
NATURA-ALUEKALLAHDEN NIITTY-, HARJU- JA VESIALUEET     (FI0100063)
Pinta-ala (kartalta) 253,36 ha
Digitoija ja pvm VHA,21.11.2007
Päätöksessä ilmoitettupinta-ala (ha) 251
Suojeluohjelma Natura2000
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

27.1.2017



Kohdekuvaus
Helsingin itäosassa sijaitseva mereen pistävä harjuniemi, joka jatkuu hiekkasärkkinä ja hiekkapohjanamerenpinnan alla. Suurin osa Natura 2000 -alueesta on vesialuetta. Maa-alueista vain jo perustetutluonnonsuojelualueet kuuluvat rajaukseen.
Aluetyyppi SCI. SCI-alueet (Sites of Community Importance) ovat luontodirektiivin perusteella Natura 2000-verkostoon sisällytettäviä alueita.
Alueen tarkempi kuvaus [Valton ympäristöhallinnon Natura-sivusto]
Valokuva Kallahdenniemeltä (Pira Cousin 5/2007).
TAPAHTUMA
Pvm 13.1.2005
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus EU:n komission päätöksellä alue kuuluu Natura-verkostoon.
Pvm 20.8.1998
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 -verkoston Suomenehdotuksen hyväksymisestä, SCI.
Säädös EU:n luontodirektiivi 92/43/EEC
JULKAISU
Moniste
Nimi Itämeren boreaaliset rantaniityt Kallahden Natura-alueella ja senlähiympäristössä
Tekijä Markku Heinonen

27.1.2017



Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 3/2002
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2002
Linkki Linkki

Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



SUOJELTU LAJIKOHDEPIHLAJALUODON KENTTÄORAKKO     (2)
Pinta-ala (kartalta) 0,13 ha
Digitoija ja pvm SP,8.3.2002
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka. Kohteesta on tehty rajauspäätös.
TAPAHTUMA
Pvm 23.11.2000
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös: Erityisesti suojeltavan lajinesiintymispaikan rajojen määrittäminen.

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/96

47 § 1-3 mom.
Säädös Luonnonsuojeluasetus 160/1997

22 §

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELUALUEVÄLIKARIT     (27)
Pinta-ala (kartalta) 2,44 ha
Liikkuminen Maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 1.4.- 15.8.Kalastaminen on sallittua pesimäajan ulkopuolella 16.8. - 31.3.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Välikarit muodostuvat kahdesta kallioisesta luodosta ja niiden välisestä sorakannaksesta. Konnanvihvilä,rantavehnä, punasavikka, merimaltsa ja merisinappi koristavat karua kasvupaikkaa.
Välikareilla pesi kesällä 2003 neljä lintulajia: kalalokki, lapintiira, haahka ja tylli.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 5.6.1995
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0195LO645-251

Linkki
JULKAISU
Esite

27.1.2017



Nimi Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2001

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELUALUEPIHLAJALUODONKUPU     (26)
Pinta-ala (kartalta) 1,81 ha
Liikkuminen Maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 1.4.- 15.8.Kalastaminen on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8. - 31.3.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Pihlajaluodonkupu on kallioluoto, jonka paikoin rehevään kasvillisuuteen kuuluvat yleisten merenrantakasvienlisäksi harvinaisemmat ruokopuntarpää, merimaltsa ja suomenhierakka.
Linnuston valtalaji on täälläkin harmaalokki, mutta myös haahka, valkoposkihanhi, tylli, karikukko,punajalkaviklo, kalalokki sekä kala- ja lapintiira ovat pesineet luodolla.

RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 5.6.1995
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0195LO645-251

Linkki
JULKAISU

27.1.2017



Esite
Nimi Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2001

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELUALUEKIVISAAREN LUODOT JA LUOTOJA YMPÄRÖIVÄ VESIALUE     (8)
Pinta-ala (kartalta) 2,75 ha
Liikkuminen Linnuston pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu ja 25 metriä lähemmäs rantaameneminen on kielletty 15.4.- 31.7. välisenä aikana. Lintujen elämää voi tarkkaillaläheisestä Kivisaaresta. Luodoilla voi kalastaa rauhoitusajan ulkopuolella.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Alue on linnuston perusteella rauhoitettu neljän pienen luodon ja niitä ympäröivän vesialueen muodostamakokonaisuus. Matalilla luodoilla kasvaa lähinnä rantaniittykasvillisuutta, pensaita ja muutamia pieniä puita. Osakasveista on lintujen levittämiä kulttuuriperäisiä lajeja.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 5.6.1995
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0915LO651-251(korvasi Lääninhallituksen päätöksen 1318/11.11.1988)

Linkki
Pvm 11.11.1988
Tapahtumatyyppi Päätös

27.1.2017



Kuvaus Uudenmaan lääninhallituksen rauhoituspäätös 11.11.1988 (korvattu v. 1995Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksellä)
Linkki

JULKAISU
Esite
Nimi Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2001

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELUALUELOPPIKARI     (38)
Pinta-ala (kartalta) 0,17 ha
Digitoija ja pvm SP,1.7.2002
Päätöksessä ilmoitettupinta-ala (ha) 0,14
Liikkuminen Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu luodolle on kielletty 1.4.-15.8.Kalastus on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8 - 31.3.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Loppikari on linnustollisesti arvokas, lähes puuton, pieni ja korkeahko kallioluoto. Muiden muassa lapin- jakalatiiran (yhteensä n. 50 paria v. 2003), nauru- ja kalalokin, tukkasotkan, haahkan, haapanan, punajalkaviklonsekä karikukon tiedetään pesineen luodolla.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 26.3.2002
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 0101L0194-251

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/96

10 § ja 24 §

27.1.2017



Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELUALUENEITSYTSAARTEN LINTULUODOT     (52)
Pinta-ala (kartalta) 0,2 ha
Digitoija ja pvm SEL,7.3.2014
Päätöksessä ilmoitettupinta-ala (ha) 0,2
Liikkuminen Lintujen pesimäaikana 1.4.-15.8. alueella on kielletty maihinnousu ja liikkuminen.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Luonnonsuojelualueeseen kuuluvat Neitsytsaarten vieressä sijaitsevat kaksi kallioluotoa, joilla pesiimonipuolinen ja runsas linnusto, Pienempi luoto on kokonaan puuton. Suuremmalla kasvaa yksi mänty jamuutamia lehtipuita, Säännöllisiä pesimälajeja luodoilla ovat kyhmyjoutsen, valkoposkihanhi, tukkasotka,haahka, meriharakka, kalalokki, harmaalokki, kalatiira, lapintiira ja västäräkki. Satunnaisina pesijöinä on tavattumyös naurulokki, merilokki ja kivitasku.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 3.10.2013
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rauhoituspäätösUUDELY/445/07.01/2013 (Neitsytsaarten lintuluodot)

Linkki

26.1.2017http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=181994



Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/96
10 § ja 24 §

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

26.1.2017http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=181994



LUONNONSUOJELUALUEKALLIOSAARENLUOTO     (39)
Pinta-ala (kartalta) 0,28 ha
Digitoija ja pvm SP,1.7.2002
Päätöksessä ilmoitettupinta-ala (ha) 0,25
Liikkuminen Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu luodolle on kielletty 1.4.-15.8.Kalastus on sallittua 16.8 - 31.3. välisenä aikana.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Linnustollisesti merkittävä lähes puuton, pieni kallioinen luoto.
Kalliosaarenluoto on lähes puuton, pieni ja kallioinen luoto. Alue on linnustollisesti merkittävä. Vuosina 1992-2003 tehdyn linnustoseurannan mukaan alueella on pesinyt muun muassa lapintiira, kalatiira, haahka,tukkasotka, telkkä, karikukko, kalalokki, meriharakka, punajalkaviklo ja haapana.
Alue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja Natura 2000 -verkostoon.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 26.3.2002
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 0101L0494-251

Linkki

27.1.2017



Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/96
10 § ja 24 §

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELUALUEKALLIOLUOTO     (40)
Pinta-ala (kartalta) 0,49 ha
Digitoija ja pvm SP,1.7.2002
Päätöksessä ilmoitettupinta-ala (ha) 0,5
Liikkuminen Lintujen pesimärauhan turvaamiseksi maihinnousu luodolle on kielletty 1.4.-15.8.Kalastus on sallittua rauhoitusajan ulkopuolella 16.8 - 31.3.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Lähes puuton kallioluoto.
Kallioluoto on lähes puuton lintujen pesimäpaikkana merkittävä luoto, jonka lintulajeihin kuuluvat lapintiira,tukkasotka, haahka ja meriharakka sekä kalalokki.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Eläimistö linnusto
TAPAHTUMA
Pvm 26.3.2002
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 0101L0494-251

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/96

10 § ja 24 §

26.1.2017http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=175893



Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

26.1.2017http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=175893



LUONNONSUOJELUALUEPIKKU NIINISAAREN RANTANIITTY JA VESIALUE     (25)
Pinta-ala (kartalta) 2,26 ha
Liikkuminen Lintujen rauhan turvaamiseksi vesialueella liikkuminen on kielletty 1.4.-15.8.Kalastaminen on sallittua pesimäajan ulkopuolella 16.8. - 31.3.
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Mökkiläisten muuten asuttaman saaren kasvillisuuden perusteella suojeltuun osaan kuuluvat eteläranta ja siitämerelle työntyvä niemi.
Etelärannan niitty kasvaa rehevämpänä kuin tuulille ja aallokolle altistuvan niemen. Kukkaloistosta pitäväthuolen peltopähkämö, rantayrtti, rantaleinikki, pensaikkotatar ja kyläkarhiainen.
Niemeä ympäröivä vesialue on suojeltu merkittävänä lintujen poikuealueena. Alueella voi tavata esimerkiksihaahkoja ja useita eri kahlaajalajeja poikasineen.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Kasvillisuus niitty
TAPAHTUMA
Pvm 5.6.1995
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rauhoituspäätös 5.6.1995 0195LO648-251

Linkki

26.1.2017http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=135376



JULKAISU
Esite
Nimi Helsingin luonnonsuojelualueet 2001
Tekijä Helena Pietilä (toim.)
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2001

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

26.1.2017http://kartta.hel.fi/applications/ltj/reports/kohderaportti.aspx?id=135376



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPIITÄ-VILLINGIN MERENRANTANIITTY     (26)
Pinta-ala (kartalta) 0,21 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Itä-Villingin merenrantaniitty on edustava ja luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto.
Itä-Villingin merenrantaniitty on avointa ja matalakasvuista. Niityllä on tyypilliset kasvillisuusvyöhykkeet. Leveänmatalakasvuisen vyöhykkeen koillisosassa vallitsee suolavihvilä, joukossa kasvaa runsaasti rönsyrölliä ja jonkinverran meriratamoa, merisuolaketta, suomensuolasänkiötä sekä ketohanhikkia. Seuraavan vyöhykkeen valtalajion lampaannata, vyöhykkeen muita lajeja ovat muun muassa keltamaite, virmajuuri, syysmaitiainen, hiirenvirnaja meriratamo. Korkeakasvuisen vyöhykkeen valtalajeja ovat ruokohelpi, ruokopuntarpää, virmajuuri jamesiangervo. Korkeakasvuisessa vyöhykkeessä kasvavat lisäksi muun muassa rantatädyke ja Helsingissähuomionarvoinen särmäputki.
Alue on rajattu luontotyypin esiintymisen mukaisesti kallioon, suuriin kiviin, mereen sekä tervaleppiin.
Itä-Villinki on puolustusvoimain hallinnassa oleva saari.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi merenrantaniitty
TAPAHTUMA
Pvm 3.11.2001
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Itä-Villingin merenrantaniitty)

Linkki

27.1.2017



Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996

Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPIHATTUSAAREN HIEKKARANNAT     (12)
Pinta-ala (kartalta) 0,53 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Hattusaaren hiekkarannat ovat luonnontilaiseen verrattavia alueita, joilla on tyypillinen kasvilajisto. Loivastinousevalla pohjoisrannalla saaren koilliskulmassa on avointa hiekkarantaa. Lähellä vesirajaa esiintyy laikuittainjauhosavikkaa. Ylempänä hiekkarannalla kasvavat suola-arho, rantavehnä ja morsinko. Rannan muita lajejaovat muun muassa merimaltsa, merisinappi, pietaryrtti, keltamatara, lampaannata, sarjakeltano, ruokohelpi jaketomaruna.
Kallioiden välissä sijaitsevan länsirannan kasvillisuus on paikoin niukkaa ja laikuttaista. Hiekkarannalla kasvavatmuun muassa lampaannata, metsälauha, keltamatara, merinätkelmä, lisäksi rannan eteläpäässä vedenrajassasuolavihvilä, rönsyrölli ja ruokohelpi. Rannan pohjoisosassa esiintyy myös kurtturuusua.
Alueet on rajattu luontotyyppien esiintymisen mukaisesti.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi hiekkaranta
TAPAHTUMA
Pvm 4.7.2001
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Hattusaaren hiekkaranta)

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996

27.1.2017



Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPIISO LEIKOSAAREN MERENRANTANIITTY     (27)
Pinta-ala (kartalta) 0,24 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Iso-Leikosaaren merenrantaniitty on edustava ja luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto.Iso-Leikosaaren loivasti nouseva, melko kivikkoinen eteläranta on avointa ja matalakasvuista merenrantaniittyä.Rannan eri osissa niityn vyöhykkeisyys vaihtelee ja monin paikoin kasvillisuus on laikuttaista. Vedenrajassa ontyypillisesti rönsyrölli, suolavihvilä -yhdyskunta ja joukossa kasvaa merirannikkia. Matalakasvuisissavyöhykkeissä kasvavat lisäksi muun muassa hiirenvirna, ketohanhikki, keltamaite, meriratamo jasuomensuolasänkiö. Korkeakasvuisen vyöhykkeen lajeja ovat muun muassa ruokohelpi ja pietaryrtti.Rajauksessa on mukana hiekkainen kaistale, jossa esiintyy myös hiekkarannan kasvillisuutta, muun muassasuola-arhoa, rantavehnää) ja merimaltsaa.
Alue on rajattu luontotyypin esiintymisen mukaisesti.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi merenrantaniitty
TAPAHTUMA
Pvm 15.2.2000
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Iso Leikosaaren merenrantaniitty)

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996

27.1.2017



Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPIISO LEIKOSAAREN HIEKKARANTA     (10)
Pinta-ala (kartalta) 0,12 ha
Digitoija ja pvm JussiImm,24.8.2001
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Iso-Leikosaaren hiekkaranta on edustava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto. Loivasti nousevalla avoimellahiekkarannalla lähellä vesirajaa kasvavat merimaltsa, suolavihvilä ja merirannikki. Ylempänä rannalla onsulkeutumatonta hiekkarannan kasvillisuutta, muun muassa ketomarunaa, rantavehnää, suola-arhoa,merisinappia ja lampaannataa. Rannan yläosan varpuvyöhykettä luonnehtivat sianpuolukka, variksenmarja jamänty.
Alue on rajattu luontotyypin esiintymisen mukaisesti.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi hiekkaranta
TAPAHTUMA
Pvm 15.1.2001
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Iso Leikosaaren hiekkaranta)

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996

27.1.2017



Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPISANTISEN HIEKKARANNAT     (11)
Pinta-ala (kartalta) 0,54 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Santisen hiekkarannat ovat luonnontilaiseen verrattavia alueita, joilla on tyypillinen kasvilajisto.
Santisen eteläkärki on hiekkarantaa, joka on paikoin soraikkoinen ja kivikkoinen. Loivasti nousevakasvillisuudeltaan avoin hiekkaranta jatkuu saaren itäpuolelle. Lähellä vesirajaa kasvaa jauhosavikkaa jaylempänä hiekkarannalla on paikoin hyvinkin peittävä ja tiheä suola-arhokasvusto. Rannan muita lajeja ovatmuun muassa ketomaruna, rantavehnä, pietaryrtti, merinätkelmä ja paikoin kurtturuusu. Länsi-lounaaseenavautuvalla hiekkarannalla kasvaa tasainen suola-arhoyhdyskunta ja muita lajeja ovat muun muassarantavehnä, suolamaltsa ja rannan yläosassa kurtturuusu.
Alueet on rajattu luontotyyppien esiintymisen mukaisesti.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi hiekkaranta
TAPAHTUMA
Pvm 3.10.2001
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Santisen hiekkaranta)

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996
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Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPIKIVISAAREN MERENRANTANIITTY     (25)
Pinta-ala (kartalta) 0,12 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Kivisaaren merenrantaniitty on edustava ja luonnontilaiseen verrattava alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto.Kivisaaren läntinen niemi pohjoiseen ja etelään ulottuvine rantoineen on avointa ja matalakasvuistamerenrantaniittyä. Matalakasvuisessa vyöhykkeessä kasvavat muun muassa rönsyrölli, suolavihvilä,ketohanhikki, suomensuolasänkiö, isorantasappi, hiirenvirna ja merivalvatti. Paikoin esiintyvät myös punanata,lampaannata ja juolavehnä sekä suomenlahdennurmikohokki. Korkeakasvuisen vyöhykkeen vallitsevia lajejaovat rantakukka, rantatädyke, suolamaltsa, maitohorsma ja mesiangervo.
Alue on rajattu luontotyypin esiintymisen mukaisesti.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi merenrantaniitty
TAPAHTUMA
Pvm 15.1.2001
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Kivisaaren merenrantaniitty)

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996
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Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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LUONNONSUOJELULAIN MUKAINEN SUOJELTU LUONTOTYYPPIPIKKU NIINISAAREN MERENRANTANIITTY     (28)
Pinta-ala (kartalta) 0,18 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Pikku Niinisaaren merenrantaniitty on luonnontilainen alue, jolla on tyypillinen kasvilajisto. Pikku Niinisaarenetelään avautuva melko kivikkoinen merenrantaniitty on pääosin avointa ja matalakasvuista. Vallitsevina lajeinavesirajan lähellä ovat rönsyrölli, suolavihvilä ja isorantasappi. Matalakasvuisen vyöhykkeen muita lajeja ovatmuun muassa keltamaite, nyylähaarikko, meriratamo, merisuolake ja ruohokanukka. Rannan yläosanhiekkaisemmalla alueella kasvavat merinätkelmä, rantavehnä ja sianpuolukka. Pienialaisen korkeakasvuisenvyöhykkeen luonnehtijalajeja ovat virmajuuri, pietaryrtti, ruokohelpi, rantakukka, suomenlahden nurmikohokki jarantatädyke.
RAUHOITUSPERUSTE
Peruste Tarkempi peruste Alaperuste
Rantojen luontotyyppi merenrantaniitty
TAPAHTUMA
Pvm 25.9.2000
Tapahtumatyyppi Päätös
Kuvaus Uudenmaan ympäristökeskuksen rajauspäätös. (Pikku Niinisaaren merenrantaniitty)

Linkki
Säädös Luonnonsuojelulaki 1096/1996
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Kohteen luontotyypit
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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PIENVESI: PUROT JA LAMMETVUORILAHDENLAMPI     (LAM21)
Pinta-ala (kartalta) 0,39 ha
Digitoija ja pvm VHA,28.1.2008
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
Vuorilahdenlampi sijaitsee Villingin saaren etelärannalla. Lampi on merestä erkaantunut kluuvilampi, jokasaattaa vielä ajoittain olla yhteydessä mereen. Lammen vesi onkin suolapitoisuudeltaan lähempänä merivettäkuin sisävesien makeaa vettä. Lammen rannat ovat kallioiset ja sen vesi on kirkasta. Syvimmillään lampi onmeren puoleisessa päädyssä noin 1,2 m. Tulo- tai lähtöojia ei ole. Lampi ympäristöineen on kasvillisuudeltaanarvokas kohde (luokka I). Lajistossa mainitaan mm. vedessä kasvavat merinäkinruoho (Najas marina), hapsivita(Potamogeton pectinatus) ja mukulanäkinparta (Chara aspera) sekä lammen rantoja reunustavat merikaisla(Bolboschoenus maritimus), merisara (Carex mackenziei) ja järviruoko.
Valokuva Vuorilahdenlammesta (Hanna Marttila 8/2006).
JULKAISU
Raportti
Nimi Helsingin lammet
Tekijä Hanna Marttila
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 2/2007
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2007

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
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© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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LEPAKKOKOHTEETVILLINKI JA ITÄ-VILLINKI     (14/03)
Pinta-ala (kartalta) 262,19 ha
Digitoija ja pvm SP,7.1.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Arvokas lepakkoalue Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
SIJAINTI: Villingin ja Itä-Villingin saaret luotoineen ja vesialueineen
KUVAUS: Lepakkokanta on poikkeuksellisen runsas ja erityisen runsas Villingin Kristallilahden itäpuolisillametsäalueilla ja Itä-Villingin pohjoisrannan järeissä sekametsissä. Suojaiset ja sokkeloiset lahdet ja rantametsättuottavat runsaasti hyönteisiä. Vesisiipat viihtyvät alueella, koska se tarjoaa tuulista riippumatta aina suotuisiasaalistuspaikkoja. Molemmissa saarissa valaistusta on vähän ja pimeitä rantoja paljon. Molempien saarienvanhat huvilat ja mökit tarjoavat lepakoille päiväpiilo- ja lisääntymispaikkoja sekä Itä-Villingin maanpäälliset ja-alaiset sotilasrakenteet myös talvehtimispaikkoja. Itä-Villingissä maihinnousu on luvanvaraista.
LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö, pikkulepakko
Vuoden 2014 kartoituksessa alueelta tavattiin uusina lajeina korvayökkö ja pikkulepakko (vertailu vuoden 2003kartoitukseen).
LISÄTIEDOT: Neljässä rakennuksessa todettiin kartoituksen yhteydessä lepakoiden suojapaikkoja ja kahdessakolonia. Kolonioita on kuitenkin todennäköisesti lukuisia. Pohjanlepakot saalistavat teiden ja niittyjen yllä,viiksisiipat Villingin kuusikoissa ja Itä-Villingin pohjoisosan sekametsissä. Vesisiipat sekä pohjanlepakot viihtyvätsokkeloisissa lahdissa. Sekä vesisiipat että pohjanlepakot levittäytyivät saalistamaan rantavesien lisäksiJollaksen selälle Matosaaren–Santahaminan–Neitsytsaaren–Hernesaaren väliselle merialueelle.Itä-Villingin pohjoisosa on puustoltaan järeää, korkeaa ja monipuolista. Tervaleppärannat, kuusikot jasekametsät rantoineen ovat siippojen, pohjanlepakoiden, korvayökköjen ja pikkulepakoiden käyttämiäruokailualueita. Lepakoiden kannalta olisi ihanteellista, jos olosuhteet säilyisivät ennallaan.
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PIILOPAIKKOJEN LUOMINEN: Itä-Villingissä on useita maanalaisia tiloja, joita lepakot käyttävättalvehtimispaikkoinaan. Kaikki maanalaiset tilat tulisi kartoittaa ja turvata lepakoiden talvehtimisrauha niissäluolissa, joissa lepakot talvehtivat.
TAPAHTUMA
Pvm 26.11.2014
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta muutettu v. 2014 lepakkoselvityksen rajauksen mukaiseksi.
Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.
JULKAISU
Raportti
Nimi Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi 2014
Linkki Linkki
Raportti
Nimi Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2003
Tekijä Yrjö Siivonen
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 3/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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LEPAKKOKOHTEETHERNESAARI JA NEITSYTSAARI     (7/14)
Pinta-ala (kartalta)  ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Paikallisesti tärkeä lepakkoalue Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
SIJAINTI: Hernesaari ja Neitsytsaari sekä niiden välinen vesialue. Saaret sijaitsevat vajaan kilometrin päässäSantahaminan koillisniemen itäpuolella.
KUVAUS: Saaret ovat vanhan metsän peittämiä kesämökkialueita. Maihinnousu on puolustusvoimalaillarajoitettua. Hernesaaren eteläreunalla on vesisiippojen suosima korkeiden kallioiden suojaama lahdelma.
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LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa
LISÄTIEDOT: Saaret ovat lähes valaisemattomia. Hernesaaren rikkonainen rantaviiva ja saarien välinen salmitarjoavat vesisiipoille suojaisat saalistusmaat tuulen suunnista riippumatta. Mökkialueella on todennäköisestiainakin vesisiippojen kolonia.Uhkatekijöitä ovat valaistuksen lisääminen ja metsänhakkuut. Puiden kaatamisessa tulisi olla varovainen,samoin kuin niiden mökkien korjaamisessa, joita lepakot käyttävät päiväpiiloinaan. Rannat tulisi säilyttää puidensuojaamina.
JULKAISU
Raportti
Nimi Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi 2014
Linkki Linkki

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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LEPAKKOKOHTEETJOLLAKSENSELKÄ     (4/14)
Pinta-ala (kartalta) 24,89 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II Tärkeä lepakkoalue Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
SIJAINTI: Merellinen alue Villingin länsirannan – Jollaksen Matosaaren – Santahaminan Leipurinniemen –Neitsytsaaren – Hernesaaren välissä.
KUVAUS: Jollaksenselän merialueella saalistavat pohjanlepakot ja vesisiipat. Keskeisin alue sijaitseeMatosaaren ja Santahaminan välissä. Merellistä saalistusaluetta ympäröivät Jollaksen, Villinkien jaSantahaminan arvokkaat lepakkoalueet.
LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa
LISÄTIEDOT: Alueen sisällä saalistusalueet vaihtelivat hieman, mutta jokaisella havaintokerralla vesisiipat japohjanlepakot saalistivat kulloinkin samalla alueella. Heinäkuussa vesisiippoja oli noin 5:1 verrattunapohjanlepakoiden määrä. Elokuussa suhde oli päinvastainen. Elokuun lopulla ja syyskuussa vesisiipat olivatsiirtyneet saalistamaan aluetta ympäröiville rannoille. Elokuun havaintokerroilla käytettiin lämpökameroitalepakoiden määrien varmistamiseksi.

JULKAISU
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Raportti
Nimi Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014
Tekijä Terhi Wermundsen, Jarmo Nieminen, Petri Asikainen; Wermundsen Consulting Oy
Sarja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014:38
Vuosi 2014
Linkki Linkki

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITAKUMINAPAASI     (LSO46)
Pinta-ala (kartalta) 2,7 ha
Digitoija ja pvm SEL,11.7.2007
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Turvata monipuolisen pesimälinnuston pesimärauha. Turvata luotoryhmänkasvillisuus.
Useasta kivikkoisesta ja silokallioisesta luodosta koostuva Kuminapaasi on Helsingin parhaita lintuluotoja. Sesijaitsee itäsaaristossa. Kuminapaaden pohjoinen pääluoto on kivikkoinen ja eteläisempi pääluoto kallioinen.Pienimmät luodot lännessä ovat matalia silokallioita. Kuminapaadella pesii useimpina vuosina silmälläpidettäväräyskä ja vaarantunut selkälokki. Vaarantuneita tukkasotkia pesii vuosittain kymmenkunta paria jasilmälläpidettäviä haahkoja n. 20 paria. Pesimälinnustoon kuuluu myös 30-50 parin lapin- ja kalatiirakolonia(lintudirektiivin lajeja), enimmillään sadan parin kalalokkikolonia sekä mm. kyhmyjoutsen, punajalkaviklo jameriharakka.
Kuminapaaden suurimmalla luodolla kasvaa 62 lajia putkilokasveja. Kasvistoon ei kuulu harvinaisuuksia, muttakasvillisuus on hyvin näyttävää ja kasvilajisto ulkosaariston lintuluotoja oivallisesti kuvaavaa eli yhdistelmämeriluonnon alkuperäislajeja ja linnuston avulla asettuneita rikkalajeja. Ensin mainittua lajistoa edustavatnäyttävimmin merivirmajuuri, kelta ja isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, merisaunio,rantatädyke, keltamaite ja morsinko. Lintujen myötä ovat paadelle asettuneet mm. tummarusokki, lutukka,jauhosavikka, kiertotatar, peltopillike, pihakrassi, peltohatikka ja pihatähtimö.
HOITO JA KÄYTTÖ: Alueella tulee kieltää maihinnousu ja lähestyminen 25 m lähemmäs rantaa 1.4.-15.8.välisenä aikana. Rantautumispainetta vähentävät länsipuolen yleisessä käytössä olevat saaret.
Rauhoittaminen ei saa vaikuttaa satamaan johtavien väylien tai ankkurointi/odotusalueiden käyttöön tai ylläpito-ja parannustoimiin (Helsingin Satama Oy).
JULKAISU
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Suunnitelma
Nimi Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
Vuosi 2015
Lisätieto Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITAKAJUUTTALUODOT     (LSO47)
Pinta-ala (kartalta) 2,9 ha
Digitoija ja pvm SEL,11.7.2007
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Monipuolisen linnuston pesimärauhan turvaaminen. Suojelun peruste myöskasvillisuus.
Kaksi lähekkäistä kallioluotoa Skatanniemen kaakkoispuolella. Luotojen rannat ovat kivikkoisia, kallioisia jasomerikkoisia ja niillä on myös kivikkoista rantaniittyä. Yksi Helsingin itäsaariston parhaista lintuluodoista.
Luodon pesimälinnustoon kuuluvat uhanalaisista lajeista selkälokki, tukkasotka (v. 2013 yht. 16 paria) sekäkivitasku ja silmälläpidettävistä lajeista haahka (27 paria), punajalkaviklo ja tylli (2 paria). Luodonkalalokkiyhdyskunta on Helsingin saariston suurimpia (v. 2013 n. 120 paria). Kajuuttaluodoilla pesii myöslapintiirayhdyskunta. Vähälukuisista saaristolinnuista luodolla ovat epäsäännöllisesti pesineet räyskä jakarikukko. Itäisen luodon korkeimmassa osassa kasvaa kurtturuusupensaikkoa. Kasvistollisesti arvokkaidenmatalakasvuisten merenrantaniittyjen ilmentäjälajeista Kajuuttaluodoilla kasvavat isorantasappi, merinätkelmä jasuola-arho.
HOITO JA KÄYTTÖ: Alueella tulee kieltää maihinnousu ja lähestyminen 25 m lähemmäs rantaa 1.4.-15.8.välisenä aikana.
Rauhoittaminen ei saa vaikuttaa satamaan johtavien väylien tai ankkurointi/odotusalueiden käyttöön tai ylläpitoja parannustoimiin. (Helsingin Satama Oy)
JULKAISU
Suunnitelma
Nimi Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
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Vuosi 2015
Lisätieto Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITASANTAHAMINAN HERNESAARI     (LSO39)
Pinta-ala (kartalta) 5,48 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Kohdekuvaus
RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Turvata kasvistoltaan arvokkaan ranta-alueen luonnontilan säilyminen.
Hernesaari on kasvistollisesti ja geologisesti arvokas saari. Arvokkain alue koostuu saaren länsipuoliskon eteläja itärannan vaikuttavan jyrkistä ja korkeista kalliorannoista, itäpuoliskon paljon loivemmista kalliorannoista sekäpuoliskojen välisestä vuonomaisesta lahdesta ja hietikkokannaksesta.
Kalliorantojen allikoiden ja soistumien kasvistoon kuuluvat mm. jouhiluikka, hernesara, suomyrtti, ruohokanukka,riippasara, tähtisara ja luhtavilla; itse kallioiden raoissa edustavat ulkosaaristokasvistoa monien yleisempienlajien ohella suolasolmukki ja nyylähaarikko. Kannaksen hietikon pioneerilajistoa ovat pohjoisrannan suola-arho,merinätkelmä, rantavehnä, merimaltsa, rantaputki sekä ajoittain myös merisinappi.
Kasvillisuudeltaan sulkeutuneemmalla hietikon lakiosalla kasvavat mm. suomenlahdennurmikohokki,rantaukonnauris (runsas), morsinko, mäkikaura ja keltamatara; kannaksen koillisreunan ketomaiselle niitylle ovatasettuneet ketoneilikka ja kurjenkello.
Vuonolahden suojaisessa perukassa kasvillisuus vaihettuu merenrantaniityksi lajeinaan mm.lännenmaarianheinä, meriputki, siniheinä, käärmeenkieli (melko runsas), ruokopuntarpää, luhtalemmikki,hetekaali, suolamaltsa ja vesihierakka.
Lahden länsirannan jyrkänteen alusen hyllyä asuttaa pieni niittymaarianheinäkasvusto. Lahden mataluus salliirunsaiden merikaislan, pikkuhauran ja pikkuluikan sekä niukemman sinikaislan läsnäolon vedessä javesirajassa.
Valtakunnallisesti uhanalaisista lajeista Hernesaaressa kasvaa keltamatara ja silmälläpidettävistä lajeistaketoneilikka.
Kaikkinensa kohde on vaikuttava ja varsin monipuolinen sekä saaren suljetun käytön vuoksi erinomaisestisäilynyt väli ja ulkosaariston piirteitä yhdistävä merenrantaluontokokonaisuus. Hernesaaren alue kuuluu
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Helsingin I arvoluokan kasvikohteisiin.
HOITO JA KÄYTTÖ: Hernesaaressa on yksityiskäytössä olevia rakennuksia. Ranta-alueella on liikuttu vähän jakasvillisuus on hyvin säilynyttä.
JULKAISU
Suunnitelma
Nimi Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
Vuosi 2015
Lisätieto Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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KAAVOJEN SUOJELUKOHTEITAKALLAHDEN MATALIKKO     (LSO29)
Pinta-ala (kartalta) 83,51 ha
Digitoija ja pvm SEL,2.7.2007
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 
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Kohdekuvaus
RAUHOITUKSEN TARKOITUS: Säilyttää Suomenlahdella harvinainen hiekkapohjainen vedenalainenekosysteemi ja maakunnallisesti tärkeä lintujen muutonaikainen ruokailu ja levähdyspaikka. Natura-alueeseenkuuluvan vesialueen toteuttaminen luonnonsuojelulailla.
Kallahdenniemi on harjumuodostuma, joka jatkuu merenalaisena harjanteena pitkälle niemenkärjeneteläpuolelle. Kallahdenniemi ja sen vedenalaiset hiekkapohjat ovat luonnonsuojelullisesti arvokkaita, sillävastaavanlaiset alueet ovat harvinaisia Suomenlahden rannikolla. Alueen hiekkapohjat ovat puhtaat ja runsaanvesikasvillisuuden peittämät, mikä tekee ne sopivaksi elinympäristöksi monipuoliselle selkärangattomalleeliöstölle ja pikkukaloille. Talouskaloista esim. silakka käyttää vastaavaa vesikasvillisuutta kutualustanaan.Vesilinnut ja kahlaajat löytävät matalikolta runsaasti ravintoa sekä levähdyspaikan muuttomatkansa varrelta.
Niemen arvokkaimmat vedenalaiset ympäristöt sijaitsevat rajatun alueen pohjoispäässä Kallahden rantaniitynluonnonsuojelualueen molemmin puolin. Kallahdenniemen eteläpuolinen matalikko on merkittävä suurenpintaalansa ja tiheän, monipuolisen kasvillisuutensa takia. Alueella kasvaa mm. silmälläpidettäväitämerennäkinparta ja kaakkoisosassa Helsingin vesialueilla hyvin harvinainen meriajokas. Etelämpänäsijaitsevien Santisen ja Ison Leikosaaren alueella on kasvillisuudeltaan arvokkaita vesialueita ja rantahietikoita.
Kallahden matalikko on maakunnallisesti tärkeä lintualue. Arvokkain alue ulottuu Kallahden rantaniityltäSantisen saareen. Alueella pesii erittäin runsas saariston peruslinnusto. Lajistoon kuuluvat mm. uhanalainenselkälokki ja silmälläpidettävä tukkakoskelo. Myös harvinainen ristisorsa on pesinyt alueella. Alue on
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muuttoaikoina joutsenten ja muiden vesilintujen suosima.
HOITO JA KÄYTTÖ: Kallahden rantaniityn eteläpuolisen matalikon virkistyskäyttö (mm. purjelautailu) häiritseealueella ruokailevaa linnustoa ja voi heikentää myös pohjakasvillisuutta. Haitallista virkistyskäyttöä on syytärajoittaa. Kuningattaren alueella ja alueen saarissa on virkistyskäytössä ja matkailukäytössä olevia rakennuksia.

JULKAISU
Suunnitelma
Nimi Helsingin luonnonsuojeluohjelma ja metsäverkosto 2015-2024
Tekijä Helsingin kaupungin ympäristökeskus / Sito Oy, Ympäristötutkimus Enviro
Vuosi 2015
Lisätieto Luonnonsuojeluohjelma hyväksyttiin ympäristölautakunnassa 29.9.2015
Linkki Linkki
Raportti
Nimi Kallahden matalikon vedenalaisen luonnon kartoitus 2015
Tekijä Juha Syväranta ja Jouni Leinikki / Alleco Oy
Sarja ALLECO RAPORTTI N:O 18/2015
Vuosi 2015
Lisätieto Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen teettämä selvitys.
Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETSANTAHAMINAN HERNESAARI     (46/92)
Pinta-ala (kartalta) 6,12 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde koostuu Hernesaaren länsipuoliskon etelä- ja itärannan vaikuttavan jyrkistä jakorkeista kalliorannoista ja itäpuoliskon paljon loivemmista kalliorannoista sekä puoliskojen välisestävuonomaisesta lahdesta ja hietikkokannaksesta. Kalliorantojen allikoiden ja soistumien kasvistoon kuuluvatmuun muassa jouhiluikka, hernesara, suomyrtti, ruohokanukka, riippasara, tähtisara ja luhtavilla; itse kallioidenraoissa edustavat ulkosaaristokasvistoa monien yleisempien lajien ohella suolasolmukki ja nyylähaarikko.Kannaksen hietikon pioneerilajistoa ovat pohjoisrannan suola-arho, merinätkelmä, rantavehnä ja merimaltsasekä ajoittain myös merisinappi; myös rantaputki on läsnä. Kasvillisuudeltaan sulkeutuneemmalla hietikonlakiosalla kasvavat mm. suomenlahdennurmikohokki, rantaukonnauris (runsas), morsinko, mäkikaura jakeltamatara; kannaksen koillisreunan ketomaiselle niitylle ovat asettuneet ketoneilikka ja kurjenkello.Vuonolahden suojaisessa perukassa kasvillisuus vaihettuu merenrantaniityksi lajeinaan mm.lännenmaarianheinä, meriputki, siniheinä, käärmeenkieli (melko runsas), ruokopuntarpää, luhtalemmikki,hetekaali, suolamaltsa ja vesihierakka. Lahden länsirannan jyrkänteen alusen hyllyä asuttaa pieniniittymaarianheinäkasvusto. Lahden mataluus sallii runsaiden merikaislan, pikkuhauran ja pikkuluikan sekäniukemman sinikaislan läsnäolon vedessä ja vesirajassa. Kaikkinensa kohde on vaikuttava ja varsinmonipuolinen sekä saaren suljetun käytön vuoksi erinomaisesti säilynyt väli- ja ulkosaariston piirteitä yhdistävämerenrantaluontokokonaisuus.
ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji keltamatara). Lisäarvoina alueellisesti uhanalainen lajijouhiluikka, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji ketoneilikka, Helsingissä silmälläpidettävä lajiniittymaarianheinä ja Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hernesara, käärmeenkieli, merinätkelmä ja suola-arho sekä kohteen säilyneisyys ja näyttävyys (etenkin länsiosan vaikuttava topografia).
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on tuntuvasti laajennettu siten, että alkuperäiset kohteet 46-48/92 onyhdistetty ottamalla mukaan myös niiden väliset rantaosuudet. Samalla alkuperäistä kohdetta 47/92 on hieman
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supistettu ja alkuperäistä kohdetta 48/92 jonkin verran laajennettu. Uusi rajaus pyrkii luontevampaankokonaisuuteen, jossa saaren koko etelärannan vaikuttava topografiakin tulee mukaan.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde sijaitsee sotilasalueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaanerityislupa.
TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETVUORILAHDENLAMPI YMPÄRISTÖINEEN     (50/92)
Pinta-ala (kartalta) 1,21 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Vuorilahdenlampi on kallioaltaassa sijaitseva ihastuttava, kirkasvetinen glo-lampi,joka hörppää ajoittain merivettä niittykaistan osoittaman kapean väylän kautta. Lammen vedessä kasvavatrunsaina merinäkinruoho ja hapsivita sekä hyvin runsaana mukulanäkinparta (näkinpartaislevä). Lampeaympäröi kapeahko luhta- ja suoreunus, jonka runsaimpia kasveja ovat merikaisla ja merisara sekä koillisrannallajärviruoko (kaikki kolme lajia myös matalassa vedessä; kahden ensin mainitun lajin komeimpia esiintymiäHelsingissä). Reunuksella kasvavat myös mm. suomyrtti, särmäputki ja ruohokanukka sekä matalassa vedessäleveäosmankäämi ja sinikaisla. Koillisrannan yläosassa runsas hina ja niukempi jäkki muodostavat omalaatuisenkapean niittyvyön; tällä rannalla on myös pieni hirssisarakasvusto. Lammen mereen yhdistävän niittykaistan jasen länsipuolen kallioallasniittyjen kasvistoon kuuluvat lukuisten yleisempien merenrantalajien ohellaruskokaisla, jouhiluikka, särmäputki, hentosuolake, isorantasappi ja käärmeenkieli. Rantakallioidenulkosaaristoluonnetta osoittavat nyylähaarikko ja hernesara.
ARVOLUOKKA: I (Helsingissä hyvin harvinainen ympäristötyyppi glo-lampi). Lisäarvoina alueellisestiuhanalaiset lajit ruskokaisla, jouhiluikka ja merinäkinruoho, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji jäkki,Helsingissä silmälläpidettävät lajit merisara ja hirssisara, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajithentosuolake, hernesara, isorantasappi, käärmeenkieli ja särmäputki sekä kohteen luonnontilaisuus, näyttävyys(kaunis lampi komeassa merimaisemassa) ja monipuolisuus (pienellä alueella monenlaisia kasvupaikkoja janiiden myötä rikas kasvilajisto).
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on hieman laajennettu luonnollisemman kokonaisuudenaikaansaamiseksi.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde sijaitsee yksityisalueella ja osittain pihapiirissä.
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TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETVILLINGIN ITÄPÄÄN METSÄALUE     (51/92)
Pinta-ala (kartalta) 1,85 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Villingin itäpään pohjoisosassa Kivisalmen tuntumassa on säilynyt laajahkoluonnontilainen mänty- ja osittain kuusivaltainen metsä. Komean puuston ohella sen tekevät näyttäväksi jasydänosissaan suorastaan aarnimetsän oloiseksi louhikkoisuus sekä pohjakerroksen ja kivien yhtenäinensammalvaippa. Sammalikoilla kasvavat mm. yövilkka ja runsas vanamo.
ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi louhikkoinen, paksusammaleinen mänty-kuusimetsä). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoinen laji yövilkka sekä kohteen luonnontilaisuus janäyttävyys (puusto, louhikkoisuus, sammaleisuus, maisema Kivisalmen suuntaan).
Arvon ylläpito: Kohteen voisi antaa kehittyä rauhassa aarnimetsäksi. RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2006: Rajauson korjattu edustavan metsäkasvillisuuden todellisen laajuuden mukaiseksi.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.
Pvm 28.12.1998
Tapahtumatyyppi Päivitys
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Kuvaus Alunperin kaksiosaisen kohteen 51/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 74/92.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETITÄ-VILLINGIN METSÄALUE     (74/92)
Pinta-ala (kartalta) 2,05 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Itä-Villingin pohjoisrannan tuntuman mäellä on säilynyt laajahko luonnontilainenkuusivaltainen metsä, jonka puustoon kuuluu myös kilpikaarnamäntyjä ja isohkoja haapoja. Komean puustonohella metsän tekevät näyttäväksi ja sydänosissaan suorastaan aarnimetsän oloiseksi uhkea ja valtaisan tiheälouhikkoisuus mahtavinekin kivenjärkäleineen sekä pohjakerroksen ja kivien yhtenäinen sammalvaippa.Sammalikoilla kasvavat mm. keltatalvikki, yövilkka, ketunlieko ja runsas vanamo sekä isoilla kivillä kallioimarreupeina kasvustoinaan. Etenkin kohteen laitaosissa kasvillisuudessa on selvä lehtoinen leima (mm. tuomi,taikinamarja, isoalvejuuri, lehtohorsma, sormisara, kevättähtimö, haisukurjenpolvi).
ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi louhikkoinen, paksusammaleinen kuusimetsä).Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit yövilkka, ketunlieko ja keltatalvikki sekä kohteenluonnontilaisuus ja näyttävyys (puusto, valtava louhikkoisuus, sammaleisuus).
ARVON YLLÄPITO: Kohteen voisi antaa kehittyä rauhassa aarnimetsäksi (jollaisena sen sydänosia voi jopitääkin).
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajaus on korjattu edustavan metsäkasvillisuuden todellisen laajuudenmukaiseksi.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde sijaitsee sotilasalueella; maihinnousuun ja liikkumiseen tarvitaanerityislupa.
TAPAHTUMA
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Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.
Pvm 28.12.1998
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Alunperin kaksiosaisen kohteen 51/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 74/92.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETPITKÄRIVI     (70/92)
Pinta-ala (kartalta) 7,9 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Vajaan 3 ha:n kokoiseksi ulkoluodoksi Pitkärivi on kasvistoltaan huomattavan rikas(113 putkilokasvilajia). Tämä johtuu luodon pienipiirteisyydestä eli monenlaisten kasvupaikkojen mosaiikistasekä etenkin länsiosassa runsaan pesimälinnuston aiheuttamasta lannoituksesta. Varsin laakea länsiosa onsuurelta osin hyvin kivikkoista, mutta kivien välien ja pienen allikon niittykaistaleilla sekä kivikon kummankinpään kallioilla rehottaa monilajinen ja värikäs kasvisto, johon kuuluu lukuisten yleisempien lajien ohella joukkoharvinaisempia (tahma-ailakki, somersara, merisara, isorantasappi, morsinko, hentosuolake, nyylähaarikko;myös harmaa- ja merisaran risteymä). Itäosa nousee vaikuttavan korkeaksi kallioksi, jota täplittävät monetsoistumat kasveinaan muun muassa juolukka, luhtavilla, riippasara, merisara, suohorsma, suoputki, kurjenjalka,ruohokanukka, variksenmarja, virpapaju ja tuhkapaju. Osia erottaa matala, sorainen ja hiekkainen kannas, jollakasvaa pieni laikku suola-arhoa.
ARVOLUOKKA: II (alueellisesti uhanalainen laji somersara). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävä lajimerisara, Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake, isorantasappi, suola-arho ja tahma-ailakkisekä kohteen luonnontilaisuus (vähän kävijöitä), näyttävyys (värikäs kasvillisuus, topografia) ja monipuolisuus.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Luodolla käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikana huhti-heinäkuussa.
TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus
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Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETTAMMALUODON LEHTO     (71/92)
Pinta-ala (kartalta) 1,26 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Tammaluodon koillispään kivikkoihin on kehittynyt erikoislaatuinen ulkosaaristolehtovarmaankin kivien alla piilevän simpukkakalkin ansiosta. Lehdon puuston muodostavat pääasiassa haapa,pihlaja ja tervaleppä seurassaan joitakin mäntyjä ja raitoja ja jopa yksi pieni vaahtera; saaren pohjoiskärjessä onmyös isoja tuomia. Pensaskerrokseen kuuluvat runsaina taikinamarja, koiranheisi ja vadelma, melko runsaanalehtokuusama sekä niukempina kataja, orjanruusu, mustaherukka ja pohjanpunaherukka (ilmeisesti erityisenärotunaan) ja näinkin kauas levinneet viljelykarkulaiset punalehtiruusu ja terttuselja. Kenttäkerroksessa, joka onparhaiten kehittynyt itärannan puolen haavikon alla, kasvavat mm. lehtonurmikka, hiirenporras, metsäalvejuuri,kivikkoalvejuuri, lillukka, kielo, ahomansikka, haisukurjenpolvi, pensaikkotatar, syyläjuuri, korpikastikka ja jopaniukka valkovuokko. Itärannan edustan kivikossa on laikku rantanätkelmää yhdellä uloimmista kasvupaikoistaanHelsingissä, ja rantaputki on sitten 1990-luvun levinnyt saaren pohjoisrannalle saakka.
ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi ulkosaaristolehto). Lisäarvona Helsingissä muutenhuomionarvoinen laji lehtokuusama.
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on laajennettu koko lehtomaisen kasvillisuuden mukaanottamiseksi.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.
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Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETHATTUSAARI     (69/92)
Pinta-ala (kartalta) 5,99 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on - melkoisesta kulutuksesta huolimatta - biotoopeiltaan ja niiden myötäkasvistoltaankin (144 lajia!) monipuolinen ulkosaari. Sen pohjoispuoliskoa vallitsevat laajalti somerikkopohjaisetnummet: enimmäkseen lampaannatanummia, joita laikuttavat pienempialaiset kanervanummet ja aika laajatkinmäkikuismakasvustot sekä ketomarunan, tahma-ailakin ja keto-orvokin ryhmät. Muita nummen lajeja ovat mm.lituruoho, ahokissankäpälä, mäkivoikukat, huopakeltano ja keltamatara. Nummialueelta on aikoinaan tavattuvaltakunnallisesti uhanalainen saunionoidanlukko, joka saattaa yhä siellä kasvaa (pieni laji, joka ei joka vuosinäyttäydy maan päällä!). Saaren pohjoispään hiekkarantaa koristavat pioneerikasveina suola-arho,merinätkelmä, rantavehnä, merisinappi, merimaltsa ja morsinko. Eteläosan kosteilla kallioniityillä ja soistumissakasvavat mm. ruskokaisla, isorantasappi, merisara, ruohokanukka, sinikaisla ja hina.
ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji keltamatara). Lisäarvoina alueellisesti uhanalaiset lajitruskokaisla ja ahokissankäpälä, Helsingissä silmälläpidettävä laji merisara, Helsingissä muuten huomionarvoisetlajit hentosuolake, isorantasappi, merinätkelmä, suola-arho ja tahma-ailakki sekä kasvistollinen monipuolisuus,kasvillisuustyyppien edustavuus (ml. luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luontotyypit luonnontilaisethiekkarannat) ja Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi ulkosaaristonummi.
TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus
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Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETPIHLAJALUODON RANTANIITYT (2/2)     (76/92)
Pinta-ala (kartalta) 0,39 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on ulkosaariston kivikko- ja somerikkopohjainen, pitkin kesää kauniistikukkiva tyrskyrannan merenrantaniitty. Vaikka se on pienialainen, sen kasvisto on monilajinen, koska loivastinouseva topografia on sallinut selvän vyöhykkeisyyden syntymisen. Suojattomien rantojen peruslajistoaedustavat mm. näyttävän runsas keltamaite sekä lisää värikkyyttä tuovat meriputki, ruoholaukka, rantakukka,ranta-alpi, rantamatara, mesiangervo, suomenlahdennurmikohokki, rantatädyke, merivirmajuuri, merisaunio,ketohanhikki, merirannikki, suolasänkiö, merivalvatti ja pietaryrtti seassaan ja rinnallaan ilmeeltäänvaatimattomattomammat suolavihvilä, luhtakastikka, pohjanpunanata, meriluikka, ruokohelpi, merisuolake,siniheinä ja merikaisla. Alemman niityn osan harvinaisempia lajeja ovat isorantasappi, pikkurantasappi jarantaputki. Ylemmän rannan kasautumisvallille tuntumineen keskittyvät tai rajoittuvat morsinko, rantaukonnauris,rantakanankaali, peltopähkämö, keltakannusruoho, poimuhierakka, merinätkelmä ja kurtturuusu.
ARVOLUOKKA: III (valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi). Lisäarvoina Helsingissä muutenhuomionarvoiset lajit isorantasappi ja merinätkelmä sekä niityn näyttävyys.
RAJAUKSEN KORJAUS V. 2006: Rajaus on korjattu niityn todellisen sijainnin mukaiseksi.
TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen arvoluokka on muuttunut. Muutos tehty v. 2012 arvoluokkapäivityksenyhteydessä. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
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Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.
Pvm 28.12.1998
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Alunperin kaksiosaisen kohteen 67/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 76/92.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETPIHLAJALUODON POHJOINEN RANTANIITTY     (67/92)
Pinta-ala (kartalta) 0,55 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on ulkosaariston kivikko-, somerikko- ja kalliopohjainen, lähes tasainen,huomattavan leveä ja pitkin kesää kauniisti kukkiva melko suojattoman merenrannan niitty - ja sellaisenaHelsingin kaikkein edustavimpia. Sen erityisen edustavan ja monilajisen kasviston helmi on kenttäorakko, jonkarunsaus kylläkin vaihtelee vuodesta toiseen suuresti (esim. 1991 yksi kukkiva, 1992 ei nähty lainkaan, 2006parikymmentä komeaa yksilöä!). Niityn harvinaisehkoja lajeja ovat pikkurantasappi ja isorantasappi (molemmathyvin runsaita!) sekä meriasteri, morsinko, hentosuolake ja rantaputki. Yleisempien lajien joukko on mittava,mm. keltamaite, isolaukku, meriputki, ketohanhikki, rantatädyke, keto-orvokki, rantaukonnauris, ruoholaukka,merisaunio, suolavihvilä, pohjanpunanata, merivirmajuuri, poimuhierakka, ruokohelpi, mesiangervo, aho-orvokki,rantamatara, ranta-alpi, jokapaikansara, meriluikka, suomenlahdennurmikohokki, merirannikki, siniheinä,merivalvatti, kierumatara, ruokopuntarpää, suolasänkiö, merisuolake ja ruohokanukka (niityn yläosassasuorastaan näyttävän runsas).
ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji kenttäorakko). Lisäarvoina valtakunnallisestisilmälläpidettävä laji pikkurantasappi ja Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake ja isorantasappisekä kohteen säilyneisyys, näyttävyys ja kasvillisuustyyppien edustavuus.
RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2006: Rajausta on hieman supistettu niityn ylärajan todellisen sijainnin mukaisesti.ARVOLUOKKA: I (valtakunnallisesti uhanalainen laji kenttäorakko). Lisäarvoina valtakunnallisestisilmälläpidettävä laji pikkurantasappi ja Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit hentosuolake ja isorantasappisekä kohteen säilyneisyys, näyttävyys ja kasvillisuustyyppien edustavuus. RAJAUKSEN TARKISTUS V. 2006:Rajausta on hieman supistettu niityn ylärajan todellisen sijainnin mukaisesti.
TAPAHTUMA

27.1.2017



Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.
Pvm 27.9.2002
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen tietoja päivitetty: Kenttäorakkoa havaittu, minkä ansiosta kohteen arvomuutettu luokasta II luokkaan I.
Pvm 28.12.1998
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Alunperin kaksiosaisen kohteen 67/92 toinen osa on erotettu kohteeksi 76/92.
Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohdetta ei näytetä Luontotietojärjestelmän yleisöversiossa.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETKUMINAPAADET     (68/92)
Pinta-ala (kartalta) 2,67 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kuminapaasien kaunis luotoryhmä koostuu silokalliomaisista niukkakasvisistapikkuluodoista ja niiden pohjoispuolen isommasta luodosta, jonka kalliosydäntä peittää laajalti erittäin tiheäkivikko ja jolla kasvaa 62 putkilokasvilajia. Kasvistoon ei kuulu harvinaisuuksia, mutta isoimman luodonkasvillisuus on hyvin näyttävää ja kasvilajisto ulkosaariston lintuluotoja oivallisesti kuvaavaa eli yhdistelmämeriluonnon alkuperäislajeja ja linnuston avuitse asettuneita rikkalajeja. Ensin mainittua lajistoa edustavatnäyttävimmin merivirmajuuri, kelta- ja isomaksaruoho, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, merisaunio,rantatädyke, keltamaite ja morsinko. Lintujen myötä ovat paadelle asettuneet mm. tummarusokki, lutukka,jauhosavikka, kiertotatar, peltopillike, pihakrassi, peltohatikka ja pihatähtimö
ARVOLUOKKA: II (Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi kivikkoinen ulkosaariston lintuluoto). Lisäarvonanäyttävyys (värikäs kasvisto).
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Luodolla käyntejä tulee välttää lintujen pesimäaikana huhti-heinäkuussa.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

27.1.2017



Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETPIKKU LEIKOSAAREN LOUNAISRANTA     (66/92)
Pinta-ala (kartalta) 0,47 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Vaikka Pikku Leikosaari on hyvin suosittu retkikohde, on saaren suojattoman puolenvarsin vaikuttavan kalliorannan kausimärissä matalissa altaissa jäljellä kulutukselta säästyneitäkasvillisuuslaikkuja. Kohteen kaakkoispään laikulla kasvaa pikku ryhmä suomyrttiä ja luoteispään laikulla hienojouhiluikkakasvusto; jouhiluikka on läsnä myös pohjoispään pienellä somerikkopohjaisella merenrantaniityllä.
ARVOLUOKKA: III (alueellisesti uhanalainen laji jouhiluikka). Lisäarvona Helsingissä muuten huomionarvoinenlaji isorantasappi.
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on täsmennetty merenrantakasvillisuuden todellisen ulottuvuudenmukaiseksi.
TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen arvoluokka on muuttunut. Muutos tehty v. 2012 arvoluokkapäivityksenyhteydessä. Lisätietoa aineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
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Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETISON LEIKOSAAREN LUOTEISPÄÄ     (65/92)
Pinta-ala (kartalta) 0,98 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Ison Leikosaaren luoteispäässä on säilynyt miltei luonnontilassa merenrantahietikkosekä siihen liittyvät saaren pohjoisrannan soraikko ja kappelin länsipuolen nummimainen sianpuolukkamattojen,lampaannadan, variksenmarjan ja ketomarunan luonnehtima männikkö. Hietikkoa ja soraikkoa verhoavat laajatsuola-arhomatot. Hietikon kasvistoon kuuluvat myös merinätkelmä, rantavehnä, morsinko, merimaltsa,merisinappi (ajoittain) ja rantaputki sekä yläosansa taajat kurtturuusupensaikot.BR> ARVOLUOKKA: II (kohteeseen kuuluu luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi luonnontilainenhiekkaranta). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit suola-arho ja merinätkelmä sekä kohteenluonnontilaisuus ja näyttävyys (maisemallisestikin hieno paikka).
ARVON YLLÄPITO: Saaren henkilökunnan mukaan kohteessa liikkumista on rajoitettu. Näin tulee menetelläjatkossakin.
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on laajennettu liitämällä kohteen itäpääksi suola-arhon peittämäsorainen rantaosuus.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on yksityisaluetta ja kokonaan pihapiiriksi luettavissa, joten käyntiintarvitaan lupa.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys

27.1.2017



Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETKIVISAAREN LÄNSIPÄÄ     (44/92)
Pinta-ala (kartalta) 0,59 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kivisaaren länsipäässä on säilynyt edustavaa Helsingin selkävesivyöhykkeenmerenrantakasvillisuutta. Kohteen suojattoman etelärannan kauniin kivisen merenrantaniityn kasvistoonkuuluvat mm. rantaputki, käärmeenkieli, isorantasappi, nyylähaarikko, meriasteri, ruokopuntarpää,suomensuolasänkiö, siniheinä, merivalvatti, rantajuolavehnä, merirannikki, suolavihvilä, rantatädyke,suomenlahdennurmikohokki, isolaukku ja meriratamo. Paljon suojaisemman pohjoisrannan kasvillisuus onruovikkoineen ilmeeltään hyvin toisenlaista, ja siellä tulevat kasvistoon mukaan mm. runsaat rentukka jaluhtalemmikki sekä lännenmaarianheinä, sinikaisla, hetekaali ja matalan veden pikkuluikka, pikkuhaura jamerivita. Kohteen ylävämpää itäosaa vallitsee lehtomainen tervalepikko kenttäkerroksessaan koiranvehnä jarunsas mesiangervo.
ARVOLUOKKA: II (kohteeseen sisältyy luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi merenrantaniitty).Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi ja käärmeenkieli sekä kohteenluonnontilaisuus, näyttävyys ("kukkaisniittyä" kauas näkyvällä paikalla), monipuolisuus (suojattoman ja suojaisenrannan vastakohta, myös kasvistossa) ja kasvillisuustyyppien edustavuus.
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on supistettu edustavan kasvillisuuden todellisen laajuudenmukaiseksi.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on yksityisaluetta ja kokonaan pihapiiriksi luettavissa, joten käyntiintarvitaan lupa.
TAPAHTUMA

27.1.2017



Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETSANTISEN RANNAT     (64/92)
Pinta-ala (kartalta) 5,82 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II huomattavan arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Santinen kuuluu mereen painuvaan Kallahdenniemen jäätikköjokimuodostumaan.Niinpä saaren rannat ovat kauttaaltaan hiekkaa, soraa ja niiden sekoituksia. Huolimatta loma-asutuksestarantakasvillisuus on hyvinkin luonnontilaista. Suola-arho muodostaa valtavia mattokasvustoja, ja ketomarunaaon runsaammin kuin muilla jakson rannoilla. Sianpuolukka levittäytyy itärannan yläosiin laajoina peitteinä.Saaren rantojen muita luonteenomaisia hiekka- ja sorakasveja ovat rantavehnä, suomenlahdennurmikohokki,merivalvatti, merinätkelmä (runsas), merimaltsa, meriputki ja merisinappi.
ARVOLUOKKA: II (alueellisesti uhanalainen laji ahokissankäpälä ja Helsingissä harvinainen ympäristötyyppi(kohteeseen kuuluu luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi luonnontilainen hiekkaranta)).Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi, suola-arho ja merinätkelmä sekä kohteensäilyneisyys ja laajuus (hiekkarantojen pituus).
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on yksityisaluetta ja kokonaan pihapiiriksi luettavissa, joten käyntiintarvitaan lupa.
TAPAHTUMA

27.1.2017



Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETKALLAHDENNIEMI (KUNINGATTAREN KANNAS)     (33/91)
Pinta-ala (kartalta) 50,29 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohde on Helsingin hienoimpia ja laajimpia jokseenkin luonnontilaisina säilyneitämerenrantaluontokokonaisuuksia. Siihen kuuluu vallitsevien matalakasvuisten merenrantaniittyjen lisäksi mataliadyynejä, niittyjä jäätikköjokimuodostuman kuiviin mäntykankaisiin välittäviä erikoislaatuisiavaihettumamännikköjä, ajoittain paljastuvia vesialueen matalikkoja sekä Kuningattaressa kivikko-, kallio- jakasautumisrantoja. Rantaniittytyyppien laaja kirjo ulottuu vesirajan tuntuman meriluikka-, suolavihvilä-, rönsyrölli-ja ruokoniityistä ylemmän rannan punanata-, ruskokaisla-, siniheinä-, luhtakastikka-, lännenmaarianheinä- ja
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muihin niittyihin. Kohteen merenrantakasvisto on hyvin monipuolinen ja lukuisia Helsingissä harvinaisia taiharvinaisehkoja lajeja sisältävä. Kohdassa 'Arvoluokka' lueteltujen lajien lisäksi mittavaan merenranta- jamurtovesikasvistoon kuuluvat mm. ruoholaukka, ruokopuntarpää, meriputki, ketomaruna (hietikoilla), meripujo,meriasteri, merimaltsa, pikkusuolamaltsa, isomaltsa, merikaisla, merisinappi, ruohokanukka, meriluikka,rantajuolavehnä, ruokonata, pohjanpunanata, kierumatara, merirannikki, lännenmaarianheinä, suola-arho,morsinko, suolavihvilä, sammakonvihvilä, merinätkelmä, rantanätkelmä, rantavehnä, rantaputki, keltamaite,suomensuolasänkiö, rantapiharatamo, meriratamo, matalanurmikka, pohjanpihatatar, luotosorsimo, isolaukku,poimuhierakka, nyylähaarikko, sinikaisla, suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, suolasolmukki, merisuolake,merisaunio, merivirmajuuri, rantatädyke, pikkuluikka, tähkä-ärviä, merivita, ahvenvita, hapsivita, hentovita,merisätkin, kiertohapsikka, isohaura ja pikkuhaura sekä näkinpartaislevät itämeren- ja mukulanäkinparta.Kasviston rikkautta lisäävät vaihettumamänniköissä merenrantakasviston kohtaavat metsien ja suolattomienniittyjen lajit.
ARVOLUOKKA: I (alueellisesti uhanalaiset lajit ruskokaisla, jouhiluikka, somersara, mutayrtti, merihapsikka jameriajokas, valtakunnallisesti silmälläpidettävä laji pikkurantasappi, Helsingissä vaarantunut laji tanskankuirimosekä hyvin huomattavat lisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä silmälläpidettävä laji merisara, Helsingissä muutenhuomionarvoiset lajit hentosuolake, hernesara, isorantasappi, käärmeenkieli, särmäputki, merinätkelmä ja suola-arho sekä vallitseva luonnontilaisuus, maisemallinen ja kasvistollinen näyttävyys, monipuolisuus,kasvillisuustyyppien edustavuus ja alueen laajuus. Lisäarvoihin kuuluu myös kohteen käyttö Helsingin yliopistonopetuskohteena ja ulkomaisille vieraille esiteltävänä pääkaupungin ja koko Suomenlahden pohjoisrannikonmeriluonnon edustavana alueena.
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2005: Rajausta on tuntuvasti laajennettu kattamaan rantaniityt javaihettumamänniköt kokonaan, vesialueen matalikot sekä vielä Kuningattaren etelä- ja itärannan, jotka tuovatkohteeseen mukaan kivikko-, kallio- ja kasautumisrantoja.33/91 Kallahdenniemi (Kuningattaren kannas)
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2012: Rajausta on huomattavasti laajennettu ympäröiville vesialueillepääpiirteissään seuraten 2000-luvulla tehdyn selvityksen suosittamaa vesiluontonsa puolesta erityisenarvokkaiksi katsottujen alueiden rajausta (Kinnunen, V. & Oulasvirta, P. 2002: Kallahdenniemen ympäristönvesikasvillisuus. - Alleco ky. 28 s.).
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohteesta suuri osa on luonnonsuojelualuetta, jolla liikkuminen on sallittuavain merkittyjä polkuja pitkin. Kohteen länsiosassa on yksityisaluetta ja itäosassa (Kuningatar) pihapiirejäsaunoineen. Vesikasvillisuuden suojelemiseksi em. raportti (Kinnunen & Oulasvirta 2002) suosittaa, ettäpohjoisen puoleiselle vesialueelle tulisi asettaa ankkurointikielto ja että eteläpuoliselle vesialueelle on paikallaanmoottoriveneelläajokielto lukuun ottamatta vesiliikennettä Haapasaarella olevan talon laituriin
TAPAHTUMA
Pvm 30.11.2015
Tapahtumatyyppi Tutkimus
Kuvaus Kohteessa on tehty haitallisten vieraskasvilajien kartoitus vuonna v. 2015.Kartoitustietoja voi tarvittaessa tiedustella ympäristökeskuksesta (ltj.ymk@hel.fi)Vuonna 2015 vieraslajikartoitus on tehty 38:ssa I-luokan kasvikohtessa.

Linkki
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.12.2012
Tapahtumatyyppi Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus Kohteen 33/91 rajausta laajennettu v. 2012 päivityksen yhteydessä.
Pvm 28.2.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2005.
JULKAISU
Raportti
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Nimi Kallahdenniemen ympäristön vesikasvillisuus.
Tekijä Kinnunen, V. & Oulasvirta. Alleco Oy.
Vuosi 2002
Lisätieto 28 s.
Raportti
Nimi Biologinen rantatutkimus - Vartiosaari-Ramsinniemi-Kallvik-Uutela
Tekijä Väinö Hosiaisluoma
Sarja Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisu YB:7/80.
Vuosi 1980

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETKALLIOLUOTO     (54/92)
Pinta-ala (kartalta) 1,16 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III kohtalaisen arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kallioluoto on edustava ja kulutukselta hyvin säästynyt lintuluoto, jolla pienestäkoostaan (0.5 ha) huolimatta kasvaa lähes sata putkilokasvilajia. Etelärannan poukaman perukan värikäsmerenrantaniitty on luodon sijaintiin nähden huomattavan ulkosaaristomainen.
ARVOLUOKKA: III (huomattavat lisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappija käärmeenkieli sekä kohteen luonnontilaisuus (luonnonsuojelualue), näyttävyys (värikäs kasvisto) jamonipuolisuus (paljon erilaisia pienympäristöjä ja niiden myötä monipuolinen kasvisto).
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Saari on luonnonsuojelualuetta, jolle maihinnousu on kielletty 1.4.-15.8.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus

27.1.2017



© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä
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ARVOKKAAT KASVILLISUUS- JA KASVISTOKOHTEETPIKKU NIINISAAREN KAAKKOISKÄRKI     (56/92)
Pinta-ala (kartalta) 1,05 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I hyvin arvokas Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
KUVAUS- JA LAJITIEDOT: Kohteen ytimenä on hieno ja värikäs kivikkoinen ulkosaaristotyyppinenmerenrantaniitty. Sen kasvistoon kuuluvat pikkurantasappi, isorantasappi, jouhiluikka, ruskokaisla janyylähaarikko sekä mittava joukko yleisempiä lajeja (mm. rönsyrölli, ruoholaukka, meriputki, meripujo,jokapaikansara, ruohokanukka, pohjanlahdensilmäruoho, pohjanpunanata, mesiangervo, merirannikki,sarjakeltano, suolavihvilä, syysmaitiainen, rantavehnä, keltamaite, ranta-alpi, rantakukka, siniheinä,suomensuolasänkiö, ruokohelpi, rantapiharatamo, ketohanhikki, isolaukku, keltamaksaruoho, isomaksaruoho,suomenlahdennurmikohokki, merivalvatti, pietaryrtti, merisuolake, merivirmajuuri, rantatädyke, aho-orvokki).Mökin edustan poukaman yläosassa on hiekkarantaa, jolla kasvavat varsin runsaina morsinko, merinätkelmä jasuola-arho. Kaksi ensin mainittua lajia ovat läsnä myös kohteen itäpään ylärannan somerikolla, jonka yläpuolenpalteessa sianpuolukka muodostaa mattoja. Rantakasvillisuus rajoittuu koko matkalla kallioihin, joiden liuskeinenrakenne ilmenee vaikuttavana eriväristen kerrosten aiheuttamana juovaisuutena (varsinkin kohteen itäpäänveden sileäksi hiomilla pinnoilla).
ARVOLUOKKA: I (alueellisesti uhanalaiset lajit ruskokaisla ja jouhiluikka, valtakunnallisesti silmälläpidettävä lajipikkurantasappi ja luonnonsuojelulain mukainen suojeltu luontotyyppi merenrantaniitty sekä merkittävätlisäarvot). Lisäarvoina Helsingissä muuten huomionarvoiset lajit isorantasappi, merinätkelmä ja suola-arho sekäkohteen luonnontilaisuus, näyttävyys (värikäs kasvisto, geologia) ja kasvillisuustyyppien edustavuus.
RAJAUKSEN PÄIVITYS V. 2006: Rajausta on hieman laajennettu sisältämään luontevammin edustavankasvillisuuden.
RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET: Kohde on yksityisaluetta ja osittain pihapiiriäkin.

27.1.2017



TAPAHTUMA
Pvm 31.12.2012
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen kuvauksen kohtaa Arvoluokka on muutettu v. 2012arvoluokkapäivityksessä. Itse arvoluokka ei ole muuttunut. Lisätietoaaineistokuvauksessa.
Pvm 7.1.2006
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta ja tietoja on päivitetty. Päivityskartoitus on tehty vuonna 2006.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



MATELIJA- JA SAMMAKKOELÄINKOHTEETVILLINKI     (10/07)
Pinta-ala (kartalta) 7,22 ha
Digitoija ja pvm VHA,20.2.2008
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II Tärkeä alue
Kohdekuvaus
KUVAUS: Villinki on Laajasalon itäpuolella oleva saari, johon ei ole siltaa. Saarella on lähinnä huviloita jakesämökkejä. Villingin etelärannalla on kalliolammikoita sekä muutama pieni lampi, joissa runsaasti vesiliskojaja sammakoita käy lisääntymässä. UHAT: Rakentaminen. Luultavasti saaren lähes koko sammakko- javesiliskopopulaatio lisääntyy samassa lammessa, joten lammen jonkinasteista suojelua kannattaa harkita.TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA: Kts. Ed.
JULKAISU
Raportti
Nimi Helsingin matelija- ja sammakkoeläinlajisto ja tärkeät matelija- jasammakkoeläinalueet vuonna 2007
Tekijä Jarmo Saarikivi

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus

27.1.2017



© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEVILLINGIN LÄNSIOSA     (242/99)
Pinta-ala (kartalta) 7,9 ha
Digitoija ja pvm 28.1.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Vanhoja huvilarakennuksia puutarhoineen, sekametsää, paikoin reheviä painanteita, eteläosassa myöstervalepikkoa. Lisäys 2003: alueella pystyyn kuolevaa kuusikkoa.
Päivitys 2003: Kohteen rajausta laajennettu kartoituksen 2003 perusteella.AVAINTEKIJÄT: Vanha kulttuurimiljöö puutarhoineen, sekametsäalueet, tervalepikot.PESIMÄLINNUSTO: Runsas perusmetsälinnusto ja pihojen peruslajisto, lisäksi satakieli, viitakerttunen,kultarinta, mustapääkerttu, sirittäjä ja hömötiainen. Lajistoa kesällä 2003: tikli, töyhtötiainen, luhtakerttunen,punavarpunen.
TAPAHTUMA

27.1.2017



Pvm 28.1.2004
Tapahtumatyyppi Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus Kohteen rajausta on laajennettu kesän 2003 täydennyskartoituksen perusteella.Kohdetiedot liittyvät aikaisempaan rajaukseen, mutta tietoja on myös päivitetty v.2003. Linkissä kuva kohderajauksesta ennen muutosta.

Linkki
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEVILLINGIN POHJOISOSA     (13/03)
Pinta-ala (kartalta) 2,95 ha
Digitoija ja pvm SP,23.12.2003
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Villingin koillisosan sekametsä ja kuusihavumetsäalue rannan tuntumassa.
AVAINTEKIJÄT: Rehevä kuusisekametsä, jossa kuolleita puita, palokärjen syönnöksiä.PESIMÄLINNUSTO: Kuusihavumetsän peruslajisto. Indikaattorilajina palokärki.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

27.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEVILLINGIN POHJOINEN KESKIMETSÄ     (243/99)
Pinta-ala (kartalta) 8,09 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Sekametsäalue, jossa jonkin verran ulkoilukäyttöä, paikoin reheviä painanteita, reunat usein pensaikkoisia,paikoin niittyä, ylemmillä paikoilla metsät hyvin kuivia mäntymetsiä.
AVAINTEKIJÄT: Rehevät painanteet, reunapensaikot, kuusi-koivu-sekametsät.PESIMÄLINNUSTO: Runsas metsien peruslajisto, lisäksi puukiipijä, hömötiainen, palokärki, punatulkku japeukaloinen. Lajistoa kesällä 2003: tiltaltti, töyhtötiainen, sirittäjä, peukaloinen, idänuunilintu, puukiipijä.
TAPAHTUMA
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEVILLINGIN ETELÄINEN KESKIMETSÄ     (244/99)
Pinta-ala (kartalta) 19,05 ha
Digitoija ja pvm 20.1.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Sekametsäalue, jossa alavat paikat kuusta-sekametsää, ylemmillä paikoilla hyvin kuivaa mäntykangasta.
Päivitys 2003: Kohteen rajausta laajennettu kartoituksen 2003 perusteella: liitetty pieni kaistale länsipuolelta,joka on biotoopiltaan samanlainen kuin alkuperäinen alue.Kohteen lounaisosan korpipainanteesta kaatunut myrskyssä huomattava osa ja se on raivattu aukeaksi. Arvosillä kohtaa laskenut.AVAINTEKIJÄT: Sekapuusto, rauhallisuus, arvokkain osa kohdetta on lounaisosan märkä korpipainanne.PESIMÄLINNUSTO: Metsien peruslajisto kohtalaisen runsas; lisäksi peukaloinen, sirittäjä, punatulkku, palokärkija puukiipijä. HUOM! kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja ja mahdollisesti teeri.Lajistoa kesällä 2003: käpylintulaji (iso- tai pikkukäpylintu), puukiipijä, peukaloinen, palokärjen syönnös.

30.1.2017



TAPAHTUMA
Pvm 28.1.2004
Tapahtumatyyppi Kohteen rajaus / rajauksen muutos
Kuvaus Kohteen rajausta on laajennettu kesän 2003 täydennyskartoituksen perusteella.Kohdetiedot liittyvät aikaisempaan rajaukseen, mutta tietoja on myös päivitetty v.2003. Linkissä kuva kohderajauksesta ennen muutosta.

Linkki
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)
Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEITÄ-VILLINGIN LÄNSIMETSÄ     (245/99)
Pinta-ala (kartalta) 2,18 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Sekametsäalue, melko huonosti tunnettu.
AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus (Puolustusvoimien aluetta).PESIMÄLINNUSTO: Linnusto tunnetaan melko huonosti, kuitenkin metsän peruslajisto melko runsas, lisäksiidänuunilintu, kultarinta, töyhtötiainen.
RAJOITUKSET: Kohde sijaitsee puolustusvoimain hallinnoimalla alueella; maihinnousuun ja liikkumiseentarvitaan erityislupa.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEITÄ-VILLINGIN ITÄMETSÄ     (246/99)
Pinta-ala (kartalta) 3,9 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus:

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Sekametsäalue, joka paikoin hyvin kuiva ja kivikkoinen, toisaalta laajahkoja sekametsäalueita etelä- japohjoispäässä.
AVAINTEKIJÄT: Suhteellinen rauhallisuus (Puolustusvoimien aluetta).PESIMÄLINNUSTO: Linnusto tunnetaan melko huonosti; kuitenkin metsän peruslajisto runsas. Lisäksitöyhtötiainen ja idänuunilintu.
RAJOITUKSET: Kohde sijaitsee puolustusvoimain hallinnoimalla alueella; maihinnousuun ja liikkumiseentarvitaan erityislupa.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEHARJALUOTO     (247/99)
Pinta-ala (kartalta) 0,42 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Männikköinen, kuiva kalliosaari.
AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, vanha, kookas mäntypuusto.PESIMÄLINNUSTO: Linnusto melko niukka, mm. pensaskerttu, västäräkki, kivitasku, kalalokki, haahka. HUOM!kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja.
RAJOITUKSET: Kohde sijaitsee puolustusvoimain hallinnoimalla alueella; maihinnousuun ja liikkumiseentarvitaan erityislupa.
TAPAHTUMA
Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEPITKÄRIVI     (252/99)
Pinta-ala (kartalta) 9,87 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Hyvin arvokas lintualue Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Kaksi kallioista luotoa, läntisellä myös vähän puustoa, pensaikkoisia, heinikkoisia, somerikko-kivikkorantaisia.
AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, somerikot, heinikot, pensaikot.PESIMÄLINNUSTO: Meri-, harmaa- ja kalalokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n. 50-70 pr), haahka, tukkasotka,kyhmyjoutsen, västäräkki, kivitasku, luotokirvinen, karikukko, punajalkaviklo, tukkakoskelo, riskilä, harmaasorsa,lapasorsa, valkoposkihanhi ja kanadanhanhi.
TAPAHTUMA
Pvm 8.11.2011
Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitettyvastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohteisen arvotuskriteeristöä janykyistä uhanalaisluokittelua.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus

30.1.2017



© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDETAMMALUODOT     (253/99)
Pinta-ala (kartalta) 11,91 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Hyvin arvokas lintualue Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Pääsaari kallioinen-pensaikkoinen, muuten kivisiä, somerikkoisia ja kallioisia.
AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, suojaisat heinikot ja somerikot.PESIMÄLINNUSTO: Selkälokki, harmaa- ja kalalokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n. 10 pr), haahka, varis,västäräkki, kivitasku, punajalkaviklo, karikukko, luotokirvinen.
TAPAHTUMA
Pvm 8.11.2011
Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitettyvastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohteisen arvotuskriteeristöä janykyistä uhanalaisluokittelua.

30.1.2017



Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEKUTUSÄRKKÄ     (248/99)
Pinta-ala (kartalta) 1,71 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Matala, hiekkainen somerikkoluoto laajoine, mataline lähivesineen.
AVAINTEKIJÄT: Hietikot, somerikot.PESIMÄLINNUSTO: Meri-, harmaa- ja kalalokki, kalatiira, lapintiira, haahka, meriharakka, kivitasku javästäräkki.MUUTTOLINNUSTO: Kohde on Helsingin tärkeimpiä muuttavien kahlaajien levähdyspaikkoja.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDENUOTTAKARI-PIHLAJALUOTO-VÄLIKARI-HATTUSAARI     (256/99)
Pinta-ala (kartalta) 40,13 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Hyvin arvokas lintualue Arvoluokituksen perusteet

30.1.2017



Kohdekuvaus
Monipuolinen saaristokohde, pääosin kallioisia pikkusaaria, suurimmissa puustoa, pensaikkoisia-heinikkoisia,rannat yleensä kallioisia, mutta myös somerikkoja.
AVAINTEKIJÄT: Suojaava kasvillisuus, kivikot-somerikot; saarilla jonkin verran retkeilyä, mikä häiritseepesintöjä.PESIMÄLINNUSTO: Runsas saariston peruslinnusto, lisäksi tylli, karikukko, punajalkaviklo, kalatiira ja lapintiira,kalalokki, harmaalokki, kivitasku, haahka, tylli, tukkasotka, punajalkaviklo ja rantasipi.
RAJOITUKSET: Kohteessa on kaksi luonnonsuojelualuetta (Pihjajaluodonkupu ja Välikarit), joihin maihinnousuja 25 metriä lähemmäs rantaa meneminen on kielletty 1.4.- 15.8.
TAPAHTUMA
Pvm 8.11.2011
Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitettyvastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohteisen arvotuskriteeristöä janykyistä uhanalaisluokittelua.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEKUMINAPAASI     (257/99)
Pinta-ala (kartalta) 3,48 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Hyvin arvokas lintualue Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Matalia kallioluotoja, kivikkoja-somerikkoja, heinikkoa, melko matalia rantoja.
AVAINTEKIJÄT: Kivikot, somerikot, heinikot.PESIMÄLINNUSTO: Selkälokki, räyskä, harmaalokki, kalalokki (n. 100 pr), kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. 30-50pr), haahka, tukkakoskelo, tukkasotka, sinisorsa, lapasorsa, punajalkaviklo, karikukko, västäräkki ja kivitasku.
TAPAHTUMA
Pvm 8.11.2011
Tapahtumatyyppi Kohteen arvotus tai arvon muutos
Kuvaus Kohteen arvoluokan muutos (8.1.2014-23.7.2014). Arvoluokat on päivitettyvastaamaan vuonna 2010 tehtyä uutta (ltj) lintukohteisen arvotuskriteeristöä janykyistä uhanalaisluokittelua.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEAHVENSAARI-HAAPASAARI-SANTINEN     (293/99)
Pinta-ala (kartalta) 28,39 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus

30.1.2017



Saariryhmä, jonka rannat hyvin matalia ja kivisiä, saarissa puustoa, mutta rannat heinikkoisia-somerikkoisia,myös kalliorantoja.
AVAINTEKIJÄT: Vesien mataluus, rauhalliset luodot, heinikot-somerikot.PESIMÄLINNUSTO: Erittäin runsas saariston peruslinnusto, lisäksi kyhmyjoutsen, kalatiira, lapintiira, haapana,tukkakoskelo, silkkiuikku, kanadanhanhi, selkälokki, pilkkasiipi, mahdollisesti teeri.MUUTTOLINNUSTO: Kohteessa levähtää muuttoaikoina runsaasti vesilintuja ja kahlaajia.
TAPAHTUMA
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Huom! Kohteessa luottamuksellisia pesimätietoja. (2005-2010)

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEKALLIOSAARENLUOTO-PRINSESSA     (255/99)
Pinta-ala (kartalta) 24,53 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Kohteeseen kuuluu useita, matalia kallioluotoja ja Kalliosaaren eteläkärki; kohteet pääosin matalia, kallioisia,paikoin heinikkoa ja somerikkoa.
AVAINTEKIJÄT: Heinikot, pensaikot, somerikot, rauhallisuus.PESIMÄLINNUSTO: Meri-, kala- ja harmaalokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n. 80 pr; Helsingin suurinkolonia), haahka, tukkasotka, sinisorsa, kanadanhanhi, valkoposkihanhi (1 pr -96), haapana, tukkasotka,punajalkaviklo, karikukko, meriharakka, kivitasku ja västäräkki.
RAJOITUKSET: Kohteessa on kolme luonnonsuojelualuetta (Prinsessa, Kalliosaarenluoto ja Kallioluoto), joihinmaihinnousu on kielletty 1.4.- 15.8. Tällä aikavälillä myös 25 metriä lähemmäs Prinsessan rantaa meneminen onkielletty.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDEKAJUUTTALUODOT     (254/99)
Pinta-ala (kartalta) 7,61 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
I Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Matalia, kallioisia-somerikkoisia luotoja, heinikkoa, matalia rantoja.
AVAINTEKIJÄT: Rauhallisuus, somerikot, heinikot.PESIMÄLINNUSTO: Kalalokki (n. 75 pr), harmaa- ja naurulokki, kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. 30-40 pr),[erityisesti suojeltava laji] (1 pr -98), haahka, tukkasotka, sinisorsa, karikukko, tylli, västäräkki ja kivitasku.
TAPAHTUMA
Tapahtumatyyppi Aineistosalaus
Kuvaus Kohteen tietoja Internet-versiossa on rajattu.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDELOPPIKARI     (267/99)
Pinta-ala (kartalta) 0,83 ha
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
II Arvoluokituksen perusteet
Kohdekuvaus
Pieni, kallioinen-heinikkoinen luoto, jossa somerikkoa.
AVAINTEKIJÄT: Matala, heinikkoinen-somerikkoinen.PESIMÄLINNUSTO: Kalalokki (n.20 pr), kalatiira ja lapintiira (tiirat yht. n.40 pr), tukkasotka, haahka,kyhmyjoutsen, karikukko, punajalkaviklo ja meriharakka, västäräkki.
RAJOITUKSET: Loppikari on luonnonsuojelualue, jolle maihinnousu on kielletty 1.4.-15.8.

Kohteen lajihavainnot
Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VILLINKI     (22-012)
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL,18.5.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Suuri lohkare vedessä lähellä rantaa.
Sijainti: Villinki, Villinginsalmi. Koko 3 m x 4 m x 6 m. Tila 1.7.2003 hyvä.
JULKAISU
Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Aineistokuvaus

30.1.2017



© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VILLINKI     (22-048)
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Graniittinen lohkare.
Sijainti: Villinki, Kristallilahden pohjoispäästä pohjois-koilliseen. Koko: 4 m x 5 m x 3 m (korkeus). Tila v. 2005hyvä.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VILLINKI     (22-014)
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL,18.5.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Siirtolohkare.
Sijainti: Villinki, Viipurinkaita, Tulikalliosta kaakkoon. Koko 3 m x 3 m x 4 m. Tila 1.7.2003 hyvä.
JULKAISU
Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Aineistokuvaus

30.1.2017



© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VIIPURINKIVI     (22-013)
Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Huomioon otettavaa Harvinaisen iso lohkare. Luonnonsuojeluarvoa. Arvo osin historiallinen.
Digitoija ja pvm JAL,18.5.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Suuri gneissilohkare osittain veden pinnan alapuolella.
Sijainti: Villingin eteläpuolinen salmi (Viipurinkaita), väylän vieressä. Koko 6 m x 10 m x 5 m (veden yläpuolinenosa). Kivi on toiminut vuosisatoja navigointia helpottavana kummelina. Kiveen on maalattu valkoinenkummelimerkki. Tila 2015 hyvä.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.
JULKAISU
Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla

30.1.2017



Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDEARVOKAS KALLIOALUE, PUKKILUOTO-TULIKALLIO     (14-024)
Pinta-ala (kartalta) 4,99 ha
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL,1.6.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Maisemallisesti merkittävä kallioalue. Kaksi harvinaisen korkeaa jyrkkärantaista kalliosaarta.
Sijainti: Villinki, Viipurinkaita, etelärannan saaret Pukkiluoto ja Tulikallio. Koko 100 m x 400 m ja 140 m x 200 m.Tila 9.8.2003 hyvä.
JULKAISU
Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

30.1.2017



Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VILLINKI     (22-049)
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Graniittinen lohkare.
Sijainti: Villinki, Laukolahdesta koilliseen. Koko: 8 m x 5 m x 2,5 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VILLINKI     (22-050)
Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
3 Geologinen arvo: pieni
Kohdekuvaus
Graniittinen lohkare.
Sijainti: Villinki, Vuorilahdenlammesta pohjoisluoteeseen. Koko 3,5 m x 5 m x 2,5 m (korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, VILLINKI     (22-051)
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
3 Geologinen arvo: pieni
Kohdekuvaus
Graniittinen lohkare.
Sijainti: Villinki, Vuorilahdesta itään, Tyrsky- eli Myrskykallioista pohjoiseen. Koko: 3 m x 4,5 m x 3,5 m(korkeus). Tila v. 2005 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, ITÄ-VILLINKI     (22-054)
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Rapakivilohkare rantakalliolla.
Sijainti: Itä-Villinki. Eteläisin rantakallio, lähellä vesirajaa. Koko: 3 m x 3 m x 2,5 m (korkeus). Tila: 2005 hyvä.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, ITÄ-VILLINKI     (22-015)
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa.
Digitoija ja pvm JAL,18.5.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Siirtolohkare.
Sijainti: Itä-Villingin eteläranta, Kivisalmen suun itäpuoli. Koko 4 m x 5 m x 5 m. Tila 3.7.2003 hyvä.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.
JULKAISU
Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004

30.1.2017



Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKAREIKKO, ITÄ-VILLINKI     (22-052)
Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Lohkareryhmä vesirajassa.
Sijainti: Itä-Villinki, länsipään pohjoisranta, vesiraja. Koko: Suurin lohkare 3 m x 4 m x 3 m (korkeus). Tila v. 2005hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDELOHKAREKASAUMA, ITÄ-VILLINKI     (22-053)
Pinta-ala (kartalta) 0,08 ha
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Lohkarekasauma, jossa lohkareet osin päällekkäin, väleissä "luolia".
Sijainti: Itä-Villinki, länsiosan pohjoisen lahden pohjukasta itään. Koko: 20 m x 70 m. Tila: 2005 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, ITÄ-VILLINKI     (22-055)
Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Hyvin suuri lohkare.
Sijainti: Itä-Villinki, Etelärannan suurimmasta lahdesta länteen. Koko: 6 m x 8 m x 7 m (korkeus). Tila: 2005hyvä.
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKAREET, ITÄ-VILLINKI     (22-056)
Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,20.11.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Iso litteä graniittilohkare nojaa toiseen.
Sijainti: Itä-Villinki, etelärannan suurin lahti. Koko: Yhteensä noin 4 m x 6 m x 10 m. Tila: 2005 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDEHARJU, KALLAHDENNIEMI JA HARJUSAARET     (21-007)
Pinta-ala (kartalta) 126,21 ha
Huomioon otettavaa Luonnonsuojeluarvoa, opetusarvoa ja tieteellistä arvoa.
Digitoija ja pvm JAL,2.6.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

30.1.2017



Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Hiekkaharju.
Sijainti: Kallahdenniemi, Santinen, Iso Leikosaari, Kutusärkkä sekä harjun vedenalaiset osat. Koko 100-600 m x4300 m. Pohjoisin kapea harjukannas on rauhoitettu. Luonnontilaisuutta rikkovat tiet, huvilat, hiekkakuopat jauimaranta. Tila 2015 hyvä.
TAPAHTUMA
Pvm 21.5.2014
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on muutettu ilmakuvan perusteella.
JULKAISU

30.1.2017



Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, KOTILUOTO     (22-045)
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Hyvin suuri siirtolohkare. Graniittia, jossa karkeita pegmatiittisia osia.
Sijainti: Kotiluoto, pohjoisen niemen tyvi. Koko: 8 m x 11 m x 6 m. Muuta: Tiettävästi Helsingin suurin lohkare.Tila v. 2004 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDESIIRTOLOHKARE, ISO IILUOTO     (22-046)
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Graniittilohkare, melko pienirakeinen rapakivi.
Sijainti: Iso Iiluoto, länsiranta. Koko: 3 m x 3 m x 3 m. Tila 2004: Kiveen on pultattu saunan vesipumppu.
TAPAHTUMA
Pvm 21.5.2014
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on muutettu ilmakuvan perusteella.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDETYYNYLAAVA, HUOMENLAHJA     (11-022)
Pinta-ala (kartalta) 0,9 ha
Huomioon otettavaa Arvo luonnonsuojelullinen, tieteellinen ja opetuksellinen.
Digitoija ja pvm JAL,14.5.2004
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
1 Geologinen arvo: suuri
Kohdekuvaus
Lähes koko saari on paljasta kalliota. Tyynylaava, tyynyt litistyneitä, pituus 0,2-2 m. Myös breksiamaistarakennetta.
Sijainti: Vuosaari, Huomenlahja, koko saari. Koko 70 m x 150 m. Tila 20.7.2003 luonnontilainen lukuunottamatta saarelle asennettua väylämerkkiä.
JULKAISU
Raportti
Nimi Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä
Tekijä Antti Salla
Sarja Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004
Painopaikka Helsinki
Vuosi 2004
Linkki Linkki

30.1.2017



Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDETUFFIITTI, PIKKU NIINISAARI     (11-027)
Pinta-ala (kartalta) 0,75 ha
Digitoija ja pvm SEL,25.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Kerroksellinen tuffiitti.
Sijainti: Pikku Niinisaari, etelärannan lahden kallio. Koko 50 m x 200 m. Tila v. 2004 hyvä. Kallion itäpäässä onkohde 2245 (siirtolohkare).
TAPAHTUMA
Pvm 7.1.2015
Tapahtumatyyppi Päivitys
Kuvaus Kohteen rajausta on tarkennettu tai päivitetty ilmakuvan perusteella.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017



GEOLOGISESTI TAI GEOMORFOLOGISESTI ARVOKAS KOHDELOHKARERYHMÄ, PIKKU NIINISAARI     (22-044)
Pinta-ala (kartalta) 0,01 ha
Digitoija ja pvm SEL,26.9.2006
Karttaliite 

Vaihda tausta-aineisto: Ortokuva 2016  Kohdetunnus: 

Arvoluokka
2 Geologinen arvo: kohtalainen
Kohdekuvaus
Kolme pienehköä lohkaretta Vuosaaren kalkkikiveä n. 20 m:n matkalla: kaksi vaalean punaista ja yksi harmaa.Kivien pinnoilla on 0,5 -2 cm:n rapautumiskuoppia.
Sijainti: Pikku Niinisaari, etelärannan lahden itäranta, 5 -10 m rannasta. Koko: Lohkareet ovat alle 1 m3:nkokoisia. Suurin 1,3 m x 1 m x 0,6 m. Tila v. 2004 hyvä.

Aineistokuvaus
© Helsingin kaupungin ympäristökeskusLuontotietojärjestelmä

30.1.2017




