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1

JOHDANTO
Tämä raportti on laadittu Helsingin kaupungin Rakennusviraston tilaamana liittyen Östersundomin maa-aines-YVAan. Luontoselvityksen tarkoituksena oli kartoittaa hankealueen luontoarvot kasvillisuuden ja luontotyyppien osalta. Luontoselvityksen lähtökohdaksi koottiin olemassa olevat tiedot selvitysalueen luontokohteista, suojeltavista lajeista ja muista luontoarvoista. Luontoselvitykseen liittyvät maastokäynnit toteutettiin kesän
2015 aikana.
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MENETELMÄT
Selvitysalueelta on jo aiemmin tehty luontoselvityksiä, jotka antavat melko kattavaa kuvaa alueen kasvillisuudesta. Tiedot luonnonympäristön nykytilasta on koottu alueelta
aikaisemmin tehdyistä selvityksistä, Helsingin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmästä ja Suomen ympäristökeskuksen OIVA-palvelun aineistoista. Tarkastelun apuna
käytetyt selvitykset ovat:














Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2014: Helsingin luontotietojärjestelmä.
Honkanen, J. 2006: Sipoonkorpi – Luontoselvitys ja nykyinen virkistyskäyttö.
Itä-Uudenmaan liitto 2010: Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU). Julkaisu 96.
Kujala, A-M. 2011: Helsingin Östersundomin pienvesien kartoitus. Pro gradu –
tutkielma, Maantiede, Luonnonmaantiede. Helsingin yliopisto.
Ramboll Oy 2010: Östersundomin puroselvitys.
Saarikivi, J. 2013: Viitasammakko Helsingin liitosalueella keväällä 2012 ja
2013.
Siivonen, Y., Wermundsen, T. 2006: Sipoon lepakkokartoitus 2006. Wermundsen Consulting Oy / Batcon Group.
Sipoonkorven arvokkaat luontokohteet (Jarmo Honkanen, HKR).
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2011: Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys. Helsingin Kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä
2011:14. Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto.
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2008: Lounais-Sipoon luontoselvitykset kesällä
2008: päiväperhoset, sudenkorennot ja saukko. Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2010: Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueella.
Yrjölä, R. 2010: Sipoosta Helsinkiin liitetyn alueen linnusto 2010. Julkaisematon selvitysraportti, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. 58 s.
Sito Oy 2014: Östersundomin yhteinen yleiskaava. Luontovaikutusten arviointi.

Luontoselvityksen lähtöaineistona on käytetty aiempien selvitysten lisäksi Maanmittauslaitoksen peruskartta- ja ilmakuva-aineistoja sekä ympäristöhallinnon tietokantojen
(OIVA, Hertta) tietoja. Työssä keskityttiin alueiden biotooppien tilan selvittämiseen ja
kasvilajistoon. Puuston ikätiedot pohjautuvat Luonnonvarakeskuksen valtakunnan metsien inventoinnin metsävaratietoihin (VMI).
Ennen maastokäyntejä pyydettiin ympäristöhallinnon ylläpitämästä ympäristötiedon
hallintajärjestelmän (Hertta) sisältämät aineistot uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien
lajien esiintymistä. Ympäristöhallinnon rekisterissä ei ole tietoja uhanalaisista kasvilajeista selvitysalueelta.
Luontoselvityksen laadinnasta ovat vastanneet MMM Hanna Suominen ja FM Lauri
Erävuori Sito Oy:stä. Maastoinventoinnit tehtiin 29.6.–1.7; 8.7.–9.7; 30.7. ja 14.10.
Hankealueelta selvitettiin:


Luonnonsuojelulain mukaiset suojeltavat luontotyypit
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Vesilain mukaiset vesiluontotyypit
Metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt
Uhanalaiset luontotyypit
Uhanalaiset kasvi- ja eliölajit
Luontodirektiivin liitteen IV (b) lajit, erityisesti suojellut lajit ja rauhoitetut lajit

Maastokäyntien pohjalta laadittiin selvitysalueesta luontoselvityksen kuviokartta peruskartan päälle paikkatietokantaan (Kuva 1).
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EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Kasvillisuuden ja luontotyyppien kartoitukseen ei liity merkittäviä epävarmuustekijöitä,
sillä kartoitusajankohta oli sovelias kasvillisuuden ja biotooppien kartoittamiseen ja
hankealueet selvitettiin tarkasti. Yksittäisten kasvilajien havaitsematta jääminen on aina
mahdollista, mutta luontotyyppien ja alueen yleispiirteiden perusteella pystytään riittävällä tarkkuudella määrittämään alueen arvot.
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ALUEEN YLEISKUVAUS
Selvitysalue kuuluu kasvimaantieteellisesti hemiboreaaliseen eli lauhkean sekametsän
kasvillisuusvyöhykkeeseen. Suomessa hemiboreaaliseen vyöhykkeeseen kuuluu kapea rantavyöhyke Uudestakaupungista Loviisaan. Vyöhykettä kutsutaan myös tammivyöhykkeeksi, koska sen pohjoisraja noudattaa suurin piirtein tammen luontaisen levinneisyyden pohjoisrajaa. Hemiboreaalinen vyöhyke on vaihettumisalue lauhkeiden
keskieurooppalaisten lehtimetsien ja pohjoisten havumetsien välillä.
Lauhkean vyöhykkeen sekametsille on tyypillistä havupuiden runsas määrä, samoin
lehtokeskukset, joissa kasvaa jaloja lehtipuita, kuten pähkinäpensasta, metsälehmusta
ja metsävaahteraa. Havupuut ovat enimmäkseen kuusia, karummilla paikoilla esiintyy
mäntyä ja katajaa. Metsissä on runsaasti pohjoisia ja eteläisiä piirteitä, Suomessa taigametsien piirteet ovat vallitsevia. Metsät ovat korkeita, tiheitä ja nopeakasvuisia. Lehtoja esiintyy runsaasti. Suotuisimmilla ja ravinteikkaimmilla kasvupaikoilla kasvaa usein
myös jaloja lehtipuita, kuten lehmusta, vaahteraa, tammea, saarnea ja pähkinäpensasta. Pensaskerroksessa kasvaa varsinaista boreaalista havumetsävyöhykettä runsaammin lehtolajeja kuten näsiää, taikinamarjaa, terttuseljaa, koiranheittä, tuomea ja
pajuja. Kenttäkerroksessa kasvaa sekä ruohoja että varpuja. Suomen lounaisrannikolla
ja saaristossa hemiboreaalisella vyöhykkeellä pähkinäpensas on melko yleinen ja
esiintymiä on runsaasti. Myös sinivuokko on Suomen lounaisrannikolla tyypillinen kuusimetsien laji, sisämaassa sitä tavataan vain paikallisina esiintyminä. Soita on vähemmän kuin pohjoisempana ja niitä muodostuu vain painanteisiin ja laaksoihin.
Selvitysalue sijoittuu Östersundomin yhteisen yleiskaavan alueelle. Selvitysalue sijaitsee Sipoonkorven ja Östersundomin lintuvesien Natura 2000 – alueiden välisellä metsäjaksolla. Kaava-alueen pohjoisosa, johon hankevaihtoehdot sijoittuvat, muodostuu
laajasta Sipoonkorpeen yhteydessä olevasta kallioiden ja niiden välisten kosteampien
painanteiden muodostamasta pienipiirteisestä metsäalueesta. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia. Tuoreet ja lehtomaiset kankaat ovat vallitsevia karumpien metsätyyppien sijoittuessa kallioalueille. Varsinaisia lehtoja sijaitsee pienialaisina muutamassa paikassa. Hankealueet ovat pääasiassa luonnonympäristöä. Alueilla on polkuja sekä paikoin vanhoja peltoja. Hankevaihtoehto 2 (Hältingberget) ja hankevaihtoehto 3 (Norrberget) rajautuvat Porvoonväylän tuntumaan.
Suoluonto on hyvin vaihtelevaa. Suuret suot on ojitettu, mutta suuri osa pienistä soista
on ojittamatta. Ojitetuista soista osa on säilynyt suhteellisen luonnontilaisena. Suurin
osa soista on pienialaisia rämeitä ja korpia sekä niiden yhdistelmätyyppejä, jotka sijoittuvat kallioalueiden painanteisiin tai vesistöjen rannoille. Avosoita on vähän. Metsäpuroja ja pieniä jokia on alueella useita. Osa puroista on ainakin osittain säilyttänyt luonnontilaisen uomansa. Muutamissa paikoissa kallioalueiden reunoilla esiintyy jyrkänteitä. Jyrkänteiden alustat ovat kuitenkin tavanomaisia kangasmetsän ympäristöjä. Selvi-
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tysalueen metsien ikä vaihtelee melko paljon. Vanhoiksi metsiksi on tässä selvityksessä määritelty yli 80-vuotiaat metsät. Vanhan metsän alueet keskittyvät paljolti kallioalueille, joissa puusto koostuu lähinnä eri-ikäisistä männyistä. Vanhimmat männyt ovat yli
100-vuotiaita. Myös suoalueilla on osittain vanhaa puustoa. Varttunutta metsää (40–80
–vuotiaat) kasvaa melko paljon kaikilla hankealueilla. Nuorta metsää (alle 40-vuotiaat)
kasvaa jonkin verran kaikilla hankealueilla. (Kuva 2).
Sipoonkorven Natura-alueen (FI0100066) eteläisin kärki rajautuu selvitysalueen pohjoisreunaan. Sipoonkorven Natura-alue on osa Sipoonkorven kansallispuistoa, joka on
Natura-aluetta laajempi. Kansallispuisto rajautuu osittain selvitysalueeseen ja se ulottuu osittain kaava-alueelle. Selvitysalueella ei ole muita suojelualueita.
Selvitysalueelta ei löytynyt uhanalaisia lajeja. Metsälain kohteita ei varsinaisesti luokitella metsälakiin perustuen, vaan luokituksena käytetään uhanalaisten luontotyyppien
luokitusta, joka on kattavampi ja täsmällisempi. Luontoselvityksen yhteydessä löydettiin
yksi uhanalainen luontotyyppi. Se on Kurängenin lehto- ja korpilaakson lehtokuvio. Se
kuuluu tuoreisiin runsasravinteisiin lehtoihin, joka on Etelä-Suomessa äärimmäisen
uhanalainen luontotyyppi (CR). Selvitysalueella sijaitsee isovarpurämeitä, mutta ne eivät kuulu Etelä-Suomessa uhanalaisiin luontotyyppeihin vaan ne ovat silmälläpidettäviä
luontotyyppejä (NT). Selvitysalueella sijaitsee myös kosteita keskiravinteisia lehtoja,
jotka kuuluvat silmälläpidettäviin luontotyyppeihin.

Kuva 1. Selvitysalueen kasvupaikkatyypit.

8

Kuva 2. Puuston ikä selvitysalueella.
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HANKEVAIHTOEHTO 1, LÅNGKÄRRSBERGET

5.1.1

Yleiskuvaus
Långkärrsbergetin selvitysalueen keskellä sijaitsee korkea ja laajalle ulottuva Långkärrsbergetin kallioalue, jolta avautuu näkymiä länteen. Kallioalueen itäpuolella esiintyy
rehevää lehtomaista kasvillisuutta sekä arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi
määritelty Kurängenin lehto- ja korpilaakso (Kuva 3). Alueen vallitsevat metsätyypit
ovat tuore kangas sekä lehtomainen kangas (Kuva 3). Kuivemmilla kasvupaikoilla
esiintyy myös kuivahkon kankaan kasvillisuutta. Kallioalueilla puusto koostuu lähinnä
eri-ikäisistä männyistä. Lehtomaisissa ja tuoreissa kangasmetsissä puusto on kuusivaltaista ja joukossa kasvaa muun muassa mäntyä, koivua ja haapaa. Puusto on muuttumassa erirakenteiseen suuntaan. Kuivahkoilla kankailla puusto on mäntyvaltaista ja
joukossa kasvaa muun muassa koivuja ja kuusia. Alueen kalliometsäalueet ovat säilyneet melko luonnontilaisina, mutta niiden ympärillä on monin paikoin tasarakenteisia
mänty- ja kuusivaltaisia nuoria kasvatusmetsiä. Korpi on yleisin suotyyppi Långkärrsbergetin alueella. Korpikasvillisuutta esiintyy mm. Kurängenin lehto- ja korpilaaksossa
Långkärrsbergetin kallioalueen pohjoispuolella. Selvitysalueen kasvilajisto on elinympäristölleen tyypillistä lajistoa. Långkärrsbergetin selvitysalueella vanhimmat metsät keskittyvät Långkärrsbergetin kallioalueelle sekä Kurängenin lehto- ja korpilaaksoon (Kuva
2). Varttunutta metsää kasvaa melko tasaisesti koko alueella. Nuorta metsää kasvaa
muun muassa kallioalueiden välissä sekä Fallbackenin puron varressa.
Långkärrsbergetin selvitysalueen läpi virtaavat Korsnäsinpuro ja Fallbacken. Korsnäsinpuron uoma on luonnontilaisen kaltainen, ja puro on vedenlaadultaan rehevä ja
samea. Puro on ajoittain hyvin vähävetinen. Fallbacken on suurimmaksi osaksi luonnontilaisen kaltainen. Se on vedenlaadultaan rehevä, samea ja maatalousvaikutteinen.
Puro on ajoittain hyvin vähävetinen.
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Kuva 3. Kuusivaltaista tuoretta kangasta Långkärrsbergetin alueella (vasen kuva). Kurängenin lehto- ja korpilaakso (oikea kuva).

5.1.2

Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Kurängenin rehevää lehto- ja korpilaaksoa luonnehtii tuore ja kostea lehtokasvillisuus
muun muassa sinivuokko (Hepatica nobilis), sudenmarja (Paris quadrifolia), koiranheisi
(Viburnum opulus), lehtokuusama (Lonicera xylosteum) ja näsiä (Daphne mezereum).
Alueella kasvaa myös suursaniaisia kuten isoalvejuurta (Dryopteris expansa) ja hiirenporrasta (Athyrium filix-femina). Yläosastaan laakso on paljolti soistunut pääosin korveksi. Puron läheisyydessä kasvaa myös useita metsälehmuksia (Tilia cordata). Kurängenin lehto- ja korpilaakson eteläpuolella puron varressa esiintyy lehtokasvillisuutta.
Puusto on sekametsää ja joukossa kasvaa muun muassa koivuja ja harmaaleppiä.
Pensaskerroksessa esiintyy muun muassa tuomea (Prunus padus) ja taikinamarjaa
(Ribes alpinum). Kenttäkerroksessa esiintyy muun muassa hiirenporrasta (Athyrium filix-femina), isoalvejuurta (Dryopteris expansa), sinivuokkoa (Hepatica nobilis), ahomansikkaa (Fragaria vesca), käenkaalia (Oxalis acetosella) ja ojakellukkaa (Geum rivale).
Långkärrsbergetin kallioalueen länsipuolella sijaitsee pitkänomainen korpi, jonka ympärillä esiintyy tuoreen kankaan kasvillisuutta. Korven eteläpuolella sijaitsee arvokkaaksi
kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi määritelty Smalmossbergetin itäpää-niminen alue.
Alueen rajaus perustuu keltalieolle otolliseksi katsotun alueen laajuuteen. Alueella
esiintyy tuoreen kankaan kasvillisuutta muun muassa kangasmaitikkaa (Melampyrum
pratense), kellotalvikkia (Pyrola media) ja vanamoa (Linnaea borealis). Rinne on hyvin
kivikkoinen.

5.1.3

Uhanalaiset luontotyypit ja muut arvokkaat kohteet
Luontoselvityksen yhteydessä löydettiin yksi uhanalainen luontotyyppi, joka on Kurängenin lehto- ja korpilaakson lehtokuvio (Kuva 4). Se kuuluu tuoreisiin runsasravinteisiin
lehtoihin, joka on Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Tuoreet
runsasravinteiset lehdot sijaitsevat yleensä kalliojyrkänteiden juurilla, usein vesistöjen
rannoilla. Luonteenomaisimpia ruohoja ja heiniä ovat muun muassa valkovuokko, mustakonnanmarja, lehtotesma, sudenmarja, imikkä sekä kevätlinnunherne. Tuoreissa
runsasravinteisissa lehdoissa on yleensä hyvin runsaasti pensaita ja tavallisimmat lajit
ovat taikinamarja, näsiä, lehtokuusama, myös lehmusta tavataan paikoin. Kurängenin
lehto- ja korpilaaksossa esiintyy kaikkia edellä mainittuja kasvilajeja. Alueella sijaitsee
myös pienialainen kostea keskiravinteinen lehto, joka kuuluu silmälläpidettäviin luontotyyppeihin. Lehto on luonnontilaisen kaltainen ja säilynyt hyvin.
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Kuva 4. Kurängenin lehto- ja korpilaakson lehmuksia (vasen kuva). Långkärrsbergetin alueen Kurängenin lehtoja korpilaaksossa sijaitseva lähde (oikea kuva).

Alueella ei esiinny luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Luontoselvityksen yhteydessä ei havaittu uhanalaisia, rauhoitettuja tai suojeltuja lajeja. Luontoselvityksen
yhteydessä löydettiin yksi lähde, joka sijaitsee selvitysalueen pohjoispuolella Kurängenin lehto- ja korpilaaksossa Fallbackenin puron länsipuolella. Lähde ei kuitenkaan täytä
vesilain kriteerejä, koska lähde ei ole enää luonnontilainen. Lähteen ympärille on rakennettu puinen kehikko ja lähteen pohja on kivetty (Kuva 4).
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HANKEVAIHTOEHTO 2, HÄLTINGBERGET

6.1.1

Yleiskuvaus
Hältingbergetin selvitysalueella esiintyy pieniä kallioharjanteita kosteiden painanteiden
ja kangasmetsäalueiden välissä. Alueen vallitsevat metsätyypit ovat tuore kangas sekä
lehtomainen kangas (Kuva 5). Kuivemmilla kasvupaikoilla esiintyy myös kuivahkon
kankaan kasvillisuutta. Kallioalueilla puusto koostuu lähinnä eri-ikäisistä männyistä.
Lehtomaisissa ja tuoreissa kangasmetsissä puusto on kuusivaltaista ja joukossa kasvaa muun muassa mäntyä, koivua ja haapaa. Puusto on muuttumassa erirakenteiseen
suuntaan. Kuivahkoilla kankailla puusto on mäntyvaltaista ja joukossa kasvaa muun
muassa koivuja ja kuusia. Alueen kalliometsäalueet ovat säilyneet melko luonnontilaisina, mutta niiden ympärillä on monin paikoin tasarakenteisia mänty- ja kuusivaltaisia
nuoria kasvatusmetsiä.
Selvitysalueen keskellä on pienialainen isovarpuräme (Kuva 5) ja Hältingträskin länsipuolella on pari pienialaista metsäojitettua suota, jotka ovat tyypiltään puolukkaturvekangasta. Selvitysalueen kasvilajisto on elinympäristölleen tyypillistä lajistoa. Hältingbergetin selvitysalueella vanhimmat metsät keskittyvät Hältingbergetin kallioalueelle
sekä Hältingträskin läheisyyteen. Varttunutta metsää kasvaa melko tasaisesti koko
alueella. Nuorta metsää kasvaa muun muassa Porvoonväylän läheisyydessä sekä
Korsnäsinpuron varressa (Kuva 2).
Hältingbergetin selvitysalueen läpi virtaavat Korsnäsinpuro ja Fallbacken. Korsnäsinpuron uoma on luonnontilaisen kaltainen, ja se on vedenlaadultaan rehevä ja samea. Puro on ajoittain hyvin vähävetinen. Fallbacken on suurimmaksi osaksi luonnontilaisen
kaltainen. Se on vedenlaadultaan rehevä, samea ja maatalousvaikutteinen. Puro on
ajoittain hyvin vähävetinen.

6.1.2

Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Alueen pohjoisosassa sijaitsee Hältingträsk, joka on määritelty arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi (Kuva 6). Se on pieni ruskea- ja hapanvetinen järvi. Hältingträsk on pinta-alaltaan noin 1,05 hehtaaria. Järveä ympäröi suoreunus, joka on vedenläheisiltä osiltaan nevaa ja metsänläheisiltä osiltaan pääasiassa isovarpurämettä. Neva
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on leveimmillään ja märimmillään länsi- ja lounaisrannalla. Suokasvisto on monipuolinen ja alueella esiintyvät muun muassa suokukka (Andromeda polifolia), vehka (Calla
palustris), tähtisara (Carex echinata), maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), raate (Menyanthes trifoliata), kurjenjalka (Comarum palustre), suopursu (Rhododendron
tomentosum), muurain (Rubus chamaemorus) ja juolukka (Vaccinium uliginosum). Vedessä kasvaa hieman järviruokoa (Phragmites australis) pohjoisrannalla ja runsaasti
pohjanlummetta (Nymphaea alba) koko alueella.

Kuva 5. Kuusivaltaista lehtomaista kangasta Hältingbergetin alueella (vasen kuva). Isovarpurämettä Hältingbergetin alueella (oikea kuva).

Hältingbergetin selvitysalueen itäpuolella sijaitsee arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi määritelty Hältingträskin itäpuolen jyrkännelaakso. Korkean kalliomäen pitkä
länsirinne jakautuu lukuisiksi pystysuoriksi jyrkänteiksi sekä jyrkänteiden välisiksi soliksi. Alueella esiintyy monipuolista kasvillisuutta, muun muassa haisukurjenpolvea (Geranium robertianum), mäkitervakkoa (Silene viscaria), mustakonnanmarjaa (Actaea
spicata), sinivuokkoa (Hepatica nobilis), kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus), lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) sekä koiranheittä (Viburnum opulus). Jyrkännelaakson
pohjoispuolella on suolaikku, joka on tyypiltään lähinnä nevakorpea ja sen kasvustoon
kuuluvat muun muassa maariankämmekkä (Dactylorhiza maculata), raate (Menyanthes trifoliata), kurjenjalka (Comarum palustre), luhtavilla (Eriophorum angustifolium) ja
pullosara (Carex rostrata).

Kuva 6. Hältingträsk Hältingbergetin pohjoisosassa.

Hältingbergetin selvitysalueen länsipuolella sijaitsee arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi määritelty Landbon liittymän kallioniitty. Porvoon moottoritien ja Knutersin-
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tien liittymän luoteispuolella hiekkatien molemmin puolin on säilynyt kalliopaljastumilla
vanhan talonpaikan ketomaista niittykasvillisuutta. Niityn lajistoon kuuluvat muun muassa keltamatara (Galium verum), ketoneilikka (Dianthus deltoides), aholeinikki (Ranunculus polyanthemos), mäkihorsma (Epilobium collinum), keto-orvokki (Viola tricolor), ruusuruoho (Knautia arvensis) sekä pölkkyruoho (Arabis glabra).
6.1.3

Uhanalaiset luontotyypit ja muut arvokkaat kohteet
Luontoselvityksen yhteydessä ei löydetty uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen lounaispuolella Korsnäsinpuron varrella sijaitsee kostea keskiravinteinen lehto, joka kuuluu
silmälläpidettäviin luontotyyppeihin. Purouoma on luonnontilaisen kaltainen. Puusto on
sekametsää ja joukossa kasvaa muun muassa järeitä haapoja ja leppiä. Pensaskerroksessa esiintyy muun muassa tuomea (Prunus padus), taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja punaherukkaa (Ribes rubrum). Kenttäkerroksessa esiintyy muun muassa hiirenporrasta (Athyrium filix-femina), isoalvejuurta (Dryopteris expansa), sinivuokkoa
(Hepatica nobilis), sudenmarjaa (Paris quadrifolia), ahomansikkaa (Fragaria vesca),
käenkaalia (Oxalis acetosella), ojakellukkaa (Geum rivale) ja vuohenputkea (Aegopodium podagraria). Alueen keskellä Hältingträskin eteläpuolella sijaitsee pienialainen
isovarpuräme, joka kuuluu silmälläpidettäviin luontotyyppeihin. Suolla esiintyy muun
muassa suopursua (Rhododendron tomentosum), juolukkaa (Vaccinium uliginosum),
muurainta (Rubus chamaemorus) ja kanervaa (Calluna vulgaris).
Alueelta löytyi yksi luonnonsuojelulailla suojeltu luontotyyppi, joka on Hältingbergetin
jalopuumetsikkö selvitysalueen itäpuolella (Kuva 7). Se kuuluu luonnonsuojelulaissa
mainittuun suojeltuun luontotyyppiin luontaisesti syntyneet jalopuumetsiköt. Jyrkän kallioseinämän edustalla sijaitsevassa Hältingbergetin jalopuumetsikössä kasvaa metsälehmuksia. Alue on hyvin pienialainen (0,1 ha) ja kuvio on säilyttänyt hyvin luonnontilaisuutensa.

Kuva 7. Hältingbergetin jalopuumetsikkö, joka on luonnonsuojelulailla suojeltu luontotyyppi.

Hältingträsk ei täytä kokonsa puolesta vesilain suojellun luontotyypin kriteerejä. Luontoselvityksen yhteydessä ei havaittu uhanalaisia, rauhoitettuja tai suojeltuja lajeja. Alueella ei esiinny vesilain kriteerit täyttäviä kohteita.
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7

HANKEVAIHTOEHTO 3, NORRBERGET

7.1.1

Yleiskuvaus
Norrbergetin selvitysalueella esiintyy pieniä kallioharjanteita kosteiden painanteiden ja
kangasmetsäalueiden välissä. Alueen vallitsevat metsätyypit ovat kuivahko kangas ja
tuore kangas (Kuva 8). Rehevämmillä kasvupaikoilla esiintyy myös lehtomaisen kankaan kasvillisuutta ja selvitysalueen itäpuolella puronvarressa esiintyy lehtoa. Selvitysalueen eteläpuolella on peltoalue sekä niittykasvillisuutta. Kallioalueilla puusto koostuu
lähinnä eri-ikäisistä männyistä (Kuva 8). Lehtomaisissa ja tuoreissa kangasmetsissä
puusto on kuusivaltaista ja joukossa kasvaa muun muassa mäntyä, koivua ja haapaa.
Puusto on muuttumassa erirakenteiseen suuntaan. Kuivahkoilla kankailla puusto on
mäntyvaltaista ja joukossa kasvaa muun muassa koivuja ja kuusia. Puusto on melko
erirakenteista. Suurin osa soista on rämeitä ja korpia sekä niiden yhdistelmätyyppejä.
Isovarpuräme on yleisin rämetyyppi. Selvitysalueen kasvilajisto on elinympäristölleen
tyypillistä lajistoa. Norrbergetin selvitysalueella vanhimmat metsät keskittyvät kallioalueille sekä Norrbergetin suon läheisyyteen. Varttunutta metsää kasvaa melko tasaisesti
koko alueella. Nuorta metsää kasvaa muun muassa Porvoonväylän läheisyydessä sekä Östersundominpuron varressa.

Kuva 8. Mäntyvaltaista kuivahkoa kangasta Norrbergetin alueella (vasen kuva). Norrbergetin alueen kalliomännikköä (oikea kuva).

Norrbergetin selvitysalueen läpi virtaavat Gumbölenpuro ja Östersundominpuro. Gumbölenpuron uoma on luonnontilaisen kaltainen peltomaita lukuun ottamatta. Puro on
vedenlaadultaan rehevä ja samea sekä maatalousvaikutteinen. Puro on ajoittain vähävetinen. Östersundominpuro on suurimmaksi osaksi hyvin luonnontilaisen kaltainen. Se
on vedenlaadultaan hyvin rehevä, samea ja maatalousvaikutteinen. Puro on ajoittain
vähävetinen.
7.1.2

Arvokkaat kasvillisuus- ja kasvistokohteet
Norrbergetin selvitysalueen pohjoispuolella sijaitsee kaksi arvokkaaksi kasvillisuus- ja
kasvistokohteeksi määriteltyä kohdetta. Ensimmäinen kohde on Norrbergetin suo. Se
on kolmihaarainen laaksosuo, jota ympäröivät useat kalliot ja suo koostuu monista suotyypeistä. Suon lounaisen haaran eteläosa on keskustaltaan pullosaran (Carex rostrata) ja jouhisaran (Carex lasiocarpa) sekä runsaan luhtavillan (Eriophorum angustifolium) vallitsemaa keskiravinteista nevaa, jossa esiintyy isovarpurämemättäitä. Nevan ja
kivennäismaan sekä kallion välissä esiintyy isovarpurämettä, joka on leveimmiltään
suon etelä- ja länsilaidassa. Suon pohjoisosassa on nevakorpi- ja kangaskorpijuotteja.
Suotyyppien monipuolisuuden vuoksi suokokonaisuuden kasvilajisto on melkoisen rikas, ja kasvilajisto koostuu muun muassa jouhisarasta (Carex lasiocarpa), pullosarasta
(Carex rostrata), jokapaikansarasta (Carex nigra), luhtavillasta (Eriophorum angustifolium), järviruo’osta (Phragmites australis), variksenmarjasta (Empetrum nigrum), muu-
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raimesta (Rubus chamaemorus), suopursusta (Rhododendron tomentosum), tupasvillasta (Eriophorum vaginatum) sekä suohorsmasta (Epilobium palustre).
Toinen arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde on Storträsk (Kuva 9). Se on ruskeavetinen, pienehkö (4,5 ha) järvi, jota ympäröivät pohjoisessa, idässä ja etelässä pääasiassa metsät ja melko korkeat kalliot, lännessä puolestaan laajahko suoalue pienine metsäsaarekkeineen. Järven vedessä kasvavat pohjanlumme (Nymphaea alba) runsaana
ja kaitakalpakko (Sparganium angustifolium) melko runsaana sekä ulpukka (Nuphar
lutea), järviruoko (Phragmites australis) ja leveäosmankäämi (Typha latifolia). Järveä
kehystää etelässä ja lännessä nevareunus, joka on pääosin kapea, keskiravinteinen ja
ruohoinen, mutta laajenee lounaisen lahden perukassa noin 30 metriä leveäksi ja karummaksi. Reunuksen valtalajeina ovat pullosara (Carex rostrata) ja jouhisara (Carex
lasiocarpa), mutta paikoin myös valkopiirtoheinä (Rhynchospora alba) ja mutasara (Carex limosa) ovat runsaita. Järven länsipuolella suokasvillisuus jatkuu nevareunuksesta
länteen edustavana isovarpurämeenä ja sitä kivennäismaahan rajoittavana korpilaiteena maariankämmeköineen. Järven etelärannalla nevan ja metsän välissä on paikoin
kapealti korpea sekä rämettä.

Kuva 9. Storräsk Norrbergetin alueen pohjoisosassa.

7.1.3

Uhanalaiset luontotyypit ja muut arvokkaat kohteet
Luontoselvityksen yhteydessä ei löydetty uhanalaisia luontotyyppejä. Alueen itäpuolella
Östersundominpuron varrella sijaitsee kostea keskiravinteinen lehto, joka kuuluu silmälläpidettäviin luontotyyppeihin. Alueen puusto on järeää ja kuusivaltaista. Joukossa
on myös muutamia suuria koivuja ja haapoja. Puronvarressa on myös leppiä ja raitoja.
Puusto on erirakenteista. Pensaskerroksessa esiintyy muun muassa taikinamarjaa (Ribes alpinum) ja koiranheittä (Viburnum opulus) ja kenttäkerroksessa esiintyy muun
muassa hiirenporrasta (Athyrium filix-femina), isoalvejuurta (Dryopteris expansa), sinivuokkoa (Hepatica nobilis), ahomansikkaa (Fragaria vesca) ja käenkaalia (Oxalis acetosella). Alueella sijaitsee myös muutamia isovarpurämeitä, jotka kuuluvat myös silmälläpidettäviin luontotyyppeihin. Näillä soilla esiintyy muun muassa suopursua (Rhododendron tomentosum), juolukkaa (Vaccinium uliginosum), muurainta (Rubus chamaemorus) ja kanervaa (Calluna vulgaris).
Alueella ei esiinny luonnonsuojelulailla suojeltuja luontotyyppejä. Luontoselvityksen yhteydessä ei havaittu uhanalaisia, rauhoitettuja tai suojeltuja lajeja. Alueella ei esiinny
vesilain kriteerit täyttäviä kohteita.

8

TIEYHTEYDET
Suunniteltu läntinen tieyhteys kulkee Norrbergetin selvitysalueen eteläpuolella sijaitsevan pellon poikki ja se jatkuu Porvoon moottoritien yli tuoreen kangasmetsäkuvion sekä
kallioalueen poikki Gumbölenpuron uomaa pitkin (Kuva 10). Puronvarressa esiintyy
lehtoa. Puusto on lehtipuuvaltaista sekametsää ja alueella kasvaa muun muassa tervaja harmaaleppää, koivua, raitaa, tuomea sekä haapaa. Kenttäkerroksessa esiintyy
muun muassa hiirenporrasta (Athyrium filix-femina), isoalvejuurta (Dryopteris expansa),
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vuohenputkea (Aegopodium podagraria), ojakellukkaa (Geum rivale), rönsyleinikkiä
(Ranunculus repens), ahomansikkaa (Fragaria vesca), vadelmaa (Rubus idaeus) ja
käenkaalia (Oxalis acetosella). Suunnitellun tieyhteyden eteläosa kulkee ison peltoaukean halki Uudelle Porvoontielle (Kuva 10).
Långkärrsbergetin ja Hältingbergetin selvitysalueiden väliin suunniteltu tieyhteys kulkee
jo olemassa olevaa hiekkatietä pitkin. Hiekkatien molemmin puolin on kallioalueita sekä
pääasiassa tuoretta ja lehtomaista kangasta.

Kuva 10. Suunnitellun läntisen tieyhteyden varrella oleva ryteikköinen Gumbölenpuron uoma (vasen yläkuva).
Suunnitellun läntisen tieyhteyden varrella oleva pelto (oikea yläkuva). Suunnitellun itäisen tieyhteyden varrella
oleva puronvarsi (vasen alakuva). Suunnitellun itäisen tieyhteyden läheisyydessä sijaitseva Kattrumpanin lounaispuolen lehto (oikea alakuva).

Suunniteltu itäinen tieyhteys kulkee Hältingbergetin selvitysalueen eteläpuolella osan
matkaa Korsnäsinpuron vartta pitkin sekä loppumatkan jo olemassa olevaa Puroniityntietä eteläänpäin Uuden Porvoontien varteen. Suunniteltu tieyhteys kulkee Korsnäsinpuron varressa kallioalueen pohjoispuolelta ja se kulkee metsittyvän niittyalueen poikki
(Kuva 10). Alueella sijaitsee myös koirametsäksi kutsuttu alue, joka on Helsingin kaupungin omistama alue. Suunnitellun tieyhteyden eteläpuolella sijaitsee arvokkaaksi
kasvillisuus- ja kasvistokohteeksi määritelty kohde, jonka nimi on Kattrumpanin lounaispuolen lehto (Kuva 10). Lehtokasvillisuutta esiintyy kalliojyrkänteen edustalla ja
puustoa vallitsevat kohteen itäosassa järeät haavat ja läntisimmässä osassa kuuset.
Pensaskerroksessa esiintyy paljon lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum) ja taikinamarjaa (Ribes alpinum) sekä muutama näsiä (Daphne mezereum) ja koiranheisi (Viburnum
opulus). Alueella kasvaa myös vaahteraa ja koivuja. Kenttäkerroksessa esiintyy runsaasti sinivuokkoa (Hepatica nobilis), lehto-orvokkia (Viola mirabilis) sekä melko paljon
kevätlinnunhernettä (Lathyrus vernus) ja niukasti imikkää (Pulmonaria obscura). Kalli-
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onseinämissä kasvaa monessa kohtaa näyttävästi kallioimarretta (Polypodium vulgare).

9

YHTEENVETO
Selvitysalue muodostuu laajasta Sipoonkorpeen yhteydessä olevasta kallioiden ja niiden välisten kosteampien painanteiden muodostamasta pienipiirteisestä metsäalueesta. Alueen metsät ovat havupuuvaltaisia. Tuoreet ja lehtomaiset kankaat ovat vallitsevia karumpien metsätyyppien sijoittuessa kallioalueille. Varsinaisia lehtoja sijaitsee pienialaisina muutamassa paikassa. Hankevaihtoehtojen alueet ovat pääasiassa luonnonympäristöä. Vanhan metsän alueet keskittyvät paljolti kallioalueille, joissa puusto
koostuu lähinnä eri-ikäisistä männyistä. Vanhimmat männyt ovat yli 100-vuotiaita. Myös
suoalueilla on osittain vanhaa puustoa.
Tehdyn selvityksen mukaan alueen monimuotoisuuden kannalta olennaisia alueita ovat
toisaalta puronvarret, joilla kasvaa lehtokasvillisuutta sekä osin varttuneempaa metsää
kasvavat alueet, erityisesti Hältingträskin läheiset alueet. Alueelle sijoittuu yksi luonnonsuojelulain perusteella suojeltu luontotyyppi, Hältingbergetin jalopuumetsikkö. Alueelle sijoittuu myös yksi uhanalainen luontotyyppi, Kurängenin lehto, joka olisi hyvä säilyttää muuttumattomana. Kurängenin lehto kuuluu tuoreisiin runsasravinteisiin lehtoihin,
joka on Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalainen luontotyyppi. Kaikkien hankevaihtoehtojen alueelle sijoittuu silmälläpidettäviä luontotyyppejä (muutamia kosteita keskiravinteisia lehtoja sekä muutamia isovarpurämeitä).
Selvitysalueella ei ole vesilain nojalla suojeltavia luontotyyppejä tai Natura 2000verkostoon kuuluvia alueita. Luontoselvityksen yhteydessä ei havaittu uhanalaisia, rauhoitettuja tai suojeltuja lajeja. Kaikkien hankevaihtoehtojen alueelle sijoittuu Luontotietojärjestelmässä osoitettuja arvokkaita kasvillisuus- ja kasvistokohteita. Hältingbergetin
ja Långkärrsbergetin hankevaihtoehtojen alueilla sijaitsee myös Luontotietojärjestelmässä osoitettuja arvokkaita kalliokohteita (Hältingberget ja Långkärrsberget).
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