Suomen Natura 2000 -kohteet / Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen nimi: Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet
Alueen koodi: FI0100063

Kunta: Helsinki

Pinta-ala (ha): 251

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

96 Aluetyyppi: SCI

Uusimaa (suuralue)

4

Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus
Alueen kuvaus: Helsingin itäosassa sijaitseva mereen pistävä harjuniemi, joka jatkuu hiekkasärkkinä ja
hiekkapohjana merenpinnan alla. Suurin osa Natura 2000 -alueesta on vesialuetta. Maa-alueista vain
jo perustetut luonnonsuojelualueet kuuluvat rajaukseen.
Natura 2000 -alueeseen kuuluu kaksi pientä luonnonsuojelualuetta (Kallahdenharju alueen
pohjoispäässä ja Kallahdenniemen rantaniitty alueen keskiosassa) sekä Kallahdenniemeä ympäröivät
vesialueet Kutusärkän saaren eteläpuolelle saakka.
Kallahdenniemen rantaniitty on hyvin alava (10-50 cm keskiveden pinnasta), ja se on syntynyt
maankohoamisen seurauksena 100-200 vuotta sitten.
Harju ja niitty ovat arvokkaita myös maisemallisesti. Lähistöllä on runsaasti asutusta, ja alueita
käytetään virkistykseen. Niityllä on merkitty luontopolku. Molemmille luonnonsuojelualueille on
vahvistettu hoito- ja käyttösuunnitelma.
Vesialueen hiekkaiset ja kivikkoiset matalikot ovat tärkeitä linnuston pesimä- ja levähdysalueita.
Alueella on edustava pitkittäisharju, joka on arvokas geomorfologisesti, maisemallisesti ja
biologisesti. Harju jatkuu merenpinnan alla ja kuuluu luontodirektiivin luontotyyppiin vedenalaiset
hiekkasärkät.
Tällaiset matalat, hiekkaiset merenpohjat ovat Uudellamaalla harvinaisia ja ne ylläpitävät runsasta
linnustoa ja edustavaa kasvistoa. Etenkin muuttavien joutsenten ja hanhien sekä kahlaajien
levähdysalueena Kallahdenniemen länsi- ja eteläpuoliset matalat vesialueet ovat tärkeitä. Alueen
vedenalaiset osat ovat luontoarvoiltaan huonosti tunnettuja.
Natura-alueeseen kuuluvat maa-alueet edustavat pääkaupunkiseudulla harvinaisia luontotyyppejä,
joilla on edustava kasvillisuus. Pohjoisosan kapea, jyrkkärinteinen harjukannas on pääasiassa n. 150vuotiasta harjumännikköä. Kasvilajistossa on tavallisempien kangasmetsälajien joukossa mm.
pohjanvariksenmarjaa ja sianpuolukkaa.
Rantaniitty puolestaan on hyvin edustava alavan, hiekkaisen maankohoamisrannan niitty, jolla kasvaa
kasvilajeja, joita ei juuri muunlaisilla paikoilla tavata ja jotka ovat siksi ainakin pääkaupunkiseudulla
harvinaisia (mm. merinätkelmä, suola-arho, särmäputki, ketomaruna, käärmeenkieli).
Suojelutilanne
(%):

Yksityinen luonnonsuojelualue
Maa-aineslain nojalla suojeltu harju- tai kallioalue

1

4
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Suojelutilanteen
tarkennus ja
toteutuskeinot:

Luontodirektiivin
luontotyypit (% ):

Natura 2000 -alueeseen sisältyvät maa-alueet eli Kallahdenharju ja Kallahdenniemen rantaniitty ovat
Helsingin kaupungin omistamia luonnonsuojelualueita.
Muu osa Natura-alueesta eli vesialueet kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.
Vesialueella Natura-alueen toteutuskeino on vesilaki, jonka avulla suojellaan vedenalaista luontoa,
merenpohjaa ja veden laatua.

1110

Vedenalaiset hiekkasärkät

50

1210

Rantavallien yksivuotinen kasvillisuus

0

1630

*Itämeren boreaaliset rantaniityt

2

1640

Itämeren boreaaliset hiekkarannat, joilla on monivuotista ruohovartista kasvillisuu

0

9060

Harjumuodostumien metsäiset luontotyypit

2

Luontodirektiivin
liitteen II lajit:
Lintudirektiivin
liitteen I linnut:

A193 kalatiira
A140 kapustarinta
A139 keräkurmitsa
A194 lapintiira
A038 laulujoutsen
A236 palokärki
A037 pikkujoutsen
A190 räyskä
A151 suokukko
A068 uivelo

Muuttolinnut:

alli
haapana
härkälintu
jouhisorsa
karikukko
lapasorsa
lapasotka
metsähanhi
pilkkasiipi
punajalkaviklo
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ristisorsa
suosirri
tavi
tukkasotka
Muuta lajistoa:

harjuyökkönen
käärmeenkieli
ketomaruna
merinätkelmä
särmäputki
suola-arho
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