Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet
Alueen koodi: FI0100065

Kunta: Sipoo, Helsinki, Vantaa

Pinta-ala (ha): 355

Hallinnoll.alue: Merialue (ei sis. Nuts-alueisiin)
Uusimaa (suuralue)

23 Aluetyyppi: SCI ja SPA
77

Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen kuvaus: Alue koostuu neljästä erillisestä osasta Helsingin, Vantaan ja Sipoon raja-alueilla. Osa-alueet ovat 1)
Mustavuoren, Porvarinlahden, Labbackan ja Kasabergetin muodostama kokonaisuus, 2) Bruksviken,
3) Torpviken ja 4) Kapellviken.
Alue on luonnoltaan hyvin monipuolinen. Se koostuu matalista merenlahdista ja niiden rantaluhdista
ja -niityistä sekä kallioisista mäistä, joiden rinteillä on lehtokasvillisuutta. Labbackalla ja etenkin
Mustavuorella lehto- ja kalliokasvillisuus on rehevää ja edustavaa, sillä kallioperä on kvartsimaasälpägneissiä, jossa esiintyy välikerroksina ravinteikasta amfiboliittia sekä kalkkikiveä.
Kasaberget on huomattavasti karumpi kallio, sillä sen kivilajeina ovat kvartsi- ja granodioriitti.
Alueella on luontoarvojen lisäksi historiallista merkitystä. Mustavuorella on ensimmäisen
maailamansodan aikaisia linnoituslaitteita ja tykkiteitä sekä vanhoja kalkkilouhoksia. Kasabergetin
laella puolestaan on pronssikautinen hautaröykkiö. Nämä kohteet ovat muinaismuistolain suojaamia.
Alue on pääkaupunkiseudulla sijaitessaan erittäin tärkeä luontoharrastus- ja virkistyskohde. Se on
myös tutkimukselle merkittävä alue, sillä esim. linnustoseurantoja on varsin pitkältä ajalta.
Alueen lehdot, lintuvedet ja kalliot on todettu valtakunnallisesti arvokkaiksi, ja yhdessä ne
muodostavat erittäin merkittävän luontokokonaisuuden. Arvoa nostaa sijainti pääkaupunkiseudulla,
jossa tällaisia kokonaisuuksia on säilynyt hyvin vähän.
Luontodirektiivin luontotyypeistä alueella ovat edustavimpia boreaaliset lehdot ja keskiravinteiset
silikaattikalliot sekä kallioitten pienialaiset kalkkipitoiset osat. Lajistossa puolestaan korostuvat
lintudirektiivin lajit, joita alueella pesii tai levähtää muuttoaikoina huomattavan suuri joukko.
Alueelta on tavattu lisäksi luontodirektiivin sammallajia sekä monia sellaisia kasvi- ja eläinlajeja,
jotka ovat pääkaupunkiseudulla harvinaisia, jotkut myös valtakunnallisesti uhanalaisia.
Lehdot
Mustavuori on pääkaupunkiseudun arvokkain lehto. Se on varsin monipuolinen alue, sillä
kasvillisuus vaihtelee kuivista rinnelehdoista tuoreisiin, hyvin reheviin lehtipuulehtoihin ja hieman
karumpiin kuusikkolehtoihin sekä kosteisiin saniaislehtoihin ja lehtokorpiin.
Alueella esiintyy runsaasti lehtojen vaateliaita kasvilajeja kuten lehtokielo, keltavuokko ja
lehtosinijuuri. Myös metsien sammal- ja sienilajisto on runsas, ja joukossa on uhanalaisiakin lajeja,
mm. ruso-, poimu- ja vuotikankäävät. Lehtolinnustoa edustavat mm. harvinaiset idänuunilintu ja
pikkusieppo.
Mustavuoren eteläosasta on löydetty korpihohtosammalta (Herzogiella turfacea), joka on
luontodirektiivin liitten II laji. Uudellamaalla laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Se kasvaa
lehdoissa ja lehtokorvissa lahopuulla ja turpeella.
Korpihohtosammalesta on Helsingin yliopiston kasvimuseossa viitisentoista Uudeltamaalta kerättyä
näytettä, joista osa on vuosisadan alkupuolelta ja osa sellaisista paikoista, jotka todennäköisesti ovat

1

Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
nykyään rakennettuja. Mustavuoren näytteet on kerätty 1965 ja 1979, ja ne ovat näytteistä uusimmat.
Tämän perusteella näyttää siltä, että Mustavuori on ainoa tiedossa oleva todennäköisesti säilynyt
esiintymispaikka Uudellamaalla. Valitettavasti tarkka löytöpaikka ei näytteistä selviä, mutta
ilmeisesti näytteet on kerätty eri paikoista. Vuoden 1965 näyte on kerätty Helsingistä Mustavuoren
eteläosasta kortetta kasvavasta korpikuusikosta laholta kannolta ja vuoden 1979 näyte Vantaalta
Mustavuoren kosteasta sekametsästä, jossa on kalkkikivikanjoni. Kapeassa, kosteassa kanjonissa
mainitaan olevan kaivettuja luolia ja kulkuväyliä.

Kalliot
Mustavuori on arvokas myös kalliokasvillisuudeltaan. Kallioperässä on paikoin kalkkia, mikä
mahdollistaa vaateliaan itiökasvi- ja kallioketolajiston esiintymisen.
Kalliot ovat alueella varsin monipuolisia, sillä Kasaberget on aivan toisentyyppinen, huomattavasti
karumpi kallioalue.
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaiden kallioalueiden inventoinnissa Mustavuori ja
Kasaberget on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaiksi ja Labbacka maakunnallisesti arvokkaaksi
kallioalueeksi.
Lintuvedet
Koska alueella ja sen lähiympäristössä on monia erilaisia biotooppeja, lintulajisto on monipuolinen.
Porvarinlahti, Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken kuuluvat yhtenä, kansainvälisesti arvokkaaksi
määriteltynä kohteena valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan, mutta kaikki ovat myös
erikseen tarkasteltuina arvokkaita lintuvesiä, joiden lajisto hieman poikkeaa toisistaan.
Porvarinlahdella on esimerkiksi vuonna 1994 pesinyt 40 lintulajia parimäärän ollessa 213. Lajimäärä
on pysynyt vuosia samana, mutta parimäärä on hieman noussut. Lahden pohjukassa suurin osa
linnustosta on varpuslintuja, kun taas idempänä vesilinnut on suurin ryhmä.
Bruksviken on pienestä koostaan huolimatta vesilinnuille tärkeä alue, jolla pesivien vesilintujen
tiheys on suuri. Kahlaajille paras alue puolestaan on Torpviken, jonka rannoilla on avointa
laidunniittyä.
Lintuvesialueista kooltaan suurin on Kapellvikenin alue, jolla on 1980-luvun laskennoissa pesinyt 60
lintulajia ja 585 paria. Hallitsevin ryhmä ovat ruovikkolajit.
Kaikki lahdet ovat lintujen muutonaikaisia levähdyspaikkoja. Niillä myös käy ruokailemassa useita
sellaisia lajeja, jotka eivät pesi alueella.
Suojelutilanne
(%):

Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Yksityinen luonnonsuojelualue
Ei suojeltu

14
86

Suurin osa alueesta kuuluu valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin. Tähän mennessä alueesta on
rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla Porvarinlahden perukka, Mustavuoren eteläosa ja
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Kasabergetin lakialue.
Rauhoittamaton osa Mustavuoresta sekä Labbackan lounaisosa kuuluvat valtakunnalliseen
lehtojensuojeluohjelmaan. Natura-alueen suojelutavoitteet toteutetaan täällä perustamalla
luonnonsuojelulain mukainen suojelualue.
Porvarinlahti, Bruksviken, Torpviken ja Kapellviken rantaluhtineen ja -niittyineen kuuluvat
valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Natura-alue toteutetaan täällä vesilain ja/tai
luonnonsuojelulain nojalla.
Suurin osa Labbackaa sekä Kasabergetin Vantaan puoleinen osa ovat Vantaan yleiskaavan
suojelukohteita. Rauhoittamattomilla alueilla Natura-alueen toteutuskeino on rakennuslaki eli
kyseinen kaava.
Kaavamerkintä on SL2, jonka mukaan puiden kaataminen, kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja
täyttötyöt tai näihin verrattavat toimenpiteet ovat alueella luvanvaraisia, kuten rakennuslain 124a
§:ssä on säädetty. Alueella sallitaan vain käyttötarkoitusta palveleva vähäinen rakentaminen.
Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

1160

Laajat matalat lahdet

23

6430

Kostea suurruohokasvillisuus

3

6510

Alavat niitetyt niityt (Alopecurus pratensis,Sanguisorba officinalis)

0

7140

Vaihettumissuot ja rantasuot

37

8210

Kasvipeitteiset kalkkikalliot

0

8220

Kasvipeitteiset silikaattikalliot

8

9050

Boreaaliset lehdot

9080

*Fennoskandian metsäluhdat

10
2

91D0 *Puustoiset suot

0

Luontodirektiivin
liitteen II lajit:

1984
Lintudirektiivin
liitteen I linnut:

korpihohtosammal

A193 kalatiira
A224 kehrääjä
A307 kirjokerttu
A038 laulujoutsen
A166 liro
A119 luhtahuitti
A338 pikkulepinkäinen
A320 pikkusieppo
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A104 pyy
A122 ruisrääkkä
A151 suokukko
Muuttolinnut:

harmaahaikara
heinätavi
jouhisorsa
mustaviklo
nuolihaukka
punajalkaviklo
uuttukyyhky

Muuta lajistoa:

lapasorsa
pikkutikka

ST

pyrstötiainen

ST

viiksitimali
ruokoyökkönen

M

aarnikääpä
haisukurjenpolvi
hietaorvokki
isokäenrieska
kalliohatikka
kartioakankaali
keltavuokko
kenosammal

V

ketokäenminttu
korpinurmikka
lehtokielo
lehtosinijuuri
liuskaraunioinen
merinäkinruoho
mukulaleinikki
nappirustojäkälä

M

pähkinäpensas
pohjanlumme
poimukääpä

ST

pyörösätkin
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rusokääpä

SH

suoninahkajäkälä
tesmayrtti
tummaraunioinen
ukontulikukka
välkkyludekääpä

ST

vuotikankääpä

SH
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