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Laajasalon entisen öljysataman aluetta lähiympäristöineen suunnitellaan
asuinalueeksi. Kruunuvuorenranta-nimellä tunnetun alueen rakentaminen tuo
Laajasaloon noin 10 000 uutta asukasta. Suurin osa rakennettavasta alueesta on
käytöstä poistunutta öljysatamaa, joka on rakennusten purkamisen jäljiltä lähes
kauttaaltaan puutonta joutomaakenttää. Öljysataman alueen länsipuolella si-
jaitseva Stansvikinnummen kallioinen metsäalue on myös varattu asuinalueek-
si.

Kruunuvuoren alueelta on tehty maankäytön suunnittelua varten luon-
toselvitys vuonna 2005. Ympäristösuunnittelu Environ laatimaan selvitys kat-
toi mm. Kruunuvuoren pohjoisosan, Stansvikin kartanon ympäristön, Tahvon-
lahdenniemen sekä Stansvikinnummen eteläisimmän, öljysataman ulkopuolel-
la sijainneen osan. Selvitykseen ei kuulunut vielä käytössä ollutta, aidattua öl-
jysataman aluetta eikä Stansvikinnummen keski- ja pohjoisosaa. Työhön kuu-
lui linnuston, kasvillisuuden ja luontotyyppien inventoiminen sekä kääpäselvi-
tys niiltä Kruunuvuoren alueen metsäkohteilta, jotka arvioitiin kääpälajiston
kannalta merkittäviksi.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto tilasi Ympäristösuunnittelu Enviro
Oy:ltä loppukesällä 2011 luontoselvityksen täydennyksen Kruunuvuorenran-
nan alueelta. Selvityskohteina oli kolme erillistä aluetta (kuva 1), joista kaksi
sijaitsee öljysataman alueella (Shellin alue, öljysataman läntinen alue) ja kol-
mas pääosin öljysataman ja Stansvikin kartanon välissä (Stansvikinnummi).
Selvityksen maastotyöt on tehty 26.8. (Stansvikinnummi) ja 7.9.2011 (läntinen
alue ja Shellin alue).

Tässä raportissa esitellään selvityskohteiden luonnonolot ja arvioidaan
aiempien luontoselvitysaineistojen riittävyyttä. Raportin on laatinut biologi,
FM Esa Lammi Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:stä.

Helsingin kaupungin on teettänyt 1990-luvulta lähtien useita luontokohdesel-
vityksiä, joiden aineistot on koottu kaupungin luontotietojärjestelmään. Osa
aineistoista on koostettu koko kaupungin kattaviksi julkaisuiksi, joissa esitel-
lään tärkeimmät kohteet. Laajasalon öljysatama (kuva 1) on ollut suljettu ja ai-
dattu alue, jossa ei ole tehty luontoselvityksiä samassa laajuudessa kuin muual-
la Helsingissä. Alueella on kuitenkin selvitetty kasvilajistoltaan ja kasvillisuu-
deltaan arvokkaat alueet samalla ruutumenetelmällä kuin muualtakin Helsin-
gistä, mutta tulosten tulkinnassa ei ole päädytty arvokkaan kasvikohteen raja-
ukseen. Myös Stansvikinnummen selvitysalueen länsi- ja pohjoisosa sijaitsevat
öljysataman alueella. Stansvikinnummella on vuoden 2001 biotooppikartoi-
tuksen pilottiprojektin yhteydessä luokiteltu luontotyyppejä myös öljysataman
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puolelta. Ympäristösuunnittelu Environ vuonna 2005 tekemä luontoselvitys
käsitti Stansvikinnummesta vain eteläisimmän merenrantaan rajoittuvan osan.

Helsingin kaupungin alueella tehtyihin luontokohdeselvityksiin kuuluvat
linnustollisesti arvokkaat kohteet
lepakoille tärkeät kohteet
matelijoille ja sammakkoeläimille tärkeät kohteet
arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
geologisesti tärkeät kohteet.

Selvitysten perusteella luontotietojärjestelmään on rajattu arvokkaat, ta-
vanomaisesta luonnonympäristöstä poikkeavat kohteet. Kaikkea lähtöaineistoa
tietokantoihin ei ole viety. Luontitietojärjestelmässä ei ole eläin- ja kasvilajien
tarkkoja havaintotietoja niiltä alueilta, joissa ei ole todettu uhanalaisia, silmäl-
läpidettäviä tai muita huomionarvoisia lajeja.
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Luontitietojärjestelmän linnustollisesti arvokkaiden kohteiden rajaukset
perustuvat Helsingin seudun lintutieteellisen yhdistyksen vuosina 1996 1998
toteuttamaan Helsingin lintuatlaskartoitukseen, jossa pesimälinnusto selvitet-
tiin neliökilometrin ruuduilta koko kaupungin alueelta (esim. Solonen ym.
2010, s. 83). Aineistoa on täydennetty vuonna 2003. Aineiston perusteella on
rajattu linnustollisesti arvokkaat kohteet kaupungin alueelta (rajaukset Matti
Koivula). Stansvikinnummi ei ole mukana rajatuissa kohteissa. Lähimmät koh-
teet ovat Stansvikinnummen itäpuolella sijaitseva Tahvonlahden ruovikko sekä
kaksi Kruunuvuoren eteläpuolella sijaitsevaa luotoa.

Koko kaupungin kattava lepakoille tärkeiden kohteiden luettelo ja niiden
rajaukset on julkaistu vuonna 2004 (Siivonen 2004). Tahvonlahdenniemi on
rajattu arvokkaaksi lepakkokohteeksi, mutta rajaus ei ulotu Stansvikinnummel-
le asti.

Matelijoille ja sammakkoeläimille tärkeät alueet on rajattu koko kaupun-
gin alueelta luontotietojärjestelmään vuonna 2007. Rajaukset perustuvat usean
vuoden havaintoihin. Tärkeissä kohteissa ei mainita Stansvikinnummea.

Arvokkaiden kasvisto- ja kasvillisuuskohteiden rajaukset perustuvat
vuosina 1990 1998 tehtyihin kasvillisuuden kartoituksiin (Arto Kurtto ja Lee-
na Helynranta). Kartoituksessa on jokaiselta neliökilometrin ruudulta tehty
putkilokasvilajien luettelo (Kurtto & Helynranta 1998). Kartoitusyhteydessä
on rajattu arvokkaat kasvillisuuskohteet, joissa on uhanalaisia ja muita Helsin-
gissä huomionarvoisia kasvilajeja tai harvinaisia luontotyyppejä. Rajauksia on
tarkennettu maastossa vuosina 2004 2006 (A. Kurtto). Stansvikinnummea lä-
himmät arvokkaat kasvillisuuskohteet ovat Stansvikin kaivoskallion alue ja
Tahvonlahdenniemi.

Koko kaupungin käsittävä geologisesti arvokkaiden kohteiden selvitys
on julkaistu vuonna 2004 (Salla 2004). Selvitystyössä oli mukana koko Kruu-
nuvuoren Laajasalon alue. Selvityksessä mainitaan arvokkaina geologisina
kohteina Kruunuvuoren kallioalue öljysataman pohjoispuolella sekä Tahvon-
lahdenniemen harju. Stansvikinnummen kallioalueella ei todettu huomattavia
geologisia arvoja.

Alueella tehdyt luontoselvitykset eivät kata kaikkia eliöryhmiä. Mainit-
tavimmat puutteet ovat sammalet ja hyönteiset. Näitä lajeja koskevat löytötie-
dot on tarkistettu ympäristöhallinnon Oiva-tietopalvelusta, johon on koottu
uhanalaisten lajien havaintotietoja monista eri lähteistä. Tietojärjestelmässä
(elokuu 2011) ei ole havaintoja Stansvikinnummen alueelta.

Seuraavassa kuvataan selvityskohteiden luonnonoloja elo syyskuun 2011 vaih-
teessa tehtyjen maastokäyntien sekä aiemman aineiston perusteella. Maastoin-
ventoinneissa tarkasteltiin selvityskohteiden kasvillisuutta ja luontotyyppejä.
Tavoitteina oli

arvioida lähtöaineistojen riittävyys ja luotettavuus
paikallistaa mahdolliset arvokkaat luontokohteet
laatia hyvä yleiskuvaus selvityskohteiden luonnonoloista
arvioida mahdollisten lisäselvitysten tarve.
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Alue muodostuu metsäisestä kallioselänteestä, jonka lounais- ja pohjoisosa si-
jaitsevat entisen öljysataman puolella. Pohjoisreunassa on satamaan johtava tie,
jonka varrella on hylättyjä rakennuksia ja hiljattain raivattua joutomaakenttää.
Alueen kaakkoisosassa on Uudenkylän mökkialue. Muu osa alueesta on met-
sämaastoa. Stansvikinnummen selvitysalueen pinta-ala on noin 14 hehtaaria,
josta metsää on noin 8 hehtaaria. Alueelta rajattiin kahdeksan osa-aluetta, joi-
den luonnonoloja kuvataan seuraavassa.

Osa-alue 1
Stansvikinnummen lounaisin osa on aidattua öljysataman aluetta. Alue on puu-
tonta kenttää, jonne on tuotu betoni- ja tiilimurskaa ja sepelikasoja. Rakennuk-
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set on purettu. Suurin osa alueesta on raivaus- ja maansiirtotöiden vuoksi lähes
kasvitonta (kuva 3). Jäljellä oleva kasvillisuus on tyypillistä hiljattain käsitelty-
jen joutomaiden lajistoa, kuten tahmavillakkoa, kanadankallioista, pelto-
ohdaketta, poimuhierakkaa ja pujoa. Pensaita ja nuorta puustoa on ainoastaan
alueen reunaosissa.

Kentän itäpuolella on loiva kalliorinne, joka on pidetty ilmeisesti palo-
turvallisuuden vuoksi lähes puuttomana. Rinne on heinittynyt. Kalliopinnoilla
on tavanomaista karujen kallioalueiden kasvillisuutta, esimerkiksi kanervaa,
ahosuolaheinää, metsälauhaa ja kultapiiskua.

Osa-alue 2
Pohjoisreunan osa-alue muodostuu kahdesta teollisuuskentästä, joiden välissä
on kapea, varttuvaa männikköä kasvava kallioharjanne. Osa-alueen pohjoisreu-
nassa on satamaan johtava tie. Läntinen kenttä on tasaiseksi jyrättyä kivimurs-
ketta ja louhittua kalliota. Rakennukset on purettu. Koko alue oli elokuussa
2011 lähes kasvitonta. Itäisellä kentällä oli jäljellä osin purettuja rakennuksia ja
säiliöitä. Piha-alueet on asvaltoitu.

Satamatien pohjoispuolella on pieni kuvio tuoretta kangasta. Puusto on
varttuvaa koivua, sekapuuna on mäntyjä ja pensaskerroksessa pihlajaa. Tien
pientareella kasvaa rantavehnää ja tienvarren ojassa isomaltsaa; molemmat
ovat merenrantakasveja ja ehkä liikenteen mukana paikalle kulkeutuneita. Muu
tienvarsikasvillisuus on tavanomaista.
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Osa-alue 3
Stansvikinnummen keskiosan loivapiirteinen, luode-kaakkosuuntainen kallio-
harjanne. Aluetta luonnehtivat puuttomat avokalliot ja niiden väliset, varttunut-
ta, matalaa männikköä kasvavat alat (kuva 4). Pensaskerroksessa on koivua,
pihlajaa ja joitakin katajia. Keloutuneita mäntyjä on ilmeisesti 2000-luvun alun
kuivien kesien jäljiltä melko paljon, muuta lahopuuta on vähän. Lounaisrinteel-
tä on aikoinaan otettu rakennuskiveä, mutta muutoin kallio on luonnontilainen.
Alueen lounaisosa on ollut aidattuna ja kalliopintojen kasvillisuus on hyvin säi-
lynyttä. Kallioperä on karua ja kasvillisuudessa vallitsevat tavanomaiset niuk-
karavinteisten kallioiden lajit. Runsaimpia kasveja ovat kanerva, ahosuolahei-
nä, metsälauha, jäykkärölli, lampaannata, kalliotierasammal, harmosammal ja
kynsisammalet. Jäkäläpeitteisillä paikoilla kasvaa mm. poronjäkäliä, torvijäkä-
liä ja isohirvenjäkälää.  Alarinteellä kasvaa harvakseltaan jänönsalaattia, mutta
muut vaateliaat kalliokasvit puuttuvat, esimerkiksi melko vähäänkin ravintei-
suuteen tyytyvää keto-orvokkia ja isomaksaruohoa on vain muutamin paikoin.
Männikköisillä alueilla vallitsee mustikan, puolukan ja kanervan luonnehtima
kasvillisuus.

Kallion lakialueen painanteissa on pieniä soistumia ja valuvesilamparei-
ta, jotka ovat kasvistoltaan tavanomaisia. Niillä kasvaa rahkasammalten lisäksi
mm. jouhivihvilää, jokapaikansaraa, virpapajua ja harmaapajua. Varsinaisia
suokasveja ei ole.
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Osa-alue 4
Alueeseen kuuluu kalliomaaston ja merenrannan vanhan männikön välinen
metsäkuvio. Alue on tuoretta ja lehtomaista kangasta, jossa kasvaa myös lehto-
lajistoa. Ylispuina on varttuneita ja vanhoja mäntyjä ja kuusia. Vanhoja kilpi-
kaarnamäntyjä on eniten osa-alueen eteläreunassa. Pensaskerroksessa on run-
saasti pihlajaa varsinkin kuvion länsipäässä. Aluskasvillisuutena on mm. man-
sikkaa, metsäorvokkia, jänönsalaattia, kieloa, mustikkaa, nuokkuhelmikkää ja
sanajalkaa. Eteläreunan kookkaissa männyissä kasvaa karhunkääpää (Kinnunen
2005), joka on melko harvinainen vanhojen männiköiden laji.

Osa-alue 5
Alueeseen kuuluu Uudenkylän kesämökkialue ja sen itäpuolinen metsäkuvio.
Mökkikylä on tiheään rakennettu ja rakentamattomat alueet ovat pääosin piha-
maita. Pohjoisosassa on pieniä, pihoina käytettyjä kallioalueita, muu mökkikylä
on kangasmaastossa. Puustona on varttuneita ja joitakin vanhoja mäntyjä, mut-
ta kuuset on kauan sitten poistettu. Kalliokumpareilla kasvaa koristekasvien li-
säksi mm. tuoksusimaketta, isomaksaruohoa, kalliokieloa ja pihoilta levinnyttä
keltamoa.

Mökkikylän itäpuolella on nuorta, koivuvaltaista sekametsää, jonka
puusto on kymmenmetristä. Alueella kasvaa myös joitakin nuoria, todennäköi-
sesti Stansvikin kartanon istutuksista levinneitä tammia ja vaahteroita. Alus-
kasvillisuutena on tavanomaista tuoreen kankaan lajistoa. Osa-alueen kaak-
koiskulma on varttunutta lehtomaisen kankaan kuusikkoa, jonka läpi kulkee
mökkikylään johtava ajotie. Kuviolla kasvaa myös muutamia vanhoja mäntyjä.
Pensaskerroksessa on etenkin pihlajaa ja kenttäkerroksessa mustikkaa, käen-
kaalia, oravanmarjaa, metsäkastikkaa ja tesmaa.

Osa-alue 6
Stansvikinnummen kallioharjanteen itärinne on hakattu paljaaksi ilmeisesti
1970-luvulla. Rinteessä kasvaa nyt 10 15 metrin mittaista männikköä. Seka-
puuna on kuusta ja alispuustona pihlajaa ja koivua. Kenttäkerroksessa on tuo-
reen kankaan lajistoa. Rinteen alapuolella kuvion itäosassa on paikoin kos-
teapohjainen notkelma, jossa on tiheää, noin kymmenen metrin korkuista koi-
vikkoa. Sekapuuna on kuusta ja mäntyä. Ylispuiksi on jätetty muutama kookas
mänty. Notkelma on ojitettu ja kuivahtanut; kenttäkerroksessa on tuoreen kan-
kaan metsäkasvillisuutta. Kosteampien kasvupaikkojen lajeja, kuten metsäalve-
juurta, karhunputkea ja suo-ohdaketta on vain muutamin paikoin.

Notkelman pohjoispäässä osa-alueen 7 kallioharjanteiden välissä on noin
kymmenen aarin laajuinen soistuma, joka on ojitettu muutamia vuosikymmeniä
sitten (kuva 5). Ojista huolimatta suo oli loppukesällä tulvaveden vallassa. Ku-
violla kasvaa ruoho- ja heinäkorven lajistoa, mm. vehkaa, raatetta, kurjenjal-
kaa, maariankämmekkää, pullosaraa, jokapaikansaraa sekä hapra- ja okarah-
kasammalta. Puustona on nuorta hieskoivikkoa ja muutama tervaleppä ja män-
ty. Suolta ei tavattu vaateliaita, ravinteikkuutta ilmentäviä kasvilajeja, eikä
Helsingissä harvinaisia kasvilajeja.
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Osa-alue 7
Varttunutta männikköä kasvava alue, jonka länsireunassa on kaksi viitisen met-
riä korkeaa avokallioharjannetta. Ylispuustossa on myös järeitä mäntyjä, alis-
puustona on koivua ja kuusta. Aluskasvillisuus kostuu lähinnä tuoreen kankaan
lajeista  mm. mustikka, vanamo, metsätähti ja sanajalka ovat runsaita. Kallio-
kumpareilla on Stansvikinnummen muille kallioalueille tyypillisesti karujen
kasvupaikkojen lajeja, kuten kanervaa, puolukkaa, ahosuolaheinää ja metsä-
lauhaa ja kallioimarretta.

Osa-alue 8
Stansvikinnummen koillisosa on varttunutta havumetsää. Rinteiden valtapuuna
on kuusi, mäkien kallioisemmissa yläosissa mänty. Koivua kasvaa sekapuuna
koko alueella. Kuusivaltaisilla alueilla on lehtomaisen kankaan kasvillisuutta,
mm. käenkaalia, oravanmarjaa ja niukasti jänönsalaattia. Mäntyvaltaisissa koh-
dissa vallitsee tuoreen kankaan lajisto. Pohjoispäässä kasvaa muutama nuori
tammi ja vaahtera. Lahopuustoa on niukasti kuten muuallakin Stansvikinnum-
men alueella.

Läntinen alue sijoittuu öljysataman keskiosaan käytöstä poistuneen Nesteen
laiturin ja Shellin alueen väliin. Alueella on kaksi kallioista merenrantakohdet-
ta, joista toinen sijaitsee Nesteen laiturin lähellä ja toinen Haakoninlahden itä-
rannalla rantajakson pohjoispäässä (kuva 6). Kohteet ovat pieniä; molempien
pinta-ala on noin hehtaari. Selvityskohteiden ympäristössä on voimakkaasti kä-
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siteltyä maastoa, lähinnä täyttömaakenttää, muuta joutomaata ja entisiä piha-
alueita, joiden rakennukset on purettu.

Nesteen laiturin pohjoispuolella on pieni, noin 20 aaria kattava kal-
lioniemi (osa-alue 1). Sen itäpuolella on ollut pohjoiseen johtanut ajotie ja put-
kilinja, joiden kohdalta on kaivettu maa-aines laajalta alueelta kokonaan pois
(osa-alue 2). Entisen tien itäpuolella on avoin kenttä, jonka rakennukset ja säi-
liöt on purettu. Puuton kenttä jatkuu satamaan johtavalle tielle asti. Alkuperäis-
tä luonnonympäristöä on jäljellä kallioniemen lisäksi niemen koillispuolella
vanhan ajotien molemmilla puolilla (osa-alue 3).
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Osa-alue 1
Kallioniemen merenpuoleinen osa on jyrkkäpiirteinen ja puuton. Kasvillisuu-
dessa on tyypillisiä merenrantakallioiden lajeja, kuten keto-orvokkia, ruoho-
laukkaa, isomaksaruohoa, tahmavillakkoa, pölkkyruohoa, syysmaitiaista ja
metsälauhaa. Kallion laella kasvaa nuorta haapaa, pihlajaa ja muutama varttu-
nut mänty (kuva 7). Puusto on alle kymmenmetristä. Jäljellä on myös jokunen
lumimarja- ja syreenipensas ilmeisesti vanhan huvila-ajan peruna. Puuston kat-
veessa kasvaa mm. puolukkaa, kieloa, kangasmaitikkaa ja kevättähtimöä.

Osa-alue 2
Lähes kasviton alue kallioniemen itäpuolella. Laiturille johtaneen tien ja putki-
linjan kohdalla maa on ilmeisesti ollut öljyistä, sillä se on kaivettu kallioperää
myöten pois. Aukkoinen kasvillisuus koostuu sorakenttien pioneerilajeista,
mm. pietaryrtistä, kanadankallioisesta, pihasauniosta sekä pelto- ja rantakanan-
kaalista. Alueen itäreunasta alkaa puuton täyttömaakenttä, jota on hiljattain ta-
soitettu. Alueella on tavanomaista joutomaiden kasvilajistoa.

Osa-alue 3
Rannan kallioalueen luoteispuolella on jäljellä asvaltoitua tiepohjaa ja sen ym-
päristössä puoliaukeaa kalliomaastoa. Kasvillisuus on samantyyppistä kuin
osa-alueella 1. Puustossa on joitakin vanhoja, matalia mäntyjä ja myös vaahte-
roita. Ranta on loivapiirteistä kalliota ja sen kasvillisuus on niukkaa, mm. ruo-
kohelpiä, sinikaislaa ja merirannikkia pieninä laikkuina. Osa-alueelta alkava
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metsäinen alue on noin 50 metrin levyinen. Sen pohjoispuolella on laajahko,
puuton täyttömaakenttä.

Osa-alue 4
Täyttömaan ja Shellin alueen välissä Haakoninlahden itärannalla on toinen kal-
lioalue. Kallion eteläpäässä on avointa joutomaata ja vanha, lohkareista koos-
tuva täyttöalue, joka on metsittymässä. Paikalla kasvaa viiden metrin mittaista
mäntyä, raitaa ja koivua. Lajistoon kuuluvat lisäksi mm. haisukurjenpolvi ja
rikkapalsami, jotka lienevät kulkeutuneet paikalle maa-aineksen mukana.

Osa-alue 5
Haakoninlahden itärannan kallioalue on rannan puolelta puuton (kuva 8). Avo-
kallion pinta-ala on kymmenisen aaria. Sen kasvilajisto on samantyyppistä kuin
eteläisemmän, Nesteen laiturin luona sijaitsevan kallioalueen. Lajistoon kuulu-
vat mm. keto-orvokki, kultapiisku, isomaksaruoho, metsälauha, lampaannata,
jäykkärölli, poronjäkälät ja isohirvenjäkälä. Vaateliaat kalliokasvit puuttuvat
kokonaan.

Haakoninlahden itäranta on miltei kasviton. Kasvillisuutta on lähinnä
rannalle ajautuneiden törkykasojen päällä, jossa kasvoi mm. Helsingin rannoil-
ta siellä täällä tavattavaa merisinappia (niukka esiintymä). Muita huomionar-
voisia kasvilajeja Haakoninlahden itärannan alueelta ei tavattu.
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Osa-alue 6
Kallion laki on metsäinen. Ylispuina on muutamia vanhoja, joskin matalia (10
15 m) mäntyjä, mutta pääosa puustosta on nuorta. Sekapuuna kasvaa joitakin
kuusia ja koivuja. Kenttäkerroksessa on tyypillisiä tuoreen kankaan kasveja,
kuten mustikkaa ja metsälauhaa.

Noin kuuden hehtaarin laajuinen Shellin alue sijaitsee Haakoninlahden ja
Kruunuvuoren kallioiden välissä. Lähes kaikki alueella sijainneet rakennuksen
ja säiliöt purettiin kesän 2011 aikana. Suurin osa alueesta oli loppukesällä kas-
vitonta sora- ja murske- ja purkujätekenttää. Luonnontilaisempaa ympäristöä
oli jäljellä vain alueen reunaosissa. Alueelta erotettiin viisi osa-aluetta (kuva 6),
joiden luonnonoloja tarkastellaan seuraavassa.

Osa-alue 7
Purku- ja maansiirtotöiden jäljiltä kasviton alue, jonka luonnonoloja ei ollut
tarpeen inventoida (ks. selvityksen kansikuvaa). Öljysataman aikaisesta kasvil-
lisuudesta oli jäljellä Haakoninlahden perukassa kaksi melko kookasta hevos-
kastanjaa ja neljä puistolehmusta. Kastanjoiden säilymisestä oli huolehdittu
purkutöiden yhteydessä.

Osa-alue 8
Kallioinen, miltei puuttomana pidetty niemenkärki, jonka itärantaa on täytetty.
Muita rantoja reunustaa luonnontilainen kallio. Alueella on monipuolinen, jos-
kin melko tavanomainen rantakallioiden kasvillisuus. Runsaita lajeja ovat mm.
kanerva, keto-orvokki, isomaksaruoho, keltamaksaruoho, särmäkuisma, mäki-
kuisma, kalliokielo, ahosuolaheinä, pölkkyruoho, nurmirölli, koiranheinä, kel-
tamaite, kalliotierasammal, harmosammal ja poronjäkälät. Lähellä vesirajaa
kasvaa mm. purtojuurta, rantavehnää, rantakukkaa ja rantatädykettä. Eteläpään
kalliolla kasvaa lisäksi melko harvinaista kalliotuhkapensasta. Länsirannalla on
runsas esiintymä kaukasianmaksaruohoa, joka on alkujaan Suomeen tuotu ko-
ristekasvi.

Osa-alue 9
Jyrkähkö Kruunuvuoren kallioalueeseen kuuluva harjanne Shellin alueen länsi-
rajalla. Puuton harjanne on sijainnut purettujen öljysäiliöiden välissä ja sen ete-
lärinteellä on vaateliasta kasvilajistoa, mm. valkomaksaruohoa, heinäkauraa ja
sanikkaisiin kuuluvaa liuskaraunioista (kaikki melko runsaita). Valkomaksa-
ruoho on koristekasvi ja luultavasti jäänne alueella ennen öljysataman toimin-
taa olleista huviloista. Heinäkauraa ja liuskaraunioista kasvaa luontaisesti siellä
täällä etelärannikon kallioilla. Ainakin valkomaksaruohon esiintymä jatkuu
selvitysalueen rajan länsipuolelle.
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Osa-alue 10
Öljysataman aidan ja öljysäiliöiden väliin jäänyt pieni alue, joka länsipäässä on
kalliomännikköä ja nuori haapametsikkö. Puusto on 12 15 metrin korkuista ja
kenttäkerroksessa on tavanomaista tuoreen kankaan kasvillisuutta. Haavikon
itäpuolella on öljysataman aitaan rajautuva muutaman metrin korkuinen täyt-
tömaakumpare, joka kattaa suuren osan koko osa-alueesta. Kumpare on puu-
ton, mutta sen reunaluiskissa kasvaa nuorta lehtipuustoa (kuva 10). Kumpareel-
la on tavanomaista, heinittyneiden joutomaiden lajistoa, mm. pelto-ohdaketta,
pietaryrttiä, päivänkakkaraa, hietakastikkaa ja nurmipuntarpäätä. Lisäksi lajis-
toon kuuluvat ukontulikukka ja Helsingissä melko harvinainen metsänätkelmä
(runsas esiintymä). Viimemainitut ovat kasvupaikasta päätelleen päätyneet pai-
kalle maa-aineksen mukana.

Täyttömaakumpareen eteläpuolella ajotien varressa kasvaa nuoria koivuja,
vaahteroita, raitoja ja mäntyjä. Itäpäässä on nuorta haapavaltaista metsää, jossa
on sekapuuna koivua ja raitaa. Aluskasvillisuutena on kieloa, metsäkastikkaa ja
metsäalvejuurta.

Osa-alue 11
Pieni, lähes puuton kallioniemi satamakentän itäpuolella. Kalliolla on säilynyt
vanhan asutuksen jäljiltä monipuolinen koristekasvillisuus. Lajistoon kuuluvat
mm. kaukasianmaksaruoho, mongolianmaksaruoho, mehiparta, keltamo, (sak-
san?)kurjenmiekka sekä punalehtiruusu ja pihasyreeni. Luontainen kasvillisuus
on samantyyppistä kuin öljysataman muilla kalliokohteilla.
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Suurin osa selvityskohteista on entistä öljysatamaa, jossa alkuperäistä luon-
nonympäristöä on säilynyt varsin vähän. Shellin alueella tai länsirannalla ei ole
jäljellä merkittäviä luontoalueita. Stansvikinnummi muodostaa laajahkon kal-
liometsäkohteen, joka rajautuu lännessä öljysataman kenttiin ja idässä Stansvi-
kin kartanolle johtavaan maantiehen. Kallioalueen puusto on aukkoista ja kas-
villisuus on hyvin säilynyttä, sillä alueella on liikuttu melko vähän. Puusto on
varttuvaa, vanha puusto puuttuu lähes kokonaan ja lahopuustoa on pystyyn
kuivuneita mäntyjä lukuun ottamatta niukasti. Alueella ei ole erityistä merki-
tystä esimerkiksi kääpälajiston tai lahopuissa elävien hyönteisten kannalta.
Puustoltaan arvokkain alue on lähellä rantaa sijaitseva Stansvikinnummen ete-
läosa, jossa kasvaa vanhoja mäntyjä. Puustoinen rantavyöhyke on esitetty säily-
tettäväksi lähinnä maisemallisista syistä (Ympäristösuunnittelu Enviro 2005).

Stansvikinnummen kallioperä on niukkaravinteista graniittia ja kiille-
gneissiä (www.geo.fi), ja kasvillisuus on karuille kallioalueille tavanomaista.
Alueelta ei loppukesällä 2011 tehdyssä inventoinnissa löydetty harvinaisia tai
muita huomionarvoisia kasvilajeja tai niille sopivaa ympäristöä. Stansvikin-
nummen lakialueen kallio on etelärannikolle tyypillistä kalliomaastoa, jollaista
on jäljellä melko paljon. Alueella on jonkin verran keloja ja harjanteen itärin-
teellä on myös melko vanhaa puustoa, mutta erityiset suojeluarvot puuttuvat.
Puuston peittävyys kallion laella (alue 3) on alle 50 %. Aluetta voidaan pitää
metsälain arvokkaana elinympäristönä (karukkokankaita puuntuotannollisesti
vähätuottoisemmat kalliot). Metsälaki säätelee metsänhakkuita. Erityisen ar-
vokkaita elinympäristöjä tulee käsitellä niin, että niiden erityispiirteet säilyvät.
Voimakkaasti maaperään ja puustoon vaikuttavat metsänhoitotoimet ovat kiel-

http://www.geo.fi
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lettyjä. Metsälaki ei yksin rajoita alueen käyttämistä esimerkiksi rakentamistar-
koituksiin.

Hiltunen (2000) korostaa Stansvikin kartanoalueen merkitystä sammal- ja
jäkälälajiston kannalta. Runsas epifyyttilajisto tulee toimeen kartanon vanhojen
puistopuiden turvin. Stansvikinnummella ei ole vaateliaille sammalille tai jäkä-
lille sopivaa vanhaa puustoa, esimerkiksi jaloja lehtipuita. Vuonna 2005 tehty
Kruunuvuorenrannan kääpäselvitys keskittyi kääpälajistoltaan parhaimmiksi
arvioiduille kohteille, mutta työssä ei paljastunut uhanalaisten kääpälajien kas-
vupaikkoja (Kinnunen 2005).

Helsingissä uhanalaisista tai silmälläpidettävistä kasvilajeista (Kurtto
2005) Kruunuvuorenrannan alueella esiintyvät liuskaraunioinen (Helsingissä
silmälläpidettävä) ja metsänätkelmä (Helsingissä yhdeksän esiintymä, joista
vain yksi todennäköisesti alkuperäinen, muut tulokkaita). Kumpikin näistä löy-
dettiin Shellin alueelta. Valtakunnallisesti uhanalaisia lajeja (Rassi ym. 2010)
Kruunuvuorenrannasta ei ole löydetty. Selvitysalueella ei myöskään ole Rauni-
on ym. (2008) kuvaamia uhanalaisia luontotyyppejä.

Kruunuvuorenrannan selvityskohteilla ei ole nyt tehdyn selvityksen tai ai-
empien selvitysten perusteella luonnonsuojelulain mukaisia suojeltavia luonto-
tyyppejä tai vesilain suojaamia pienvesiä. Loppukesällä 2011 tehdyt inventoin-
nit eivät paljastaneet, että Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmään koo-
tuissa aineistoissa oli merkittäviä Stansvikinnummea tai öljysataman aluetta
koskevia puutteita.
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