
LIITE 1 – KUMOTTAVIKSI VAADITTAVIA KAAVAVARAUKSIA

Kohteiden numerot viittaavat liitteiden 2-5 kartoilla esitettyihin kohdenumeroihin.

2. Alue jolla Sipoonkorven ja Mustavuoren Natura-alueiden välinen metsäekologinen yhteys todellisuudessa
kulkee, ja joka sisältää mm. Vantaan lainvoimaisen yleiskaavan suojeluvarauksen (Länsimetsä, 19,9 ha) sekä 
siihen eteläpuolelta liittyvän luo-alueen (Länsimetsän laajennus, 5 ha, arvokasta kääpä-aluetta), on kaavassa
osoitettu rakentamisalueeksi, jonka toteuttaminen tuhoaisi em. metsäekologisen yhteyden. Aluevaraus 
tulee kumota.

3. ja 4. Luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaita metsäalueita (puronvarsilehtoja, runsaslahopuustoisia 
metsiä) jotka on esitetty kaavassa virkistysaluemerkinnällä joka sallii niiden muuttamisen viljelypalsta-
alueiksi, urheilualueiksi ja puistoiksi, mikä tuhoaisi näiden alueiden luonnonarvot ja kohteen säilymisen 
metsäekologisena yhteytenä. Kohde 4 on myös valtaosiltaan lainvoimaisen maakuntakaavan SL-varausta, 
joten sen alueella maakuntakaava ei ole toiminut ohjeena yleiskaavaa laadittaessa.  Aluevaraukset tulee 
kumota.

5. Yleiskaavassa on esitetty rakennettavaksi Länsimäen itä- ja koillispuoliseen tärkeään metsäiseen 
virkistysaluekokonaisuuteen kuuluva Långmossenin alue. Alueella on säilynyt merkittäviä metsä- ja 
suoluonnon suojeluarvoja, joiden olemassaolo on todettu myös tuoreessa alueelle laaditussa Vantaan 
kaupungin metsänhoitosuunnitelmassa. Alueen luonnonsuojelubiologista arvoa lisää olennaisesti alueen 
kytkeytyminen etelässä Vantaan yleiskaavan isoon luo-alueeseen (Myllymäki, 22 ha) sekä etelämpänä 
Mustavuoren Natura-alueeseen. Merkittävien virkistys- ja luontoarvojen vuoksi taajamavaraus tulee kumota
koko siltä Långmossenin alueelta joka Vantaan lainvoimaisessa yleiskaavassa 
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/
106902_Kaupsu_YK20071217_4_osassa.pdf on osoitettu virkistysalueena.

7. Työpaikka-aluevarauksen pohjoispuolisko sijoittuu erittäin edustavien (jopa yli 300-vuotiaita mäntyjä, 
runsaasti lahopuuta), Sipoonkorven suojelun kannalta erittäin tärkeiden kalliometsien ja kalliometsä-
kangasmetsä -mosaiikkien sekä luonnontilaisten korpisoiden ja Storträskin luonnontilaisen laskupuron 
päälle.  Alueella on myös luonnonsuojelulain erityisesti suojeltavan lahokaviosammalen merkittävä ydinalue
ja sen lahopuustoiset kallio-, kangas- ja korpimetsät tekevät siitä hyvin potentiaalisen vaateliaan 
lahopuulajiston tärkeän elinalueen. Varaus tuleekin kumota vähintään liitekartalla rajatun alueen sekä 
tievarauksen osalta.  Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on osoittanut varauksen perustuvan 
monelta osin virheelliseen ja/tai puutteelliseen luontoselvitystietoon 
https://old.sll.fi/uusimaa/kannanotot/lausunto-ostersundomin-maa-aineshankkeen-yva-selostuksesta

8. ja 9. Tärkeään, maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit täyttävään luontoarvokeskittymään 
kuuluvia luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä. Rakentamisen mahdollistava kaavamerkintä tulee 
kumota.

10. Dammeninpuron purolaaksoa suojaavia, luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä. Rakentamisen 
mahdollistava kaavamerkintä tulee kumota.

11. Luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää. Rakentamisen mahdollistava kaavamerkintä tulee kumota.

12. Taajamavarauksen koillisosa sijoittuu edustavien, Sipoonkorven suojeluarvojen kannalta erittäin 
tärkeiden luonnontilaisen kaltaisten vanhapuustoisten kalliometsien, runsaslahopuustoisten tuoreen 
kankaan kuusikoiden, luonnontilaisen kaltaisten havusekametsien ja korpisoiden päälle. Lisäksi osa tästä 
alueesta sijoittuu vedenvaihtuvuudeltaan heikon Hältingträsk-lammen valuma-alueelle, ja sen rakentaminen
uhkaisi lammen veden laatua sen myötä lammelta tavattua, luonnonsuojelulain nojalla suojeltua EU-
direktiivilajistoa. Varauksen koillisosa on jo nykyisin erittäin suosittua virkistysaluetta. Varaus tulee kumota. 
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Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on osoittanut varauksen perustuvan monelta osin 
virheelliseen ja/tai puutteelliseen luontoselvitystietoon. https://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/lausunto-
ostersundomin-maa-aineshankkeen-yva-selostuksesta

13. Maantasaus- ja rakentamisaluevaraus on sijoitettu luonnonsuojelullisesti arvokkaan, purolaaksoon ja 
sen rinteille sijoittuvan lehtoalueen päälle. Varaus tulee kumota.

14. Yleiskaavassa on osoitettu louhinta-alue ja ylijäämämaiden sijoituspaikka Hältingträsk-lammen 
kupeeseen. Kaavaselostuksen mukaan tämä perustuu Helsingin kaupungin teettämään selvitykseen. 
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on osoittanut kyseisen selvityksen perustuvan monelta osin 
virheelliseen ja/tai puutteelliseen luontoselvitystietoon https://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/lausunto-
ostersundomin-maa-aineshankkeen-yva-selostuksesta.  Kaavan mukaisella sijainnilla sijoituspaikka uhkaa 
sekä Hältingträskin veden laatua ja lammella esiintyvää, luonnonsuojelulain suojaamaa EU-direktiivilajistoa 
että lampea ympäröiviä, erittäin edustavia, luonnontilaisen kaltaisia kallio- ja kangasmetsiä (jopa yli 300-
vuotiaita puita, lahopuuta). Se uhkaa myös tärkeän metsäekologisen yhteyden toimivuutta. Varaus tulee 
kumota.

15. Luonnonsuojelullisesti erittäin arvokas metsäalue (puronvarsilehtoa, runsaslahopuustoista metsää) joka 
on esitetty yleiskaavassa virkistysaluemerkinnällä joka sallii sen muuttamisen viljelypalsta-alueiksi, 
urheilualueiksi ja puistoiksi, mikä tuhoaisi sen luonnonarvot. MALU-kohde. Alue ulottuu idässä myös hieman
rakentamisvarauksen alueelle. Molemmat varaukset tulee kumota siltä osin kuin ne ovat päällekkäisiä 
arvokkaan luontokohteen kanssa. 

16. Luonnonsuojelullisesti erittäin arvokas metsäalue (tervaleppävaltaista puronvarsilehtoa, lehtokorpea ja 
tervaleppäluhtaa) joka on esitetty yleiskaavassa virkistysaluemerkinnällä joka sallii sen muuttamisen 
viljelypalsta-alueiksi, urheilualueiksi ja puistoiksi, mikä tuhoaisi sen luonnonarvot. Varaus tulee kumota. 
Katso tarkempi kuvaus liitteestä 7.

17. Suomen merkittävimpiin kuuluvan metsälehmusesiintymän sisältävä jalopuumetsäalue (täyttää 
kirkkaasti LSL 29 §:n mukaisen jalopuumetsän kriteerit) on merkitty yleiskaavassa rakentamisalueeksi. 
Rakentamisen salliva kaavamerkintä tulee kumota. Katso alueen tarkempi kuvaus liitteestä 7.

18. Maakunnallisesti arvokkaita vanhoja, luonnontilaisen kaltaisia, topografialtaan jyrkkäpiirteisiä metsiä 
sekä tervaleppävaltaista lehtoa on esitetty kaavassa rakentamisalueina. Kohde on osa suojelualuetasoista 
kokonaisuutta. Rakentamisen salliva kaavamerkintä tulee kumota. Katso alueen tarkempi kuvaus liitteestä 7.

20. Kaavan asuinaluevaraus tulee kumota siltä osin kuin se lounaispuoliskossaan ulottuu maakunnallisesti 
arvokkaiksi luokiteltujen vanhojen metsien päälle. Katso alueen tarkempi kuvaus liitteestä 7.

21. Kaavassa rakentamisalueeksi esitetyllä alueella on mm. rauhoitettu hiidenkirnu. Varaus tulee kumota.

22. Yleiskaavassa liikennealueeksi esitetty Karhusaaren Kasabergetin lounaisosa kuuluu samaan 
luonnonsuojelullisesti arvokkaaseen metsäkokonaisuuteen Kasabergetin lakialueen kanssa. Kaavamerkintä 
tulee kumota.

23. Yleiskaavassa hautausmaa-alueeksi esitetty Prästholmen on huomattavalta osin tulva-aluetta, ja muilta 
osin kallioista, joten se ei sovellu hautausmaa-alueeksi. Varaus tulee kumota.

24. Storörsbottnetin rantalehtoja on kaavassa esitetty vesialueena ja rakennusalueena. Molemmat 
varaukset tulee kumota siltä osin kun ne ulottuvat em. rantalehtojen päälle (liitekartalla rajattu alue).

25. Östersundomin ja Helsingin kantakaupungin välinen pääkatu on kaavassa osoitettu nykyiselle paikalleen 
Mustavuoren Natura-alueen kahden osan väliseen kapeikkoon, yhdessä pikaraitiotien, seudullisen 
pyöräilyreitin ja vesihuoltolinjan kanssa. Kyseisessä paikassa ei ole Natura-aluetta vahingoittamatta tilaa 
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nykyistä 2-kaistaista tietä leveämmälle kadulle, ainakaan jos siihen pitää mahtua autojen lisäksi myös muita 
liikennemuotoja. Tämän vuoksi kaavoittajan olisi ollut syytä selvittää autoliikenteen kadun siirtämistä 
uudelle linjaukselle (kartalla ruskealla viivalla, numero 26.).  Kaavamerkintöjen mukaisten liikenneväylien 
vaikutusta Natura-alueeseen ei ole lainkaan selvitetty. Joko autoliikenteen tai pikaraitiotien varaus tulee 
tältä osin kumota.

27. Kaavassa on esitetty seudulliselle rantaraitille linjaus Talosaaren niemen itäosan ranta-alueelle. Kyseinen 
alue on luonnontilaisen kaltaista rantametsää, joka toimii mm. valkoselkätikan ruokailualueena. Rantaraitin 
rakentaminen alueelle edellyttäisi runsaasti puiden kaatamista mikä vaurioittaisi vakavasti kohteen 
luontoarvoja. Rantaraitin linjaus Talosaaren itäosan ranta-alueelta tulee kumota. Raitti on mahdollista vetää 
pienemmin luontovaurioin suoraan Karhusaaren -Talosaaren välille kaavassa esitetyltä sillalta Talosaaren 
niemen poikki ja edelleen Talosaaren tilalle.

 


