuutta sekä ekologisena
yhteytenä ja paikallista monimuotoisuutta säilyttävänä tekijänä.

Kaavaratkaisun myötä toteutettavat asuinrakennushankkeet, ovat
mukana viherkattorakentamista koskevassa tutkimushankkeessa,
jonka tavoitteena on tuottaa monipuolisesti erilaisia elinympäris-
töjä viherkattojen avulla mm. uhanalaisille lajeille. Lisäksi viherka-
tot viivyttävät ja haihduttavat hulevesiä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Lähimmät yhdyskuntateknisen huollon verkostot, joihin kaava-
alue on liitettävissä, sijaitsevat Ensi parven kadulla sekä Kallvikin-
tiellä.

Kaavaratkaisu

Uusi maankäyttö edellyttää yhdyskuntateknisen huollon verkoston
lisärakentamista. Yhdyskuntateknisen huollon verkoston toteutta-
mistapa riippuu alueen tonttiajosta sekä niiden toteuttamisjärjes-
tyksestä. Alustava arvio hankkeen toteuttamisjärjestyksestä on,
että eteläisempi tontti 15 toteutetaan ensin.

Ensi parvella liittymispisteet ovat valmiina alueen eteläisiä raken-
nusaloja varten.

Sen sijaan Kallvikintieltä puuttuvat vesihuollon sekä sähkön liitty-
mispisteet pohjoista tonttia varten. Vesihuollon verkoston lisära-
kentamisen lisäksi ratkaisu, että pohjoinen tontti liittyy vesihuol-
toon Kallvikintieltä, edellyttänee jätevesipumppaamon rakenta-
mista korttelialueen pohjoispuolelle. Sähkön liittymispiste kaavan
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ohjeelliselle tontille 14 on mahdollista tuoda tontin 15 kautta, riip-
puen kaavan toteuttamisjärjestyksestä. Muulloin joudutaan lisära-
kentamaan sähköverkkoa Kallvikintielle sekä uusi sähkömuun-
tamo pohjoista tonttia varten, joko rakennukseen integroituna tai
yleiselle alueelle.

Jatkosuunnittelussa tulee olla tarvittavissa määrin yhteydessä yh-
dyskuntateknisen huollon verkostojen haltijoiden kanssa.

Mikäli yhdyskuntateknisiä verkostoja johdetaan tontilta toiselle, te-
kevät toimijat rasitesopimuksen aiheesta.

Tonteilla ei ole mahdollista imeyttää hulevesiä. Hulevesien hallin-
nan osalta noudatetaan Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan

räys hulevesien käsittelystä.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Korkotasot vaihtelevat kaava-
grafia on alueelle jyrkkäpiirteistä, maanpinnan laskiessa länteen
päin jyrkästi. Alueen itäosa on pääosin kalliota, monin paikoin
avokalliota. Maaperä länteen päin mentäessä muuttuu siltti- ja
hiekka- sekä savimaaksi.

Kaava-alue sijoittuu Vartiokylän pohjavesialueelle. Kyseinen poh-
javesialue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka
pohjavedestä pintavesi- ja maaekosysteemi on suoraan riippuvai-
nen. Vedenhankinnalle tärkeä Vuosaaren pohjavesialueen varsi-
nainen muodostumisalue sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle,
kaakkoon. Pohjaveden suojelusta on määrätty kaavassa.

Alueella sijaitsee Vuosaaren voimalaitosalueelle johtava Pasila-
Vuosaari-kaukolämpötunneli, tunnelin katon korkeusasema vaih-
telee kaava- - 23,7 (hieman kaava-alueen
ulkopuolella). Ajotunnelin suuaukon kohdalla tunnelin katon kor-
keusasema on tasossa noin + 3,8. Ajotunnelin korkeusasema las-
kee etelään päin mentäessä.

Käyttöhistoriatietojen perusteella ei ole syytä epäillä maaperän
olevan alueella pilaantunutta.
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Kaavaratkaisu

Uudet rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti tai murske-
patjan välityksellä kallioon. Pohjarakentamiseen liittyvät kysymyk-
set täsmentyvät jatkosuunnittelun yhteydessä. Rakentaminen
edellyttää louhintaa. Kaava-alueen jatkosuunnittelussa voi tarkas-
tella mahdollisuutta säästää esteettisessä mielessä kalliopintoja.

Asemakaavassa on annettu määräys rakentamisesta pohjavesi-
alueella.

Asemakaavassa on annettu määräys koskien tunnelin läheisyy-
dessä tapahtuvaa rakentamista.

Tunneleiden läheisyyteen rakennettaessa pohja- ja kalliorakenne-
suunnitelmat tulee hyväksyttää KYMP/MAKE:n maa- ja kalliope-
räyksikössä.

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueelle aiheutuu melua lähinnä Kallvikintien liikenteestä.
Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 mukaan katuliikenteen
melualue ulottuu laajimmillaan noin 65 metrin etäisyydelle Kallvi-
kintiestä. Katuliikenteestä aiheutuu myös ilmanlaatua heikentäviä
päästöjä.

Kaavaratkaisu

Asemakaavan viitesuunnitelman mukaan alueelta on laadittu me-
luselvitys (Meluselvitys, Helimäki Akustikot Oy, 20143.1,
18.3.2020), johon asemakaavaehdotuksen melutilanteen arviointi
perustuu. Selvityksessä on melulähteinä otettu huomioon mitoitta-
van ennustetilanteen mukaisesti katuliikenne sekä tulevan Raide-
Jokeri II:n raitioliikenne.

Meluselvityksen mukaan kaava-alueen leikkiin ja oleskeluun tar-
koitetut piha-alueet sijoittuvat pääosin alueille, joilla alittuu VNp
992/1992 mukaiset melutason ohjearvot ulkona. Kuitenkin pohjoi-
simman rakennuksen kattopihat vaativat melusuojausta ohjearvo-
jen saavuttamiseksi. Riittävä meluntorjunta näillä kattopihoilla on
saavutettavissa 1,5 metriä korkeilla meluaidoilla. Kaavassa edel-
lytetään ohjearvojen saavuttamista leikkiin ja oleskeluun tarkoite-
tuilla piha-alueille.

Kaavaehdotuksessa on meluselvityksen suositusten mukaisesti
annettu tarvittavat äänitasoerovaatimukset sillä perusteella, että
asuintiloissa saavutetaan melutason ohjearvot LAeq 35 dB päivällä
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ja 30 dB yöllä. Raideliikenteen enimmäisäänitasot eivät muodostu
mitoittaviksi myöskään Kallvikintietä lähimmillä julkisivuilla. Suu-
rimmalla osalla julkisivuja riittää ääniympäristöasetuksen mukai-
nen 30 dB vähimmäisäänitasoerovaatimus

Asemakaavassa on edellytetty melutason ohjearvojen saavutta-
mista myös asuntojen oleskeluparvekkeilla. Lähimpänä Kallvikin-
tietä on parvekkeiden suunnitteluun ja meluntorjuntaan syytä kiin-
nittää erityistä huomiota viihtyisien olosuhteiden aikaansaa-
miseksi, mikäli kadun suuntaan halutaan suunnitella oleskeluun
tarkoitettuja parvekkeita.

Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia raja- tai ohjearvoja runko-
melulle ja liikennetärinälle, mutta suunnittelun tavoitearvoina voi-
daan käyttää VTT:n esittämiä suosituksia.

Kallvikintielle on suunniteltu Raide-Jokeri II -pikaraitiotietä. Rai-
tiotien värähtelyntorjunnan tarve ja ratkaisut tulee lähtökohtaisesti
tehdä raitiotien suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä siten,
ettei radan lähiympäristön nykyisiin tai tuleviin rakennuksiin koh-
distuu tavoitearvoja ylittävää runkomelu- tai tärinähäiriötä. Tähän
liittyen kaavassa on annettu raitiotien suunnittelua koskeva mää-
räys. Suunnittelun tavoitearvoina voidaan käyttää VTT:n esittämiä
suosituksia, koska Suomessa ei toistaiseksi ole virallisia raja- tai
ohjearvoja runkomelulle ja liikennetärinälle.

Hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi kaavassa on kielletty
raittiin ilman otto Kallvikintien puolelta sitä lähimmäksi sijoittu-
vassa rakennuksessa. Muuta rakennukset sijoittuvat ilmanlaatu-
vyöhykkeiden suositusetäisyyttä kauemmas kadusta.

Pelastusturvallisuus

Pelastustie asuinkerrostalojen korttelialueelle on Ensi parven ka-
dulta. Ajoyhteys asuinrakennusten uloskäytävien välittömään lä-
heisyyteen pelastusyksiköille kulkee pihakannella asuinkerrostalo-
jen porttikonkien läpi. Rakennusten sijoittelusta ja korttelin maas-
tonmuodoista johtuen asuntojen varatieratkaisuna on omatoimi-
nen pelastautuminen parvekeluukkujen avulla.

Korttelin eteläisempi tontti 54144/15 toteutetaan ensin. Pelastus-
tie korttelialueelle otetaan Ensi parven kadulta. Pelastustie tontille
54144/14 kulkee tontin 54144/15 läpi.
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Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kaavaratkaisun valmistelun aikana on laadittu viitesuunnitelma
asuinrakennusten korttelialueen kehittämistä koskien. Viitesuunni-
telmassa on esitetty kaavaratkaisun kaupunkikuvalliset, maise-
malliset ja kaupunkirakenteelliset vaikutukset sekä pelastustiejär-
jestelyt. Kallvikintien liikennemeluun liittyen on laadittu meluselvi-
tys. Koko Vuosaaren alueesta on laadittu selvitys lahokaviosam-
malen elinympäristöistä. Kaupunkiympäristön toimialan asiantunti-
jat ovat arvioineet kaavaratkaisun vaikutukset liikenteeseen, yh-
dyskuntatalouteen, liikenteeseen ja teknisen huollon järjestämi-
seen.

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustan-
nuksia.

Uuden yhdyskuntateknisen huollon verkoston rakentamisen kus-
tannukset ovat noin 0,3 milj. euroa, joka koostuu vesihuollon lisä-
rakentamisesta Kallvikintielle. Edellä mainittu kustannus kohdis-
tuu lähtökohtaisesti verkoston haltijalle.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa. Kaavoitettavan raken-
nusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 5  10 milj. euroa. Kau-
punginhallituksen varauksen perusteella tontit vuokrataan.

Kaavaa voidaan pitää kaupungille taloudellisesti kannattavana.

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun vaikutus laajempaan yhdyskuntarakenteeseen
Keski-Vuosaaren ympäristössä on vähäinen, mutta paikallisesti
Kurkimoision alueella havaittava. Täydennysrakennettavat asuin-
kerrostalot tiivistävät pientaloaluetta ja kasvattavat rakentamisen
mittakaavaa. Asuinkerrostalot luovat rakennetun reunan Broän-
dan purolaakson puistoalueelle. Korttelialueen pohjoisin asuinker-
rostalo, jonka pohjoispääty näkyy selvästi Kallvikintien katutilaan,
muodostaa eräänlaisen porttiaiheen saavuttaessa Kallvikintietä
pitkin Mellunmäestä Vuosaareen.

Kaavaratkaisussa esitetyt kerrostalot on sovitettu olemassa ole-
viin kaava-alueen itäpuolisiin kytkettyihin pientaloihin sijoittamalla
kerrostalot laskevaan länsisuuntaiseen puistorinteeseen mahdolli-
simman kauas pientaloista ja porrastamalla kerrostalojen ker-
rosmääriä vaihtelevasti. Puistorinteen korkea puusto keventää



16 (21)

asuinrakennusten mittakaavaa ja pehmentää kokonaisvaikutel-
maa.

Vaikutukset luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön

Kaavaratkaisun mukainen tehokas asuntorakentaminen muuttaa
asuinkerrostalojen korttelialueella merkittävästi nykyistä rakentu-
matonta kallioaluetta paikallisesti ja näkyminä Broändanpurolaak-
soon. Rakentaminen ohjaa nykyisen viereisten tonttien lähivirkis-
täytymisen kalliotasanteilta laaksoalueelle ja kauemmas Musta-
vuoren ja Ilveskorvenpuiston suuntaan. Säilyvää kallioaluetta ei
ensisijaisesti ole tarkoitettu virkistyskäyttöön, mutta se on ekologi-
sena käytävänä ja maisematilan reunana merkittävä.

Nykyiselle kalliotasanteelle kansirakenteena pääosin toteutettavia
piha-alueita koskien on kirjattu määräykset puuston sekä kallio-
alueiden osittaista säilyttämistä sekä rakennettavien piha-aluei-
den maisemointia koskien: Piha-alueet on rakennettava maastoon
sovittaen ja mahdollisimman paljon nykyistä luontoa säästäen.

Korttelialueen rajat on sijoitettu tarkasti suhteessa toteutettavaan
asuinrakentamiseen. Verrattuna nykyiseen asemakaavaan kortte-
lialuetta on pienennetty arvokkaan rinnelehdon kohdalla, jotta
puustoa sekä alueella olevat siirtolohkareet voidaan jättää puisto-
- ja lähivirkistysalueen puolelle.

Kaavaratkaisun toteuttamisella ei yksin eikä yhdessä muiden
Vuosaaren hankkeiden ja suunnitelmien kanssa arvioida olevan
merkittäviä haitallisia vaikutuksia lahokaviosammalen elinvoimai-
suuteen Vuosaaren alueella tai valtakunnallisesti. Vuosaaressa
on n. 193 ha lahokaviosammalen elinympäristöjä. Mikäli kaikki
yleiskaavan mukaiset rakentamisalueet toteutuvat Vuosaaressa,
arvioidaan alueen elinympäristöjen kokonaislaajuuden vähenevän
alle 6%. Lisäksi poistuvat elinympäristöt painottuvat Vuosaaren
alueen lahokaviosammalselvitys vuonna 2020 (Faunatican raport-
teja 2020) raportin pisteytysten mukaan vähempiarvoisille alu-
eille. Samanaikaisesti esimerkiksi Mustavuoren arvokkain elinym-
päristö on lähes kokonaan Natura 2000 alueella ja hyvin tur-
vattu. Kaava-alueen lahokaviosammalen elinympäristö ei lukeudu
selvityksen mukaan Vuosaaren tärkeimpiin alueisiin, ja kaava-alu-
eellakin valtaosa elinympäristöstä säilyy osana kaavaratkaisun
puisto- ja lähivirkistysalueita. Asuinkerrostalojen korttelialue pie-
nentää lahokaviosammalen elinympäristöä n. 0,2 ha (11% kysei-
sestä elinympäristöstä ja 0,1% koko Vuosaaren elinympäris-
töistä). Hulevesien käsittelyä koskeva määräys vähentää rakenta-
misen vaikutuksia Kurkimoisionpuiston maaperän kosteuteen, jota
pidetään lahokaviosammalen menestymisen ehtona. Rakentami-
sen lisäksi asukasluvun kasvamisesta aiheutuvalla lisääntyvällä
virkistyskäytöllä metsäalueilla voi olla haitallisia vaikutuksia laho-
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kaviosammalen elinympäristöihin. Kaavamuutoksen suunnittelu-
ratkaisu ohjaa virkistäytymistä rakennetuille puistoreiteille lahoka-
viosammalen elinympäristön ulkopuolelle. Muillakin Vuosaaren
alueilla haittavaikutuksia on mahdollista lieventää puistotoiminto-
jen, reitistön ja luonnonhoidon huolellisella jatkosuunnittelulla. Ko-
konaiskuvana lahokaviosammalen elinvoimaisuuden katsotaan
säilyvän Vuosaaressa alueellisesti, joten merkittäviä vaikutuksia
seudulliseen tai valtakunnalliseen elinvoimaisuuden tasoon ei ar-
vioida olevan.

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen

Kaava luo edellytykset korkeatasoisen teknisen huollon järjestä-
miseen.

Kaavaratkaisulla ei ole merkittäviä vaikutuksia ympäröivän alueen
liikenteen järjestelyihin. Täydennysrakentamisen aiheuttama asu-
kasmäärän kasvu noin 350 asukkaalla lisää Kallvikintiellä kulke-
van bussiliikenteen runkolinjan 560 käyttäjämääriä ja lisää kysyn-
tää tulevaisuuden Jokeri 2 pikaraitiotieyhteydelle. Henkilöautolii-
kenne Ensi parvella ja siihen liittyvillä tonttikaduilla kasvaa noin
225 ajoneuvolla vuorokaudessa, jolla ei ole merkittävää vaiku-
tusta liikenteen järjestelyihin.

Kaavaratkaisu muuttaa Kurkimoisionpuiston jalankulun ja pyöräi-
lyn yhteyksiä Kallvikintien läheisyydessä. Nykyiseen asemakaa-
vaan merkitty siltamainen yhteys Kallvikintien katutilan yli ja siihen
suoraan liittyvät reitit on poistettu, koska yhteys Kurkimoisionpuis-
tosta kohti Mustavuoren ulkoilualueita on jo olemassa noin 50
metriä pohjoisempana tavallisena tasoristeyksenä. Kurkimoision-
puiston kanssa rinnakkaiselle siltamaiselle jalankulun ja pyöräilyn
yhteydelle ei ole riittävää tarvetta.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Rakentamisella on vähäisiä vaikutuksia kulttuuriperintöön: Raken-
taminen muodostaa uuden paikallisen kiintopisteen siluetissa Kur-
kimoisionpuiston länsilaidalla sijaitsevalle kartano- ja tilakeskus-
ten kulttuuriympäristölle. Vaikutusta lieventää määräys viherkatto-
jen rakentamisesta.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu lisää asuntoja bussiliikenteen runkolinjan 560 lä-
heisyyteen, joten asukkaiden on helppo liikkua käyttäen julkista
liikennettä oman auton sijaan.

Asuinrakennusten kattopinnoille toteutettavat runsaat ja kasvilli-
suudeltaan monipuoliset kattopuutarhat vahvistavat luonnon mo-
nimuotoisuutta ja pidättävät hulevesiä.
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Osaan kaavaratkaisun mahdollistamista asuinrakennushankkeista
sisältyy betonirakentamisen tutkimushanke, jossa pyritään vähen-
tämään betonirakenteiden hiilipäästöjä.

Kaavaratkaisun melun- runkoäänen- ja tärinäntorjuntaa sekä il-
manlaatuhaittojen vähentämisestä koskevat määräykset luovat
edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttami-
selle.

SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisu vastaa valtakunnallisiin tavoitteisiin (valtioneuvos-
ton päätös 14.12.2017).

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden kanssa.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukaan
alue on pääosin asuntovaltaista aluetta A3 sekä Kallvikintien lä-
heisyydessä asuntovaltaista aluetta A2. Kurkimoision puiston alue
on virkistys ja viheraluetta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin
yleiskaavan (2016) mukainen.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan ko-
konaisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on Esikaupungin pin-
takallioaluetta, jossa on maanalainen rakennettu tila. Nyt laadittu
kaavaratkaisu on maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa asemakaavat nro 10810 ja 11696 (kaavat
ovat tulleet voimaan vuosina 2004 ja 2008). Vuoden 2008 kaavan
mukaisesti korttelialueet ovat asuinrakennusten korttelialuetta.
Vuoden 2004 kaavan mukaisesti korttelialueita ympäröivät alueet
ovat puisto-, lähivirkistys- ja suojaviheralueita sekä katualueita.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
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Muut suunnitelmat ja päätökset

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Kallvikintien suunnittelu-
periaatteet 16.4.2019.

Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohja-
kartan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa koko kaavamuutosalueen.

Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-
ominaisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asema-
kaavan kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.

SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2019 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 kaupunginmuseo
 pelastuslaitos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan
osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelman laadinnan jälkeen, on Kurkimoision
ja Broändan alueen kaavoitus jaettu kahdeksi erilliseksi kaava-
muutosalueeksi hankkeiden aikataulusyistä johtuen.
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Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi sekä lehti-ilmoituksella Vuosaari-lehdessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 3.6. 28.6.2010 seuraavissa paikoissa:
 Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1
 Vuosaaren kirjastossa, osoitteessa Mosaiikkitori 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 5.6.2019 Vuosaaren lukiossa.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat lähivirkistysalueen kasvilli-
suuden suojeluun, Broändanpuron arkeologisiin arvoihin, vesi-
huoltolinjojen suunnitteluun, asuntojen pelastusjärjestelyihin, jouk-
koliikenteen saavutettavuuteen sekä Kallvikintien toimivuuteen
Vuosaaren sataman ajoneuvoreittinä, kun aluetta täydennysra-
kennetaan. Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaa-
vatyössä siten, että muodostuvan asuinkorttelialueen rajauksessa
on säilytetty lähivirkistysalueen kasvillisuuden suojeluarvot, Bro-
ändan puroalueesta on keskusteltu kaupunginmuseon arkeologin
kanssa, eikä puroon kohdistu muutoksia, alueen vesihuolto ja pe-
lastustiet on huomioitu suunnittelussa ja täydennysrakentamisen
sijoittumisessa suhteessa Kallvikintien katutilaan on jätetty tilava-
raus sataman ajoneuvoliikennettä ja tulevaa pikaraitiotieyhteys
Jokeri 2:ta varten.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat alueen kasvillisuuden säilyttämiseen sekä
luonnonarvioihin, esitetyn rakentamisen tehokkuuteen sekä hallin-
tamuotojakaumaan ja suunniteltuun reitistöön sekä liikenteeseen.
Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että raken-
nusten sijoittumista ja kerrosmääriä on tarkistettu, asuinkerrosta-
lojen korttelialuetta on pienennetty ja julkisivuja sekä parvekkeita
koskien on kirjattu määräykset, joiden avulla rakennusten ulko-
näkö sovitetaan kaupunkikuvaan ja maisemaan. Korttelialueen ja
viereisen lähialueen ulkoilureittejä on täsmennetty.
Kirjallisia mielipiteitä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esi-
tettyä laajuutta koskien saapui 12 kpl, joista 7 koski tämän ase-
makaavan muutoksen aluetta.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Ehdotus on julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan. Asemakaavoitus-
palvelu pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin Satama
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes-

kus)

Tätä selostusta täydennetään asemakaavan muutosehdotuksen julkisen
nähtävilläolon jälkeen.

Helsingissä, 25.6.2020
Tuomas Hakala
vs. asemakaavapäällikkö
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Tiivistelmä

Faunatica Oy selvitti maankäytön suunnittelun tarpeisiin lahokaviosammalen (Buxbaumia
viridis) esiintymisen Helsingin Vuosaaren alueella keväällä 2020 (yht. n. 245 ha). Tausta-
aineistojen pohjalta tehdyssä maastotyössä selvitettiin lajin esiintyminen itiöpesäkkeiden ja
itujyväsryhmien perusteella, rajattiin lajille tärkeäksi arvioidut elinympäristökuviot ja
arvioitiin lajin elinolosuhteita eri kuvioilla perustuen esiintymien pisteytykseen. Työn tilasi
Helsingin kaupungin asemakaavoitus.
Elinympäristökuvioita rajattiin yhteensä 63 (yhteispinta-ala 192,55 ha). Pääosa kuvioista
oli melko pieniä, sillä 53 kuviota oli alle 5 ha (keskiarvo 1.16 ha). Neljä kuviota oli
kooltaan 5 7 ha, kolme kuviota oli 10 12 ha ja loput kolme kuviota olivat 14,5 ha
(Ramsinniemi), 25 ha (Meri-Rastila) ja 33 ha (Mustavuori). Monet kuviot olivat hyvin tai
melko marginaalisia lahokaviosammalen kannalta, sillä 31 kuviota sai yhteensä vain 2 5
pistettä.
Itiöpesäkkeitä havaittiin yhteensä 20 kuviolla Kallahdessa, Meri-Rastilassa, Mustavuori
Niinisaari-alueella, Pohjavedenpuistossa, Ruusuniemessä ja Uutelassa. Itujyväsryhmien
kasvupaikkoja havaittiin yht. 3995, runsaimmin useimmilla Mustavuori Niinisaari-alueen
kuvioilla, Meri-Rastilan ja Ramsinniemen suurilla kuvioilla, Pohjavedenpuistossa sekä
muutamalla kuviolla Uutelassa.
Mustavuori Niinisaari-alueella, Uutelassa ja Meri-Rastilassa oli yhteensä 11 kuviota, jotka
olivat pistearvoltaan 10 tai enemmän. Näillä alueilla sijaitsevat lahokaviosammalen
tärkeimmät Vuosaaren esiintymisalueet. Lisäksi Ramsinniemen kuviolla oli hyvin
runsaasti itujyväsryhmiä, ja 11 kuviolla alueen pohjoisosissa, Kallahdessa,
Pohjavedenpuistossa ja Uutelan seudulla havaittiin itiöpesäkkeitä, joten näidenkin
kuvioiden laatu on lahokaviosammalen lisääntymiselle suotuisa. Edellä listattuja kuvioita
voidaan pitää lajin pitkäaikaisen säilymisen kannalta tärkeinä Lsl 47 pykälän mukaisesti.
Todennäköisesti myös lajin suojelutaso pysyy alueella suotuisana, jos pääosa näistä
kuvioista säilyy.

Loppujen kuvioiden merkitystä lajin ja sen suotuisan suojelutason säilymiselle on hyvin
vaikea arvioida objektiivisesti. Varovaisuusperiaatteen mukaisesti suosittelemme, että
myös 5 9 pistettä saaneet kuviot säästetään mahdollisuuksien mukaan. Maankäytön
muutokset voivat olla paikoin mahdollisia heikentämättä tärkeitä esiintymispaikkoja tai
suotuisaa suojelutasoa, mutta ne tulee käsitellä tapauskohtaisesti.



1. Johdanto ja menetelmät

Faunatica Oy teki keväällä 2020 lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis)
esiintymisselvityksen kaavasuunnittelun taustatiedoiksi Helsingin Vuosaaressa. Työn tilasi
Helsingin kaupungin asemakaavoitus. Selvitysalue oli jaettu kahteen osa-alueeseen (kuva
1):

 Osa-alue 1: Kallahti, Meri-Rastila ja Ransinniemi lähialueineen.

 Osa-alue 2: Aurinkolahti, Keski-Vuosaari, Mustavuori, Nordsjön kartano, Rastila ja
Uutela lähialueineen.

Työn tarkoituksena oli selvittää maankäytön suunnittelun tarpeisiin lajin esiintyminen,
rajata lajille tärkeäksi arvioitu elinympäristö sekä arvioida lajin elinolosuhteita eri
esiintymispaikoissa perustuen esiintymien pisteytykseen. Pisteytys on vertailukelpoinen
sekä koko Uudenmaan aiemmin tunnettujen esiintymien luokittelun ja priorisoinnin
(Lammi & Vauhkonen 2019) että Mannisen & Niemisen (2020) siitä edelleen kehittämän
laajennetun pisteytyksen kanssa.

Työssä kartoitettiin paitsi lahokaviosammalen itiöpesäkkeiden esiintymät, myös muut
lahokaviosammalen asuttamat lahopuut itujyväsryhmien perusteella (suvuton elinkierron
vaihe, ns. protoneemagemmat; Wolf 2015). Itujyväsryhmäkasvupaikkojen avulla lajin
läsnäolo alueella voidaan havaita kattavammin ja luotettavammin kuin pelkästään
itiöpesäkekasvupaikkoja etsittäessä (vrt. liite 1).

Selvitysalueelta oli tiedossa muutama lahokaviosammalesiintymä sekä lajille potentiaalisia
esiintymisalueita Olli Mannisen aiempien selvitysten johdosta (esim. Manninen 2017).
Tämä työ käynnistyi koko alueen ilmakuva- ja metsätietotarkasteluna, jotta kaikki
merkittävimmät lajille potentiaaliset kuviot paikannettiin maastotutkimusta varten. Lisäksi
Helsingin kaupungilta saatiin joitain pienempiä kaavoituksellisesti tärkeitä kuvioita, jotka
lisättiin mukaan kartoitukseen. Yhteensä maastossa selvitettiin lajin esiintyminen noin 245
hehtaarin alueelta. Selvitysmenetelmät kuvaillaan yksityiskohtaisesti liitteessä 1.

Lahokaviosammal
Lahokaviosammal on Suomessa levinneisyydeltään eteläinen laji (Ulvinen ym. 2002,
Sammaltyöryhmä 2018, Syrjänen & Laaka-Lindberg 2009), mutta aivan viime vuosina sen
tunnettu levinneisyys on laajentunut hyvin huomattavasti. Laji vaikuttaa olevan aiemmin
arvioitua yleisempi, ja lajin esiintymisestä ja ekologiasta on saatu paljon hyödyllistä tietoa
viime vuosien aikana. Kuusivaltaiset lehtometsät, puronvarret, korvet, niiden reunukset ja
varsinkin pohjoisrinteiden kosteahkot kangasmetsät ovat tyypillisiä kasvupaikkoja
lahokaviosammalelle. Laji kasvaa yleensä sopivasti kostealla, järeällä lahopuulla. Laji
suosii runsaslahopuustoisia elinympäristöjä, joissa on pitkä metsäjatkumo.
Esiintymisalueella täytyy ilmeisesti olla myös jatkumo sopivan lahopuun ja kostean
pienilmaston suhteen.



Lahokaviosammal on viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa (Juutinen ym. 2019) luokiteltu
erittäin uhanalaiseksi (EN). Maankäytön kannalta merkittävämpiä seikkoja ovat kuitenkin
sen kuuluminen luonnonsuojelulain 42 ja 47 pykälien määritelmien mukaisiin lajeihin:

Lahokaviosammal on rauhoitettu (L kasvin tai sen osan poimiminen,
kerääminen, irtileikkaaminen, juurineen ottaminen tai hävittäminen on kielletty
Toi ei estä alueen käyttämistä maa- ja
metsätalouteen tai rakennustoimintaan eikä rakennuksen tai laitteen
tarkoituksenmukaista käyttämistä. Tällöin on kuitenkin vältettävä vahingoittamasta
tai häiritsemästä rauhoitettuja  kasveja, jos se on mahdollista ilman merkittäviä
lisäkustannuksia.
Lahokaviosammal kuuluu myös molempiin Lsl 47 pykälään sisällytettyihin
luokituksiin. Se on ensinnäkin erityisesti suojeltava laji, jonka säilymiselle tärkeän
esiintymispaikan hävittäminen tai heikentäminen on kielletty

Edellä 5 a §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettujen lajien suotuisan suojelutason saavuttamisen tai säilyttämisen kannalta
merkittävien esiintymispaikkojen hävittäminen tai heikentäminen on kielletty  Em.
hävittämis- ja heikentämiskielto on voimassa vain siinä tapauksessa, että ELY-keskus
on rajannut esiintymän ja antanut rajauksen tiedoksi maanomistajalle.



Kuva 1. Selvitysalueen rajaus (oranssi viiva) ja osa-aluejako.

1

2



2. Tulokset

Lahokaviosammalen esiintymäkuvioita rajattiin yhteensä 63 eri puolilta selvitysalueita, ja
niiden yhteispinta-ala on 192,55 ha. Osa-alueelta 1 rajattiin 23 elinympäristökuviota
yhteispinta-alaltaan 67,21 ha ja osa-alueelta 2 40 elinympäristökuviota yhteispinta-alaltaan
125,34 ha (taulukot 1 & 2, kuvat 2 7). Yksittäisiä tai muutamia harvassa olleita
itujyväsryhmien kasvupaikkoja ei määritelty esiintymiksi, sillä lajin pidempiaikainen
esiintyminen näillä kasvupaikoilla on hyvin epävarmaa ja elinympäristön laatu
todennäköisesti kehno. Kaikki havaitut kasvupaikat on kuitenkin merkitty sekä tässä
jaksossa oleville kartoille (kuvat 2 7) että liitteessä 2 oleville yksityiskohtaisemmille
kartoille. Rajattujen kuvioiden lisäksi maastossa käytiin läpi yhteensä n. 52 ha alueita (osa-
alueella 1 n. 14,6 ha ja osa-alueella 2 n. 37 ha), jotka jäivät kuviorajausten ulkopuolelle.
Kokonaisuudessaan selvitettiin siis n. 245 ha.

Elinympäristökuviot (esiintymät) luokiteltiin käyttämällä Vantaan
lahokaviosammalesiintymien arvottamiseen kehitettyä pisteytystä (Lammi & Vauhkonen
2019, Manninen & Nieminen 2020; taulukot 1 & 2, kuva 8). Pisteytykseen sisältyivät
seuraavat, keskenään summattavat muuttujat (luokkarajat ja muut yksityiskohdat esitetään
liitteessä 1):

Elinympäristökuvion (esiintymisalueen) pinta-ala (0 3 pistettä).

Havaittujen itiöpesäkkeellisten kasvupaikkojen lukumäärä (0 3 pistettä)
(kasvupaikka = erillinen lahopuuyksikkö; joko maapuurunko, kanto tai muu
lahopuukappale).

Havaittujen tuoreiden itiöpesäkkeiden lukumäärä (0 3 pistettä).

Muiden lähistöllä (<1 km) sijaitsevien itiöpesäkkeellisten esiintymisalueiden
lukumäärä (0 3 pistettä).

Luonnonsuojelualueen läheisyys (<500 m) (0 tai 1 piste).

Kartoituksen tarkkuus (0 5 pistettä).

Havaittujen itujyväsryhmien kasvupaikkojen lukumäärä (0 2 pistettä).

Elinympäristön laatua kuvaavat rakennepiirteet (lahopuusto ja metsän rakenne) (0 2
pistettä).

Maaston kuluminen virkistyskäytön takia (0  -2 pistettä).

2.1. Osa-alue 1

Osa-alueen 1 kuviot olivat pääosin pieniä, sillä 21 kuviota oli alle 5 ha (niiden keskikoko
1,9 ha; neljä kuviota on kaksi- tai kolmiosaisia). Muut kaksi kuviota olivat laajoja: 14,5
(Ramsinniemi) ja 25 ha (Meri-Rastila) (yhteensä 23 kuviota).



Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä havaittiin yhteensä neljällä kuviolla Kallahdessa, Meri-
Rastilassa ja Pohjavedenpuistossa. Itujyväsryhmien kasvupaikkoja havaittiin yhteensä 817,
runsaimmin Meri-Rastilan ja Ramsinniemen suurilla kuvioilla sekä Pohjavedenpuistossa.

Yli puolet kuvioista oli hyvin tai melko marginaalisia lahokaviosammalen kannalta, sillä
13 kuviota sai yhteensä vain 3 5 pistettä, ja seitsemän kuviota sai elinympäristön
rakennepiirteistä huonoimman pistemäärän (kolme kuviota sai parhaan luokituksen) (kuvat
9 & 10).

Taulukko 1. Osa-alueelta 1 rajatut lahokaviosammalen elinympäristökuviot (vrt. kuvat 2 & 3) ja
niiden pisteytys (ks. liite 1, jossa selitetään kaikki taulukossa olevat muuttujat).
Pisteet 1 = Lammin & Vauhkosen (2019) mukainen pisteytys, josta poiketen pisteet on laskettu myös yhden
kasvupaikan esiintymille. Pisteet 2 = Laajennettu pisteytys, jossa on em. pisteiden lisäksi huomioitu
itujyväsryhmien kasvupaikkojen runsaus, kartoitustarkkuus sekä elinympäristön rakennepiirteitä ja kulumista.



Kuva 2. Lahokaviosammalen elinympäristökuviot sekä itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien havaitut
kasvupaikat osa-alueen 1 länsiosassa.



Kuva 3. Lahokaviosammalen elinympäristökuviot sekä itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien havaitut
kasvupaikat osa-alueen 1 itäosassa.



2.2. Osa-alue 2

Myös osa-alueella 2 kuviot olivat pääosin pieniä, sillä 32 kuviota oli alle 5 hehtaaria
(niiden keskikoko 1,1 ha). Neljä kuviota olivat kooltaan 5 7 ha, kolme kuviota 10 12 ha ja
suurin kuvio lähes 33 ha (yhteensä 40 kuviota).

Lahokaviosammalen itiöpesäkkeitä havaittiin yhteensä 16 kuviolla Mustavuori Niinisaari-
alueella, Ruusuniemessä ja Uutelassa. Itujyväsryhmien kasvupaikkoja havaittiin yhteensä
3178, runsaasti useimmilla Mustavuori Niinisaari-alueen kuvioilla sekä muutamalla
kuviolla Uutelassa.

Lähes puolet kuvioista oli hyvin tai melko marginaalisia lahokaviosammalen kannalta, sillä
18 kuviota sai yhteensä vain 2 5 pistettä, ja kahdeksan kuviota sai elinympäristön
rakennepiirteistä huonoimman pistemäärän (seitsemän kuviota sai parhaan luokituksen)
(kuvat 9 & 10). Näitä kuvioita oli eri puolilla selvitysaluetta (erityisesti Vuosaaren
keskiosien pienet kuviot), paitsi Mustavuori Niinisaari-alueella pohjoisosassa.

Taulukko 2. Osa-alueelta 2 rajatut lahokaviosammalen elinympäristökuviot (vrt. kuvat 4 7) ja
niiden pisteytys (ks. liite 1, jossa selitetään kaikki taulukossa olevat muuttujat).
Pisteet 1 = Lammin & Vauhkosen (2019) mukainen pisteytys, josta poiketen pisteet on laskettu myös yhden
kasvupaikan esiintymille. Pisteet 2 = Laajennettu pisteytys, jossa on em. pisteiden lisäksi huomioitu
itujyväsryhmien kasvupaikkojen runsaus, kartoitustarkkuus sekä elinympäristön rakennepiirteitä ja kulumista.





Kuva 4. Lahokaviosammalen elinympäristökuviot sekä itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien havaitut
kasvupaikat osa-alueen 2 kaakkoisosassa.



Kuva 5. Lahokaviosammalen elinympäristökuviot sekä itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien havaitut
kasvupaikat osa-alueen 2 lounaisosassa.



Kuva 6. Lahokaviosammalen elinympäristökuviot sekä itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien havaitut
kasvupaikat osa-alueen 2 luoteisosassa.



Kuva 7. Lahokaviosammalen elinympäristökuviot sekä itiöpesäkkeiden ja itujyväsryhmien havaitut
kasvupaikat osa-alueen 2 koillisosassa.



Kuva 8. Elinympäristökuvioiden pisteytys.



3. Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

Selvitysalueen pohjoisosassa Mustavuori Niinisaari-alueella (kuviot # 24, 53 55, 59 & 60)
ja Uutelassa (# 26 & 28) sekä Meri-Rastilassa (# 1) on yhteensä yhdeksän kuviota, joiden
pistearvoksi tuli yli 10 (kuvat 8 & 9). Näillä alueilla sijaitsevat siis lahokaviosammalen
tärkeimmät Vuosaaren esiintymisalueet. Selvitys oli hyvin (kaavaselvitykseksi jopa
poikkeuksellisen) kattava, ja kartoittamatta on vain pienialaisia mahdollisia
elinympäristöjä, joissa ei hyvin todennäköisesti ole ainakaan merkittäviä lajin esiintymiä.
Tasan 10 pistettä sai kaksi kuviota: yksi Uutelan kuvioista (# 30) ja yksi Mustavuoren
kuvioista (# 56). Ramsinniemen kuviolla (# 9) oli hyvin runsaasti itujyväsryhmiä, mutta
itiöpesäkkeitä ei havaittu. Näiden lisäksi muutamalla kuviolla alueen pohjoisosissa (# 51,
52 & 56 58), Kallahdessa (# 20 & 21), Pohjavedenpuistossa (# 3) ja Uutelan seudulla (#
30, 33 & 45) havaittiin itiöpesäkkeitä, joten näidenkin kuvioiden laatu on
lahokaviosammalen lisääntymiselle suotuisa. Kaikki kuviot, joiden elinympäristön laatu
arvioitiin korkeimpaan luokkaan (vrt. kuva 10), sisältyvät em. kuvioihin.

Kaikkia edellä listattuja kuvioita voidaan pitää lajin pitkäaikaisen säilymisen kannalta
tärkeinä Lsl 47 pykälän mukaisesti. Todennäköisesti myös lajin suojelutaso pysyy alueella
suotuisana, jos nämä kuviot pääosin säilyvät. Yksi Mustavuoren alueen tärkeimmistä
kuvioista (# 60) on lähes kokonaan Natura 2000 -alueella ja siten jo turvattu. Pieniä osia
muutamasta muustakin kuviosta kuuluu luonnonsuojelualueisiin.

Loppujen kuvioiden merkitystä lajin ja sen suotuisan suojelutason säilymiselle on hyvin
vaikea arvioida objektiivisesti. Niiden osalta suosituksemme on varovaisuusperiaatteen
mukaisesti, että myös muista 5 9 pistettä saaneista kuvioista säästetään mahdollisimman
suuri osa. Näitä pelkkiä itujyväsryhmiä sisältäviä kohteitahan ei olisi aiemmissa
selvityksissä määritelty lajin esiintymiksi, mutta parantuneen selvitysmenetelmän ansiosta
ne nykyisin havaitaan. Alle viisi pistettä saaneita elinympäristökuvioita voidaan pitää lajin
pitkäaikaisen säilymisen kannalta hyvin vähämerkityksisinä, vaikkakaan niiden kohtaloa ei
tietämyksen nykytasolla ja seurantatiedon puuttuessa kyetä tarkemmin ennustamaan.

Tulee myös muistaa, että kuviorajaukset ovat arvioita yhtenäisistä lajille soveliaista
alueista, eikä niiden säästäminen sataprosenttisesti ole lajin säilymisen kannalta
välttämätöntä. Maankäytön muutokset ovat joillain kuvioilla tai kuvioiden osilla
mahdollisia heikentämättä tärkeitä esiintymispaikkoja tai suotuisaa suojelutasoa, mutta
tällaiset muutokset tulee käsitellä tapauskohtaisesti ja suhteutettuna maankäytön
suunniteltuihin muutoksiin koko alueella.



Kuva 9. Pistemäärien mukaan ryhmitellyt kuvioiden lukumäärät osa-alueella 1 (vasen kuvaaja) ja
osa-alueella 2 (oikea kuvaaja).

Kuva 10. Elinympäristön rakennepisteiden mukaan ryhmitellyt kuvioiden lukumäärät osa-alueella 1
(vasen kuvaaja) ja osa-alueella 2 (oikea kuvaaja).
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Liite 1. Menetelmäkuvaus

1. Taustatyöt
Lajille potentiaaliset kuviot paikannettiin koko selvitysalueelta ilmakuva- ja metsätietotarkasteluna,
jossa pääkriteerinä oli kuusen kohtalainen esiintyminen (tekijä: Olli Manninen). Alustavan
tarkastelun perusteella osa-alueella 1 oli n. 70 ha ja osa-alueella 2 n. 118 ha lajille sopivaa tai
mahdollisesti sopivaa elinympäristöä (ml. Olli Mannisen aiemmin tunnistamat ja osin kartoittamat
ns. ydin-, tuki- ja potentiaaliset alueet). Lisäksi Helsingin kaupungilta toimitettiin rajaukset pääosin
pienistä, mutta kaavoitukselle keskeisistä lisäkuvioista, jotka otettiin mukaan kartoitukseen (yht. n.
14,5 ha). Maastotyöhön sisältyi yhteensä n. 203 ha.

2. Maastotyöt
Lahokaviosammalta tavataan etenkin vanhoissa lehtomaisissa havumetsissä, lehdoissa ja korvissa.
Se suosii runsaslahopuustoisia elinympäristöjä, joissa on pitkä metsäjatkumo. Kuusivaltaiset
lehtometsät, puronvarret, korvet, niiden reunukset ja varsinkin pohjoisrinteiden kosteahkot
kangasmetsät ovat tyypillisiä kasvupaikkoja lahokaviosammalelle. Lahokaviosammal kasvaa
lähinnä kostealla ja järeällä lahopuulla tai sellaisen kappaleilla. Isäntäpuu on yleisimmin kuusi,
mutta joitakin havaintoja on monilta multa puulajeilta (Suomesta ainakin haavalta, koivuilta,
tervalepältä, harmaalepältä, raidalta ja männyltä). Lahokaviosammalen menestymiseksi paljasta
kosteaa puuainesta täytyy olla esillä, eikä lahopuu siis saa olla kokonaan peittynyt suurilla
lehtisammalilla. Lajista kertyneiden havaintotietojen perusteella vaikuttaa siltä, että
esiintymisalueella tulee olla jatkumo sekä sopivan lahopuun että kostean pienilmaston suhteen.
Laholuokat 4 ja 5 ovat lahokaviosammalen suosimia, mutta esiintymiä voi olla jo laholuokassa 3.
Laholuokat 1 5: 1 = kova, aivan tuore lahopuu 5 = täysin lahonnut lahopuu, jonka puuaines on
täysin pehmeää ja puun syyt hajonneita.
Laji kasvattaa uusia itiöpesäkkeitä yleensä myöhäissyksyllä loka marraskuussa. Nämä pesäkkeet
kasvavat täyteen kokoonsa talven alkukevään aikana, kypsyvät itiöintivaiheeseen alkukesän
tienoilla ja vähitellen hajoavat kesän alkusyksyn aikana. Paras havainnointiaika on alkukevät,
koska tuoreet itiöpesäkkeet erottuvat tuolloin parhaiten maastossa ja kaikki uudet pesäkkeet ovat jo
valmiita. Itiöpesäkkeiden maastokartoitusta voi tehdä suhteellisen luotettavasti myös loppusyksyllä,
mutta nuoret itiöpesäkkeet ovat loka marraskuussa vielä varsin hoikkia, ja jäävät siksi helpommin
huomaamatta kuin kypsät pesäkkeet keväällä. Koska itiöpesäke-esiintymät ovat usein varsin
niukkoja, on niiden löytäminen muutenkin hyvin työlästä. Toisaalta lahokaviosammalen itiöperien
varret saattavat olla tunnistettavissa lahopuulla muutaman vuoden pesäkkeen hajoamisen jälkeen.

Aivan viime aikoina tapahtunut kehitys lahokaviosammalen suvuttoman vaiheen (puuaineksessa
elävän alkeisvarsikon puuaineksen pinnalle tuottamat itujyväsryhmät eli protoneemagemmat, joista
ajoittain kehittyy suvullisen lisääntymisen yksiköitä eli itiöpesäkkeitä) tunnistamisessa (ks. Wolf
2015, Manninen & Nieminen 2020) ja esiintymien kartoittamisessa niiden perusteella on hyvin
merkittävä muutos lajin inventoinnissa ja esiintymien rajaamisessa, sillä itujyväsryhmiä esiintyy
paljon runsaammin ja oletettavasti pysyvämpinä esiintyminä kuin itiöpesäkkeitä. Itujyväsryhmiä voi
tunnistaa luupilla tai kokemuksen karttuessa paljain silminkin. Pieniä itujyväsryhmäkasvustoja voi



esiintyä jo laholuokan 2 maapuurungoilta. Tällöin on yleensä kyseessä rungon tyvellä tai sivulla
oleva murtumapinta, joka on alkanut lahoamaan voimakkaammin kuin muu runko.
Itujyväsryhmien kasvupaikat jaettiin maastossa karkeasti kolmeen luokkaan
itujyväsryhmäkasvustojen määrän ja sopivan lahopuuaineksen määrän perusteella:

1 = Vain vähän havaittua kasvustoa (1 cm2 0,5 dm2). Joko pieni, tuore tai vain pieneltä osalta
lajille soveltuva lahopuukappale.
2 = Reilusti kasvustoa (yleensä 0,5 5 dm2), oletettavasti mahdollinen itiöpesäkerunko. Usein
kyseessä on järeä kuusen kanto.
3 = Hyvin runsaasti kasvustoa järeällä maapuurungolla, hyvin potentiaalinen itiöpesäkkeiden
esiintymärunko.

Itujyväsryhmäkasvustojen ja itiöpesäkkeiden löytämiseksi on erityisen olennaista tunnistaa
lahokaviosammalelle soveliaat lahopuut ja niiden osat (pitkälle lahonnut pehmeä ja kostea
lahopuuaines), ja osata etsiä näitä oikeilta paikoilta. Maastokartoituksessa tulee huomioida, että
lajille soveliaan lahopuuaineksen pinnalla esiintyy myös eräiden rupijäkälien tai
levien/mikrosienten kasvustoja.

Maastokäynnit
Kaikki ennalta valikoidut kuviot tarkastettiin maastossa, jolloin kaikki havaitut lahokaviosammalen
itiöpesäkkeet ja itujyväsryhmät paikannettiin. Poikkeuksena oli, että O Mannisen jo kartoittamia
kuvioita ei kartoitettu uudestaan, jos niiltä oli jo itujyväsryhmätkin kartoitettu. Em. tulokset ovat
mukana tässä raportissa. Maastotyön tekivät kasvibiologit FM Henna Makkonen ja FM Elina
Manninen, joilla oli kokemusta itiöpesäkkeiden etsimisestä sekä koulutus ja kokemusta
itujyväsryhmien etsimiseen. Ensimmäiseen maastopäivään osallistui myös lajin erityisasiantuntija
Olli Manninen. Maastokäyntien päivämäärät (henkilömaastotyöpäivien määrä yhteensä 59):

13.03.2020 07.04.2020 25.04.2020
16.03.2020 08.04.2020 26.04.2020
17.03.2020 09.04.2020 28.04.2020
18.03.2020 10.04.2020 29.04.2020
19.03.2020 11.04.2020 03.05.2020
20.03.2020 13.04.2020 04.05.2020
23.03.2020 14.04.2020 05.05.2020
24.03.2020 17.04.2020 06.05.2020
25.03.2020 18.04.2020 07.05.2020
26.03.2020 19.04.2020 08.05.2020
28.03.2020 20.04.2020 18.05.2020
30.03.2020 21.04.2020 19.05.2020
31.03.2020 22.04.2020 26.05.2020
01.04.2020 23.04.2020
02.04.2020 24.04.2020

Kaikista havainnoista tallennettiin koordinaatit differentiaalikorjaavalla satelliittipaikantimella
(Trimble Trimble Geo XH/XT 6000), jonka virhemarginaali on jälkikorjausta käyttäen metsäisillä
alueilla parhaimmillaan muutama metri. Itiöpesäkkeiden kasvupaikoista otettiin yleiskuva, joka
auttaa löytämään rungot myöhemmin mahdollista seurantaa varten. Itiöpesäkkeiden kasvupaikkojen
tiedot kirjattiin: puulaji, rungon tyyppi, läpimitta, lahoaste, itiöpesäkkeiden määrä (uusi,



edellisvuotinen, vanhempi). Itujyväsryhmien kasvupaikoista kirjattiin runsaus ja kasvupaikan
perustiedot.
Mikäli kohteelta ei havaittu lainkaan lahokaviosammalta, se ei luonnollisestikaan muodostanut
elinympäristökuviota. Samoin yksittäisen tai 2 4 itujyväsryhmän hajanaisen kasvupaikan
esiintyminen muutoin lajille heikkolaatuisessa ympäristössä ei johtanut elinympäristökuvion
rajaamiseen, koska tällaiset hyvin pienet esiintymät eivät todennäköisesti ole pidemmällä aikavälillä
säilyviä/elinvoimaisia. Kaikki havaitut kasvupaikat kuitenkin paikannettiin.

3. Esiintymien arvottaminen
Lammin & Vauhkosen (2019) raportissa esitettiin pisteytysjärjestelmä lahokaviosammalen
Uudeltamaalta aiemmin tunnettujen esiintymien vertailemiseksi keskenään. Siinä esiintymät
määriteltiin pääosin tietyn periaatteen mukaisesti (kasvupaikkojen ympärille rajatut päällekkäin
menevät 4 hehtaarin puskurivyöhykkeet muodostivat yhden esiintymän; ks. em. raportin s. 16 17).
Olemme laskeneet em. pisteytyksen myös tässä työssä, jotta tulosten vertailtavuus em. raportin
kanssa olisi mahdollisimman hyvä. Pisteytyksessä on kuitenkin seuraavat poikkeukset:

Erilliset kuviot määriteltiin esiintymiksi ilman puskurivyökkeiden perusteella tehtyä
esiintymien luokittelua (joissain tapauksissa toistensa välittömässä läheisyydessä olevat
samanalaista elinympäristöä edustavat kuviot liitettiin kuitenkin yhdeksi kuvioksi).

Myös <2 havaitun kasvupaikan kuvioille laskettiin pisteytys.
Alueet pisteytettiin siis samalla periaatteella kuin Vantaan lahokaviokaviosammalen
suojelusuunnitelmassa (Manninen & Nieminen 2020), jossa pisteytys oli seuraavanlainen:

Havaittujen itiöpesäkkeellisten kasvupaikkojen (kasvupaikka = erillinen lahopuuyksikkö, joko
maapuurunko, kanto tai lahopuukappale) määrä:

1 piste: 1 kasvupaikka

2 pistettä: 2 4 kasvupaikkaa

3 pistettä: vähintään 5 kasvupaikkaa
Esiintymäalueen pinta-ala:

1 piste: < 6 ha

2 pistettä: 6 12 ha

3 pistettä: > 12 ha
Havaittujen itiöpesäkkeiden määrä:

itiöpesäkettä

2 pistettä: 11 30 itiöpesäkettä

3 pistettä: > 30 itiöpesäkettä



Muiden lähistöllä (<1 km) sijaitsevien itiöpesäkkeellisten esiintymäalueiden määrä:

1 piste: 1 esiintymä

2 pistettä: 2 esiintymää

3 pistettä: 3 tai 4 esiintymää
Luonnonsuojelualueen läheisyys (<500 m etäisyydellä):

1 piste: ainakin yksi suojelualue

Kartoituksen tarkkuus:

0 pistettä: Kohde hyvin tutkittu. Suurin osa kaikista potentiaalisista kasvupaikoista
(kasvupaikka = erillinen lahopuuyksikkö, joko maapuurunko, kanto tai muu
lahopuukappale) on tutkittu sekä itiöpesäkkeiden että itujyväsryhmien osalta.

1 piste: Tarkasti tutkittu kohde sekä itujyväsryhmien että itiöpesäkkeiden osalta, mutta
silti arviolta alle puolet kaikista potentiaalisista kasvupaikoista tutkittu.

2 pistettä: Hyvin tarkka itiöpesäkkeiden etsintä tai osittainen itujyväsryhmät huomioiva
kartoitus (alle 10 % potentiaalisista kasvupaikoista tutkittu).

3 pistettä: Melko tarkka itiöpesäkkeiden etsintä tai yleispiirteinen nopea kartoitus, jossa
sekä itiöpesäkkeitä että itujyväsryhmiä etsittiin.

4 pistettä: Suurpiirteinen itiöpesäkerunkojen etsintä laajalla alueella tai vain
yksittäishavainto pienehköllä kohteella. Ei itujyväsryhmien tutkimusta.

5 pistettä: Satunnainen yksittäishavainto (yleensä itiöpesäkerunko) suhteellisen laajalla
esiintymäalueella. Ei tarkempaa tutkintaa edes itiöpesäkkeiden osalta.

Itujyväsryhmien kasvupaikkojen havaittu määrä kohteella:

0 pistettä: 0 5 kasvupaikkaa.

1 piste: 6 49 kasvupaikkaa.

2 pistettä: Yli 50 kasvupaikkaa.
Elinympäristön rakennepiirteet (lahopuusto ja metsän rakenne):

0 pistettä: Kohteen lahopuuston laatu tulee heikkenemään merkittävästi jatkossa.
Käytännössä sellainen kohde, jossa kasvupaikat ovat vanhoilla kannoilla eikä uutta
lahopuuta ole muodostumassa lähivuosikymmeninä.

1 piste: Metsänrakenne ja lahopuujatkumo ovat kohtalaisen hyviä lajille. On
odotettavissa, että lahopuustoa syntyy lisää merkittävästi, jos kohteen annetaan kehittyä
rauhassa.

2 pistettä: Lahopuun määrä ja jatkumo erinomainen ja tilanne pysyy samana tai paranee
jatkossa. Usein kyseessä on suojelualue tai muu erityisen laadukas ja vakaa kohde.



Maaston kuluminen virkistyskäytön takia:

0 pistettä: Maaston kuluminen ja lahopuiden vaurioituminen ei ole kohteella ongelma
tai se koskee vain yksittäisiä runkoja laajalla alueella.

-1 piste: Lievää kulumista koko alueella tai raskasta kulumista pienellä osalla aluetta.

-2 pistettä: Virkistyskäyttö vaikuttaa oleellisesti kohteen laatuun ja lahopuustoon.
Mekaaniset vauriot potentiaalisille tai tunnistetuille kasvupaikoille ovat merkittävä uhka
esiintymälle tällä hetkellä tai lähitulevaisuudessa.



Liite 2. Tuloskartat

Osa-alue 1









Osa-alue 2






















