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FÖRORD

Tanken om en skuggplan uppstod när vi funderade hur vi 
kunde fördjupa diskussionen om ekologisk hållbarhet i pla-
neringen av markanvändning gällande de tre kommunernas 
gemensamma generalplanområde kring Östersundom. Vi 
ville inte nöja oss enbart med traditionella ställningstaganden 
om planutkastet. Vi ville som diskussionsunderlag skapa en 
riktig markanvändningsplan som stöder hållbar utveckling i 
generalplaneområdet. Därför erbjuder vi som komplement till 
det officiella planutkastet ett ekologisk utkast till generalplan 
som så väl som möjligt bevarar de värdefulla naturområden 
och de väsentliga särdragen i områdets landskap. Dessutom 
tryggas de mångsidiga ekosystemtjänsterna i området, sam-
tidigt som vi erbjuder området en dragkraftig stadsstruktur 
som stöder sig kraftigt på kollektivtrafiken. 

I det officiella planutkastet för det gemensamma general-
planområdet (sammanlagt 45 km2) är målet 65 000-70 000 
nya invånare och utrymmen för 15 000 nya arbetsplatser. 
Utgångspunkten för markanvändningen är att området i stor 
omfattning används för byggande medan andelen natur- och 
rekreationsområden blir liten och bara smala korridorer för-
enar de sydligare Natura 2000 –områdena med Sibbo Stor-
skog.

I skuggplanen gjorde vi tvärtom: Först avgränsades de om-
råden som inte skall byggas. Den ekologiska generalplanen 
erbjuder tät småskalig stadsbebyggelse kring metrostatio-
nerna. I området anvisas platser för ungefär 50 000 invånare 
och för minst 8000 arbetsplatser. Täta småskaliga stads-
stationer utvecklas så att strukturen blir hållbar och energi 
utnyttjas effektivt. De dagliga tjänsterna integreras kraftigt 
med de övriga stadsfunktionerna.

Den ekologiska generalplanen är ett utkast som inte nöd-
vändigtvis utgår ifrån att den lokalt och regionalt mest håll-
bara trafiklösningen är metrobanan. Vi kräver inte heller att 
Heli-banan byggs eller att området måste få 50 000 invå-
nare. Dessa planer tar vi som givna, så att den ekologiska 
generalplanen blir jämförbar med det officiella planutkastet. 
I beredningen av skuggplanen deltog flera experter som är 
insatta i frågorna kring sitt eget område. Vi vill särskilt tacka 
miljöorganisationernas arbetsgrupp kring Sibbo Storskog och 
de många naturvänner som under flera decennier utfört ett 
fältarbete som hjälpt oss att förverkliga den ekologiska gene-
ralplanen för Östersundom.

Anna-Riitta Kujala

Designtoimisto dadadotank

Kati Vierikko

Koordinator för skuggplanen

Sirkku Manninen

Helsingfors naturskyddsförening

Kimmo Jääskeläinen

Vanda miljöförening

Sini-Pilvi Saarnio 

Sibbo naturskyddare 

Keijo Savola 

Nylands miljövårdsdistrikt
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SAMMANDRAG

Skuggplanen för Östersundom är ett ekologiskt alterna-
tiv till de tre kommunernas gemensamma generalplan. 
Skuggplanen täcker ett planeringsområde som är belägen  
i gränstrakterna mellan Helsingfors, Vanda och Sibbo. I 
norr avgränsas området av Sibbo Storskog, i öster av Maj-
vik i Sibbo och i väster av Västerkulla. Arealen på områ-
det är ungefär 45 km2 varav 30 km2 i Helsingfors, 6 km2 i 
Vanda  och 9 km2 i Sibbo. 5,7 km2 av arealen består av hav. 

I den ekologiska generalplanen har vi försökt minimera byg-
gandets skadliga konsekvenser för miljön. Byggandet an-
visas till lämpliga områden medan mindre lämpliga om-
råden (lermarker, översvämningsområden) undviks. Dessa 
objekt identifierades utgående från utredningar som gjorts 
av myndigheter, naturintresserade och miljöorganisatio-
ner. Maximeringen av grön infrastruktur med mark som tar 
emot vatten tryggar goda ekosystemtjänster bl.a. med tan-
ke på kolbindning och kollagring samt kontroll av eutrofie-
rande näringsutsläpp (kväve och fosfor) och dagvatten. 
I skuggplanen betonas tryggandet av de nuvarande och 
kommande invånarnas närrekreationsbehov samt möj-
ligheterna att nå naturområdena vid kusten och i Sibbo  
Storskog ”direkt från hemtrappan”. I planen har också  
den nuvarande landskapskaraktären och de kulturhisto-
riska värdena i området bevarats så långt som möjligt. 

I den ekologiska generalplanen för Östersundom anvisas bo-
ende för ungefär 50 000 invånare (Västerkulla gård 10 000, 

Östersundom 10 000, Zachrisbacken 20 000 och Majvik 10 
000). Dessutom anvisas utrymmen för minst 8 000 arbets-
platser. Det slutliga antalet arbetsplatser beror på beskaf-
fenheten av de verksamheter som söker sig till området. I 
skuggplanen finns beredskap för metroförbindelse. Metroba-
nan går från Mellungsbacka till Värsterkulla gård i Vanda och 
vidare till Östersundom i Helsingfors, till Zachrisbacken och 
slutligen till Majvik i Sibbo. I skuggplanen anvisas ungefär 8,6 
km2 för byggande. Exploateringstalet för centrumfunktioner-
na och arbetsplatsområdena varierar från 1 till 1,5, för när-
tjänstområdena mellan 0,6 och 1,2 samt för bostadsområde-
na mellan 0,2 och 0,6. Det bebyggda områdets befolknings-
täthet är ungefär 5 800 inv/km2. Naturskyddsområdena utgör 
ungefär 11,2 km2 av planområdet (27 % av arealen), varav 
ungefär 9,8 km2 hör till nationalparken enligt medborgaror-
ganisationernas gemensamma avgränsning. Av planområdet 
består ungefär 5,8 km2 av områden som är särskilt viktiga 
för den biologiska mångfalden (13 % av arealen) (Tabell 1).

Miljöorganisationerna kräver dock inte att trafiklösning-
en för området måste vara metrobanan eller att områ-
det ska ha 50000 invånare. Dessa mål ställdes utifrån del-
tagande- och bedömningsplanen för de tre kommuner-
na generalplan, med tanke på att skuggplanen bör vara 
jämförbar med det officiella utkastet till generalplan. 
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1. 1. Ekologisk generalplan för Östersundom

De riksomfattande målen för områdesanvändning och mark-
användnings- och bygglagen styr myndigheterna mot eko-
logiskt hållbar samhällsplanering. Olika forskningsinstitut 
har under de senaste åren producerat en hel del ny kunskap 
om hur stadsstrukturen kan vara ekologiskt hållbar och väl-
fungerande. Allt oftare händer det att städer och kommu-
ner gör naturutredningar i samband med planläggningen. I 
kommunernas strategipapper har tryggandet av den biolo-
giska mångfalden tagits på allvar. Till exempel Helsingfors 
stad har godkänt en aktionsplan för bevarandet av biodiver-
siteten (LUMO) för åren 2007-2016. Målet för aktionspla-
nen är att naturvärdena beaktas i planeringen av markan-
vändningen som bör ske i samarbete med naturexperter. Hur 
syns allt detta i resultaten av markanvändningsplaneringen?

Vid det internationella biodiversitetsmötet i Nagoya kom 
man överens om att fram till år 2020 måste den årliga om-
fattningen av förstörelse av alla världens naturliga livsmil-
jöer minst halveras och helst stoppas. Enligt den första fin-
ländska bedömningen av naturtypernas bevarandestatus 
var 51 % av naturtyperna hotade (Raunio mm 2008). Vid 
mötet i Nagoya blev målet för den följande tioårsperioden 
att skydda 17 % av arealen för landekosystem och 10 % 
av kust- och havsarealen. Inom de tre kommunernas ge-
mensamma generalplanområde förekommer flera livsmiljö-
typer som nämns i Europeiska unionens habitatdirektiv och 
som är hotade i Finland. Av planeringsområdet hade fram 
till år 2011 skyddats sammanlagt ungefär 193 ha (4% av 
arealen). För att uppnå målen för biodiversitetskonventio-
nen bör utgångspunkten för markanvändningsplanering-
en vara att den lokala mångfalden tryggas om det inom 
planeringsområdet finns värdefulla livsmiljöer och arter. 

Kan planeringen på generalplannivån genomföras så att de 
riksomfattande målen för områdesanvändning nås och att 
man inte kompromissar med lagstiftningens anda? I markan-
vändningsplaneringen ser man ofta skarpa intressekonflikter 
mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska målen. Också 
klimatförändringen medför nya utmaningar för samhällspla-
neringen i och med att samhällsstrukturen bör bli tätare och 
det uppstår behov av kompletterande byggande i kommuner-
na. Utkastet till ekologisk generalplan för Östersundom ger 
ett perspektiv på hur de politiskt utstakade målen angående 
folkmängd kan genomföras så att områdets naturvärden och 
ekosystemtjänster starkt beaktas och att man samtidigt kan 
bygga en tät sstadsstruktur som stöder sig på spårtrafiken.

Utkastet till ekologisk generalplan koncentrerar sig på att be-
skriva områdets ekologiska värden och en ekologiskt håll-
bar tät stadsstruktur. Någon grundlig presentation av övriga 
lösningar för trafik och samhällsteknik i området (avfallshan-
tering, avloppshantering, trafiktekniska lösningar för for-
dons- och servicetrafiken) ges inte i detta sammanhang.

1.2. Området för den ekologiska generalplanen: 
läge och avgränsning

Skuggplanen för Östersundom avser ett område som ligger i 
gränstrakterna mellan Helsingfors, Vanda och Esbo, ett områ-
de där stadslandskapet övergår till landsbygd. Planeringsom-
rådet avgränsas i enlighet med avgränsningen i deltagande- 
och bedömningsplanen för den gemensamma generalpla-
nen för Helsingfors, Vanda och Sibbo så att området gränsas 
i norr av Sibbo storskogs skogskontinent, i öster av Majvik 
i Sibbo, i söder av Finska viken och i väster av Västerkulla i 
Vanda. Arelaen för planeringsområdet är 45 km2 varav 30 
km2 hör till Helsingfors, 9 km2 till Sibbo och 6 km2 till Vanda. 
Området inom Helsingfors består av fem stadsdelar: Björnsö, 
Sundberg, Husö, Östersundom och Ultuna. Området inom 
Vanda indelas i fyra delområden: Västerkulla, Västersun-
dom, Långmossabergen (Gjutan) och Fagersta. Området  i 
Sibbo består av de två delområdena Majvik och Granö. 

 

1. INLEDNING
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I skuggplanen är målet för planeringen att förverkliga ekolo-
giskt hållbar markanvändning så att man inte kompromissar 
med människans och naturens välmåga. Den bebyggda infra-
strukturen i planeringsområdet består av fyra tätt bebyggda 
småskaliga centrumområden: Västerkulla gård, Östersun-
dom, Zachrisbacken och Majvik. Kollektivtrafiken baseras på 
spårtrafik (metron) och stadsstrukturen sammanfogas med 
metrostationerna. Landskapet i planeringsområdet är excep-
tionellt känsligt och mångfalden är stor bestående av åkrar, 
skogar och vassbevuxna områden. Dessa bevaras som en om-
fattande grön infrastruktur. Områdets särdrag är Sibbo Stor-
skogs nationalpark som sträcker sig från kusten mot norr. Kli-
matförändringen beaktas så att stränderna förblir obebygg-
da och lösningarna för stadsstrukturen följer långtgående 
principer om hållbar planering. Områdets samhällskaraktär 
främjas genom att tjänsterna blir en del av stadsstrukturen 
och genom att planera områden för gemensam verksamhet 
(gemensamma gårdsplaner).

2.1. Riksomfattande mål för områdesanvändning

Enligt markanvändnings- och bygglagen (MBL) och de riks-
omfattande målen för områdesanvändning (RMO) är hållbar 
utveckling det allmänna målet för planläggning. Markan-
vändningen bör ordnas så att man skapar förutsättningar för 
en god levnadsmiljö och främjar en ekologiskt, ekonomiskt, 
socialt och kulturellt hållbar utveckling. När en generalplan 
utarbetas bör man se till att samhällsstrukturen fungerar, att 
den är ekonomiskt och ekologiskt hållbar, att det finns till-
räckligt med områden som kan användas för rekreation samt 
att man värnar om den byggda miljön samt landskaps- och 
naturvärdena. I de riksomfattande målen för områdesanvänd-
ning som styr myndigheternas verksamhet betonas det att de 
ekologiska förbindelserna mellan naturskyddsområden och 
andra värdefulla naturområden bevaras och att man beaktar 
grönområdena som helhet. Man bör också undvika byggan-
de i översvämningskänsliga områden.

2.2. Mål för stadsstrukturen

I planeringen av bebyggda områden i skuggplanen för Öst-
ersundom har man som centrala mål syftat på ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet i staden. Dessa mål försö-
ker man nå genom att återvända till stadskulturens rötter. 
De bebyggda områdena byggs effektivt. Därmed möjliggörs 
också bevarandet av natur- och kulturlandskapet samtidigt 
som förutsättningarna för kollektivtrafik och möjligheterna 
att använda den blir bättre. Området präglas kraftigt av den 
mycket speciella naturen och kulturhistorien inom området. 
I stadsstrukturen bör Östersundoms anda bevaras genom att 

man beaktar terrängens former, väderstrecken och den histo-
riska markanvändningen i området.

Målet är att skapa ett samhälle med hållbar utveckling, ett 
samhälle som ger hem åt ungefär 50 000 människor och 
arbetsplatser för 8000-10 000. I stadsstrukturen blandas de 
kommersiella och kommunala tjänsterna jämnt med boendet. 
Tack vare metron blir det också naturligt att utveckla området 
som en promenad- och cykelstad stödd av kollektivtrafiken. I 
placeringen av offentliga utrymmen både inomhus och utom-
hus vill man betona områdets historia. Ett varierande stads-
rum uppstår när byggnaderna är av olika storlekar. Samtidigt 
garanteras också ett mångsidigt och varierande utbud av lä-
genheter och hus vilket för sin del förebygger segregeringen 
av invånargrupperna.

De metrobaserade samhällena byggs så att de blir täta små 
städer i stället för förorter. Stationssamhällena placeras med 
jämna mellanrum längs metrobanan och mellan samhällena 
finns det förutom grönkorridorer som krävs av naturen också 
tillräckliga rekreationsområden. Zachrisbacken blir områdets 
centrum som tack vare sitt läge stöder Östersundom som 
porten till nationalparken och de omfattande rekreations-
områdena. Inom stadsstrukturen bevaras värdefulla naturob-
jekt orörda men som kontrast finns där också mycket urbant 
byggda parker. 

De delar av strandlinjen som ännu är obyggda och oskydda-
de bör tillhöra alla och genom kollektivtrafiken vara attrak-
tivt tillgängliga även för besökare som kommer från andra 
områden. Arbetsplatsområden utnyttjas som bullervallar 
och vindskydd. För gatunätet utnyttjas det befintliga vägnä-
tet. Gatorna inom området byggs utgående från modellen 
”home zone”

2.3. Mål för skydd av områdets natur

Ett attraktivt särdrag i området är Sibbo Storskogs omfattan-
de nationalpark som garanterar bevarandet av den östra de-
len av huvudstadsregionens gröna bälte. Redan på 1970-talet 
talades i samband med regionplaneringen om huvudstadsre-
gionens grönbälte. Då ville man bevara ett nätverk av grön-
områden i en stadssturktur som blev allt tätare. Grönbäl-
tet existerar alltjämt. Den börjar från Östersundoms Natura 
2000–fågelvatten och Svarta backens lundar och samman-
binder dem med Sibbo Storskogs skogskontinent och vidare 
västerut genom Petikko i västra Vanda och den höglänta 
sjötrakten kring Noux och slutligen genom Meiko skogskon-
tinent ända till Porkalauddens sydspets. Till det gröna bältet 
hör också skärgården mellan Sibbo och Porkala udd.

2. MÅLSÄTTNINGAR
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Förutom nätverket Natura 2000 (Faktabox 1) och de nuvaran-
de naturskyddsområdena finns inom området många andra 
objekt som är värdefulla med tanke på biologisk mångfald. 
Ett mål för skuggplanen är att bevara så mycket som möjligt 
av grönområden i naturtillstånd eller i tillstånd som påminner 
om naturtillstånd. Målet är att naturen för invånarna börjar 
strax utanför dörren. I skuggplanen vill man inom området 
trygga tillräckligt många attraktiva närrekreationsområden 
och därigenom minska användningstrycket på skyddsområ-
dena. Breda ekologiska korridorer fungerar också utmärkt 
som ett rekreationsnätverk for stadsborna (Faktabox 2). 
Skuggplanen syftar inte till att skapa en ny typ av stadsnatur 
utan den anses uppstå i och med att staden byggs upp (jam-
för Helsingfors stadt 2010). Ju mera det finns ursprunglig 
natur kvar i staden, desto större möjligheter finns det till att 

Lunden på Svarta backen och fågelvattnen i 
Östersundom, Natura 2000-område (FI10065)

Inom planeområdet finns Lunden på Svarta backen och fågel-
vattnen i Östersundom som ingår i Natura 2000 –nätverket. 
Detta Natura 2000-område, som är beläget inom Helsing-
fors stad, består av fyra delområden som inte sammanhänger 
med varandra.
1. Området Svarta backen, Borgarstrandsviken,
    Labbacka och Kasaberget
2. Bruksviken 
3. Torpviken 
4. Kapellviken 
Den sammanlagda arealen för området är 355 ha varav un-
gefär 150 ha är skyddat. Området består av grunda havsvikar 
och därtill hörande strandmader och –ängar samt bergsområ-
den med lundvegetation på sluttningarna. Labbacka och sär-
skilt Svarta backen har tack vare sin berggrund en frodig och 
representativ lund- och hällmarksvegetation (www.ymparisto.
fi). Lundområdena Svarta backen och Labbacka hör till det 
riksomfattande lundskyddsprogrammet (Jokinen och Yrjölä 
2010). Svarta backen och Kasaberget i anslutning till det är 
klassificerat som ett nationellt och Labbacka som ett regio-
nalt värdefullt bergsområde. De är också mycket uppskattade 
som rekreationsområden (Husa och Teeriaho 2004).

Skyddsgrunden för detta Natura 2000 –område finns såväl 
i fågeldirektivet som i habitatdirektivet. Lunden på Svarta 
backen, bergsområdena i Labbacka och på Kasaberget samt 
fågelvattnen i Östersundom utgör en mycket representativ 

helhet av livsmiljöer. Inom området finns naturtyper som är 
hotade i Finland (t.ex. fuktiga lundar) samt tio av habitatdi-
rektivets livsmiljötyper: örtrika näringsrika skogar med gran 
av fennoskandisk typ, lövsumpskogar av fennoskandisk typ, 
skogbevuxen myr, boreala havsstrandängar av Östersjötyp, 
högörtsängar, slåtterängar i låglandet, trädklädda betes-
marker av fennoskandisk typ, stora grunda vikar och sund, 
öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och 
gungflyn, klippvegetation på silikatrika bergsluttningar samt 
mineralrika källor och källkärr av fennoskandisk typ (Heino-
nen 2010). En liknande mångfald av livsmiljöer finns i Kyrk-
slätt inom Natura 2000 –området Medvastö-Stormossen vars 
areal är mer än dubbelt så stor (www.ymparisto.fi).

Östersundoms fågelvatten har ingått i det nationella fågel-
vattenprogrammet sedan 1982. Igenväxande havsvikar med 
eutrofiska stränder representerar en livsmiljötyp som kräver 
systematisk skötsel för att mångfalden av vegetation och få-
gelbestånd skall bevaras. För Östersundoms fågelvatten har 
två gånger utarbetats en skötsel- och användningsplan 
 (Koskimies 1998, Yrjölä 2005 (opublicerat utkast). Tyvärr har 
Helsingfors stad under de gångna åren inte anvisat anslag för 
skötsel och restaurering av områdena. Det är möjligt att an-
vända området för planmässig och handledd fritids-, utflykts- 
och undervisningsverksamhet utan att äventyra Natura 2000 
–områdets naturskyddsvärden. 
(Koskimies 1998, Pakarinen 2005). 

Faktabox 1.

stadsnaturen utvecklas enligt en egen karaktär. Omfattande 
helheter av grönområden som står i förbindelse med varan-
dra är absolut viktiga men också mindre och isolerade livsmil-
jöer och habitat kan göra stadsbilden mångsidigare. 
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Ekologiska korridorer

Med ekologisk korridor avses i skuggplanen för Östersun-
dom ett område som kopplar ihop två objekt som är särskilt 
värdefulla för den biologiska mångfalden med varandra. Med 
objekt som är särskilt värdefulla för den biologiska mångfal-
den avses områden som på grund av sin storlek eller annat 
särdrag är nationellt eller regionalt representativa naturob-
jekt, t.ex. Sibbo storskogs skogskontinent, fågelvattnen i 
Östersundom, lundområdet Svarta backen – Labbacka el-
ler skogsområdena vid kusten i Majvik. Att Sibbo storskogs 
skogskontinent bör förenas med Svarta backens lundområde, 
skogsområdena vid kusten i Majvik och fågelvattnen i Öst-
ersundom är den mest centrala utgångspunkten för skugg-
planen. De ekologiska korridorerna mellan Sibbo storskog 
och kusten är också viktiga friluftsleder för människor (t.ex. 
Jokinen och Yrjölä 2010). Å andra sidan är de mest centrala 
skogsbeklädda ekologiska korridorerna i området (t.ex. Väs-
tersundomskogarna eller Stora dammens bäckdal) redan i sig 
mycket representativa helheter av olika livsmiljöer och skogs-
områden vilket ger anledning att anvisa dem som skydds-
områden (SL). De centrala ekologiska korridorerna i området 
bevaras från byggande och de förblir så breda som möjligt så 
att de å ena sidan kan betjäna många rekreationsanvändare 
(t.ex. skidåkare, ryttare och annat friluftsfolk) och å andra 
sidan ger en naturlig spridningsväg för djur och växter. Om 
den ekologiska korridoren är för smal blir de skogbeklädda 

livsmiljöernas särdrag svagare, randeffekterna blir starkare 
och sammansättningen av arter i området förändras. Ran-
deffekterna har också konstaterats påverka människornas 
rekreationsupplevelser. En hundra meter bred korridor består 
helt av randzon.

Att det är särskilt viktigt att koppla Sibbo storskogs national-
park med Natura 2000 –områden vid kusten och att rekrea-
tionsområdena är viktiga har också konstaterats i ett utlå-
tande av riksdagens miljöutskott: ”Utskottet framhäver att 
nationalparken inte ensam kan svara på de stora tryck som 
rekreationsbruket innebär för kärnområdet i Sibbo storskog 
utan att äventyra naturskyddsmålen. Mellan bostadsområde-
na behövs tillräckligt med gröna korridorer samt lättillgäng-
liga närrekreationsområden bredvid den kommande bostads-
bebyggelsen... Utskottet anser det viktigt att man i samband 
med planläggningen tryggar kopplingarna mellan natur-
skyddsområdena och bevarandet av fungerande ekologiska 
grönkorridorer som också betjänar rekreationen. Detta gäller 
särskilt förbindelserna från Sibbo storskog till Natura 2000 
-områdena längs kusten i Helsingfors. Också tillräckligt stora 
obebyggda buffertområden mellan tätortsstrukturen och na-
tionalparken bör bevaras.” (Riksdagens miljöutskott, februari 
2011. Inofficiell översättning.)

Faktabox 2.
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Denna text presenterar planeringsområdets natur och möjlig-
heterna till ekologiskt hållbart byggande. Styrande utgångs-
punkter i arbetet kring skuggplanen för Östersundom har 
ansetts vara områdets landskapsstruktur, natur, kulturhistoria 
och de faktorer som begränsar byggandet, såsom översväm-
ningar och terrängens lämplighet för byggande. Myndighe-
ternas utredningar om nuläget i området är omfattande och 
grundliga. Utan dessa utmärkta utredningar, som alla är till-
gängliga i pdf-format, skulle arbetet kring skuggplanen inte 
ha varit möjligt (www.ksv.hel.fi, 30.3.2011).

3.1. Markägande

Marken i planeområdet ägs av kommunerna, staten och pri-
vata markägare. Enligt tabell 1 ägs hälften av landområdena 
inom Helsingfors och 40 procent inom Vanda av antingen 
kommunerna eller staten, vilket gör det möjligt att syste-
matiskt beakta bland annat skydds- och rekreationsvärden. 
Inom Helsingfors är det privata markägandet koncentrerat 
till stadsdelen Östersundom. Inom Sibbo är det kommunala 
ägandet koncentrerat till Granö medan markområdena i Maj-
vik är nästan helt i privat ägo.

3.2. Naturen på området

Naturen i planeområdet är rik och landskapsmässigt mycket 
mångsidig. Höga skogsryggar alternerar med dalarnas od-
lingsmarker medan områdets södra delar präglas av vassin-
ramade havsvikar och lövskogar. Norr om Borgåleden hör 
skogarna till Sibbo storskogs skogskontinent som är en av 
de stora skogshelheterna i närheten av huvudstadsregio-
nen (Faktabox 3). Skogarna kännetecknas av stor mångfald. 
De är mestadels friska lundartade skogar på fastmark där 
höga tallskogar på hällmark alternerar med låglänta kärr-
svackor. Många bäckar strömmar i sina dalar från Sibbo stor-
skog söderut. Av dessa utgör Krabbäcken och Stora dam-
mens bäck de centrala bäckdalarna på Helsingforssidan av 
planeområdet (Mäkynen 2010, Jokinen ja Yrjölä 2010).

Inom planeområdet finns många olika slags livsmiljöer av 
vilka bl.a. områdets boreala lundar, stora grunda vikar och 
fuktängar av högörttyp representerar typer som ingår i Eu-
ropeiska unionens habitatdirektiv (Heinonen 2011). Många 
av dessa livsmiljöer är fortfarande sammankopplade till var-
andra vilket ökar deras värde eftersom det bildas ett eko-
logiskt välfungerande nätverk som bidrar till att växt- och 
djurarternas populationer bibehåller sin livskraft. Detta nät-
verk består av kärnområden (naturskyddsområden, värdeful-
la naturobjekt), buffertzoner och ekologiska korridorer (Väre 
2002, Kuuluvainen ym. 2004). Inom området finns också 
fortfarande gott om helt obyggda strandområden vilket är 
ovanligt för östnyländska förhållanden (Salminen 2010).

Inom området för generalplanen hade fram till år 2011 
grundats sammanlagt 193 ha av skyddsområden som alla 
är belägna inom Helsingfors. Den sammanlagda arealen av 
Natura 2000 –områden uppgår till 355 hektar. I den nord-
västra delen av planeområdet finns 70 ha av det nuvaran-
de området för Sibbo Storskogs nationalpark (Helsingfors 
stad 2011a). Förutom skyddsområden och Natura 2000 –
områden finns inom generalplaneområdet flera mycket re-
presentativa och värdefulla naturobjekt som i skuggpla-
nen föreslås bli skyddsområden eller klassificeras som ob-
jekt som är speciellt viktiga för den biologiska mångfalden. 
Inom Helsingforsdelen av generalplaneområdet finns sam-
manlagt 22 km2 av grönområden (Helsingfors stad 2009).

Markägarförhållandena i planeområdet (Helsingfors stad etc. 2011)

Landägare

Läge

Hfors

Vanda

Sibbo

Hfors Vanda Sibbo AndraStat

218 ha

58 ha

6 ha

996 ha

72 ha

151ha

51 ha

125 ha

0 ha

80 ha

0 ha

7 ha

1313 ha

347 ha

492 ha

3. NULÄGET

Tabell 1. Markägarförhållandena i planeområdet i juni 2010 
enligt programmet för deltagande- och bedömning.
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Hotade arter och arter som skyddas av EU-direktiv
Förekomster av djur- och växtarter som skyddas av EU:s 
habitatdirektiv bör beaktas i planläggningen så att dessa 
arters livsmiljöer inte förstörs eller försämras. Av arter-
na i habitatdirektivets bilaga IV påträffas inom planeom-
rådet bland annat flera fladdermus - och trollsländear-
ter. Inom området finns också flera arter som är natio-
nellt hotade. De hör till olika organismgrupper (Pakarinen 
och Hahkala 2011). Till exempel har man inom området 
sett 14 hotade och 31 nära hotade arter (Faktabox 4). 

Alla fladdermusarter som förekommer i Finland är frid-
lysta och de klassas som arter som ingår i bilaga IV i EU:s 
habitatdirektiv. Enligt en utredning som gjorts av Sib-
bo kommun år 2006 finns inom delgeneralplaneområ-
det tre viktiga fladdermusområden: Östersundom ka-
pell och Kapellviken (klass I), udden i Husö (klass II) samt 
områden i Björnsö och Majvik (Sibbo) som avgränsas av 
Bjölsfärden (klass III) (Yrjönen ja Wermundsen 2006).

Stränder och översvämningsområden
Inom generalplaneområdet finns 24 km strandlinje varav 12 
km hör till Natura 2000 –områden. När användningen av 
dess områden planeras bör man beakta områdena med över-
svämningsrisk såsom de anvisats av myndigheterna samt för-

söka förebygga risker som orsakas av översvämningar och allt 
oftare förekommande stormar. I första hand borde man und-
vika nytt byggande i översvämningsområden. Enligt Nylands 
närings-, trafik- och miljöcentral (ELY) klassas generalplane-
områdets Natura 2000 –områden och de därtill direkt kopp-
lade ängs- och åkerområdena som områden med översväm-
ningsrisk (vattenstånd 0,5 m till 1,5 över det normala). Alla 
läglänta områden inom planeområdet klassas som områden 
med risk för havsvattenöversvämningar (vattenstånd +1,50 
m till +2,50 m), men i planeområdet kring Östersundom kan 
översvämningar också orsakas av störtregn när bäckfårornas 
kapacitet tidvis är nedsatt.

Vid Husövägen är översvämningar som når fram till Nya 
Borgåvägen ett årligt fenomen. Exceptionella översvämningar 
förekommer också på hösten eller alltid när det har regnat 
mycket och länge. När Krabbäcken svämmar över samlas det 
också vatten på åkrarna nära motorvägen. Vid Kapellviken 
förekommer höst- eller vinteröversvämningar ungefär vartan-
nat eller vart tredje år. Dessa översvämningar når fram till den 
fuktiga ängen vid Östersundom gård på andra sidan vägen.

©Antti Below

©Antti Below
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Sibbo Storskog, ett område av skogar och odlingsmar-
ker med en sammanlagd areal på nästan 7 200 hektar, är 
belägen inom städerna Helsingfors och Vanda samt Sibbo 
kommun. Arealen på själva skogskontinenten är ungefär 
4 600 hektar. För att vara belägen i Helsingforstrakten är 
detta skogsområde exceptionellet stort (Honkanen 2006). 
Inom området Sibbo Storskog finns sammanlagt 17 tjärnar 
och små sjöar. Av dessa är tre belägna inom planeområdet: 
Storträsk, Gumböle träsk och i öster Hältingträsk. Riksda-
gen godkände lagen om Sibbo Storskogs nationalpark den 
2 mars 2011. Finlands nationalpark nummer 36 omfattar de 
nuvarande statsägda naturskyddsområdena, sammanlagt 
1 857 hektar, inom Sibbo storskog. Genom den nygrundade 
nationalparken skyddas skogs-, bergs- och myrmiljöer samt 
vårdbiotoper som är typiska för södra Finland. Naturvärdena 
i området är av internationell betydelse. Inom Sibbo storskog 
har påträffats ca 100 hotade eller nära hotade arter (www.
ympäristö.fi).

I Sibbo storskog finns ett område med internationellt värde-
fulla fågelbestånd (FINIBA). Tre fjärdedelar av det 20,2 km² 
stora FINIBA-området är belägna inom nationalparken. Hel-
singforstrakens ornitologiska förening Tringa kartlade som 

frivillighetsarbete Sibbo storskogs FINIBA-område under som-
maren 2008. Karteringen gällde särskilt de så kallade värde-
fulla arterna. Av dessa kan nämnas tjäder som redan försvun-
nit från Helsingforsregionen och som nu kom med på listan 
som ny art. Sammanlagt karterades förekomnsten av 60 
värdefulla arter, såväl landområdenas och våtmarkernas arter. 
FINIBA-området täcker Sibbo storskogs hela skogskontinent 
(Ellermaa 2011). 

Alla kräldjurs- och groddjursarter i Finland bedöms vara på 
tillbakagång. I Sibbo storskog kan man dock påträffa alla fyra 
kräldjurarter som lever på fastlandet i Finland: snoken som 
klassas som sårbar (VU), kopparormen som är nära hotad 
(NT) samt huggormen och skogsödlan. Snokar har iakttagits 
i närheten av Storträsk som ingår i planeområdet (Honkanen 
2006). 

Sibbo storskog är mycket populärt som rekreationsområde. 
Många grupper av friluftsfolk använder området, t.ex. skidå-
kare, orienterare, jägare, hobbyfiskare, bär- och svampplock-
are samt ryttare (Honkanen 2006). Antalet besökare i Sibbo 
storskog uppgår numera årligen till ungefär 40 000 (Helsing-
fors stad 2011b).

Sibbo Storskogs skogskontinent
Faktabox 3.
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Fågelfaunan i planeområdet är huvudsakligen väl känd (t.ex. 
Solonen 1999, Yrjölä 2009) och områden som är viktiga för 
fåglar har beaktats vid planeringen av Natura 2000 –områ-
den. Med tanke på fågelbestånden är de nuvarande avgräns-
ningarna för skyddsområdena på många ställen otillräckliga 
eftersom rand- och skyddszoner som är viktiga för fåglarna 
lämnas utanför gränserna.

De viktigaste fågelområdena i planeområdet hör huvudsakli-
gen till Natura 2000 –området Lunden på Svarta backen och 
fågelvattnen i Östersundom. Områdena är särskilt viktiga som 
häckningsområden för en mångsidig fågelfauna men särskilt 
Torpvikenområdet på Husö och de närliggande åkrarna samt 
Bölsfjärden i Sibbo har även betydelse som rastområden för 
fåglar under flyttningen. För att trygga naturförhållandena 
bör byggande inte planeras i den närmaste omgivningen av 
sådana områden. Omkring områdena borde lämnas en bred 
skyddszon som beaktar terrängen. De som rör sig i området 
borde styras till de redan befintliga rutterna. På motsvarande 
sätt borde också de viktigaste livsmiljöerna för enstaka arter 
som behöver skydd beaktas. Bland sådana arter finns bland 
annat rovfåglar med stora revir vars kärnområden inte alltid 
finns inom de stramt avgränsade skyddsområdena. De flesta 
rovfågelarterna häckar i skogar och klarar sig bättre om de 
får en bred lugn skyddszon kring häckplatsen.

Inom planeområdet förekommer under häcknmingstiden 
regelbundet eller nästan regelbundet flera dagrovfåglar – 

bivråk, brun kärrhök, duvhök, sparvhök, ormvråk, fiskgjuse 
och lärkfalk, samt ugglor – berguv, sparvuggla, kattuggla 
och hornuggla. Av hönsfåglar finner järpe, orre och tjäder 
sin fristad i skogen. Andra värdefulla arter i skogarna är bl.a. 
nattskärra, hackspettar (göktyta, gråspett, spillkråka, min-
dre hackspett), trädlärka och mindre flugsnappare. Planeom-
rådets åkrar och ängar är viktiga särskilt som livsmiljöer för 
kornknarr och ortolansparv. Av vårmarksarterna kräver bl.a. 
skedand, brun kärrhök, rödbena och trastsångare särskild 
hänsyn.

I den bifogade karten över planeområden visar en del områ-
den som är viktiga för de nämnda fågelarterna men som inte 
ingår i Natura 2000 –områdena. De flesta av de nämnda ar-
terna förekommer regelbundet i sina områden år efter år el-
ler har åtminstone setts under flera år. Om sådana områden 
beveras har det alltså långvarig betydelse för bevarandet av 
dessa arter. Några möjliga områden där de kan förekomma 
finns också utanför de avgränsade områdena. Förekomsten 
av kornknarr varierar på grund av artens flyttningsbeteende 
och dess häckplatser kan varierar från år till år bl.a. bero-
ende på förändringar i odlingen av åkrarna. Det är alltså inte 
alltid möjligt att förutse var arten hittar de mest gynnsamma 
åkerområdena. Nästan alla åkrar och ängar i området kan er-
bjuda lämpliga livsmiljöer för kornknarr. 

Fågelbestånd i generalplaneområdet
Faktabox 4.
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3.3. Bebyggd miljö

Den bebyggda miljön i planeområdet består av olika skikt 
från flera århundraden. Inom området finns flera kulturhis-
toriskt betydande objekt såsom Västerkulla herrgårdsom-
råde, Husö gård på Husö, Östersundom gård samt Björkduk-
ken och Björntorp. Östersundomområdet har huvudsakligen 
byggts med respekt för kulturmiljön. Byggnadshelheterna har 
bykaraktär och sitter naturligt in i övergångszonen mellan 
åker och skog. Bebyggelsen vid Kapellvägen är ett gott ex-
empel på hur man på ett naturligt sätt kan bygga i ett gam-
malt byområde. Det byaktiga landskapet kring Nya Borgå-
vägen domineras av öppna äng- och åkerområden. I Majvik 
finns bland annat en gård med biodynamisk odling.

Inom planeområdet bodde år 2011 ungefär 6000 invånare. 
I väster avgränsas generalplaneområdet av ett tätt bebyggt 
bostadsområde med våningshus i Vanda. Kontrasten till den 
bredvidliggande landsbygden med glesbebyggelse är stark. 
Inom generalplaneområdet finns moderna småhus- och eg-
nahemshusområden i Landbo i Ultuna, på Björnsö och i det 
tätt bebyggda nya området Sibbostrand. Tätt bebyggda eg-
nahemshus finns särskilt längs Bäckängsvägen i Helsingfors 
samt i Sibbo där egnahemshusbebyggelsen sedan 40-talet 
har spritt sig i Björkhagan och senare i Aspesskog. I den östra 
delen av planeringsområdet har det uppstått ett relativt tätt 
egnahemshusområde i Vesterbacka. Dessutom finns det en-
staka små gårdar, tomter och fritidshus överallt i planeområ-
det.

Nuläget för trafiken och bullret
I det landsbygdsartade området består trafiknätet nume-
ra mestadels av vägar. Bara i Västerkulla i Vanda samt på 
Björnsö och i Landbo i Helsingfors finns gator av urban ka-
raktär. Området korsas av Borgåleden (rv7/E18) och Ring III 
som är huvudvägar av nationell betydelse och som ingår i 
den internationella vägförbindelsen E18. En tredje viktig tra-
fikled är Nya Borgåvägen (lv 170). Inom området finns flera 
betydande gamla vägutstakningar såsom Sottungsbyvägen 
som uppstod kring sekelskiftet 1600/1700 samt flera vägar 
från 1870-talet: Husövägen, Kapellvägen, vägen som leder 
förbi Lass-Bengts till Östersundom gård samt delar av vägen 
till Björkudden. På sockenkartan från år 1929 finns redan 
flera av vägarna i området, t.ex. Kantarnäsvägen, Vikkulla-
vägen, Nya Borgåvägen, Knutersvägen, Soldatbackavägen, 
vägen till Björkudden såsom den är nu, delar av vägen till 
Långören, början av Ribbingövägen samt en del namnlösa 
skogs- och åkervägar. När det gäller buller är centrala pro-
blemområden trafiklederna Borgåleden, Ring III, Nya Borgå-
vägen och Österleden. Vid byggande längs dessa bör man 
beakta olägenheterna med trafikbullret.

Kollektivtrafiken i området baseras i dagsläge på busstrafik. 
Den lätta trafiken har inte tillbörligt beaktats. Särskilda leder 
för fotgängare och cyklister finns i hela området bara längs 
de största trafiklederna samt i Västerkulla, Björnsö och Land-
bo. I övrigt har fotgängarna och cyklister inte beaktats ens 
genom hastighetsbegränsningar längs vägar och gator.

Tjänster
Det nuvarande kommersiella utbudet på tjänster är torftigt. 
Längs Nya Borgåvägen finns en dagligvaruhandel och några 
andra mindre affärsverksamheter. Planeområdet anlitar tjäns-
terna i köpcentraler och andra tjänstkoncentrationer i Nord-
sjö, Östra centrum och Vandaporten. I korsningen av Nya 
Borgåvägen och Knutersvägen finns Zachrisbackens skola 
som är en central träffpunkt för invånarna i området. Rekrea-
tionstjänsterna i området, till exempel på Husö gård, anlitas 
också av folk som bor utanför området.

Samhällsteknisk service
Det befintliga VA-nätverket i området har dimensionerats 
för det nuvarande invånarantalet. Stamvattenledningen har 
kopplats till nätverken i såväl Helsingfors som Sibbo och 
den är belägen längs Nya Borgåvägen. Vattnet matas in från 
nätverket i Sibbo. I samband med vattenledningen finns 
också områdets överföringsavlopp. I området finns delar av 
stamnätverket och de lokala distributörernas regionala nät-
verk och distributionsnätverk. Inom området finns tre elsta-
tioner av vilka Landbo elstation betjänar området. Genom 
området går en högtrycksledning för överföring av naturgas. 
Distributionsnätverket består av mellanspänningsnätverket, 
parktransformatorer samt lågspänningsnätverket som huvud-
sakligen har förverkligats som luftledning. 

Zachrisbackens skola
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4.1. Helhetsdimensionering

Hela planeområdet kring Östersundom har en areal på 45 
km2. Arealen av havsområden är 5,7 km2. I utkastet till 
skuggplan har ungefär 8,6 km2 anvisats för byggande varav 
c. 6 km2 för boende (Tabell 2). I den modell som visas i utkas-
tet till skuggplan är det bebyggda områdets invånartäthet 5 
800 inv/km2. Genom hög invånartäthet vill man skapa en tät 
stadsstruktur som å ena sidan främjar användningsgraden för 
kollektivtrafik och å andra sidan sparar naturområden för re-
kreation och bevarande av den biologiska mångfalden. I om-
rådet för centrumfunktioner är det typiska exploateringstalet 
(et) mellan 1 och 1,5. I området för närtjänster är exploate-
ringstalet i genomsnitt mellan 0,6 och 1,2, i bostadsområden 
mellan 0,2 och 0,6. 

Målet för invånarantal är 50 000. I skuggplanen är målet 
för våningsareal 1 575 000 v-m2 vilket motsvarar ungefär 
45 000 nya invånare. Skuggplanens mål för våningsarealen 
är 330 000 v-m2 vilket motsvarar ungefär 8 250 arbetsplat-
ser. Antalet arbetsplatser beror mycket på beskaffenheten av 
verksamhet som söker sig till området. Om våningsarealerna 
för var och en av delområdena besluts i samband med stads-
planeläggningen. 

Arealen av naturskyddsområden i området är ungefär 11 km2 
varav ungefär 9,8 km2 består av nationalpark i enlighet med 
medborgarorganisationernas gemensamma avgränsning. I 
planeområdet finns ungefär 5,8 km2 områden som är särskilt 
viktiga för den biologiska mångfalden (Tabell 2).

4.2. Helhetsstruktur

De centrala faktorerna med avseende på markanvändningen 
är naturskyddsområdena och de ekologiska korridorerna. De 
styr byggandet till området längs metrobanan samt till tätare 
byggande i de befintliga bostadsområdena. Mellan värde-
fulla naturområden och bostadsområden uppstår ett mångsi-
digt nätverk av rekreationsområden. Koncentrationerna som 
byggs längs metrobanan är täta blandade kvarter där det 
på ett naturligt sätt finns boende, tjänster och arbetsplatser. 
Arbetsplatsbyggandet och anslutningsparkeringen skyddar 
Zachrisbacken och Landbo mot motorvägsbullret. Förutom 
arbetsplatser anvisas i skuggplanen verksamhetsutrymmen 
för nya arbetsplatser huvudsakligen i områden för centrum-
funktioner och närtjänster särskilt i närheten av metrostatio-
nerna och längs huvudgatorna. Områdets centrum uppstår i 
Zachrisbacken tack vare dess centrala läge. Zachrisbacken är 
lättillgänglig inom området men den finns också ett utmärkt 
ställe för anslutningsparkering vilket för sin del aktiverar dess 
centrum.

Byggandet i området koncentreras på ett vettigt sett så att 
låglänta stränder och åkerområden förblir obyggda. Därmed 
undviks omfattande grundläggningsarbeten och samtidigt 
beaktas att översvämningsrisken ökar med klimatföränd-
ringen. I skuggplanen sker hanteringen av dagvatten i de 
bebyggda områdena i enlighet med Helsingfors stads dagvat-
tenstrategi så att man i första hand främjar en naturlig och 
öppen hantering med långsam avrinning och i andra hand 
gynnar gröna tak samt gatu- och gårdsytor som släpper ige-
nom vatten (Helsingfors stad 2008b).

De mest betydande bullerkällorna i området är Borgåleden, 
Ring II, Nya Borgåvägen och Österleden. Vid byggande längs 
trafiklederna bör man se till att decibelnivåerna inte är alltför 
höga. I stället för att bygga bullervallar skall bullerolägenhe-
terma minskas med hjälp av byggnader. Områden längs tra-
fiklederna planläggs främst som arbetsplatsområden.

4.3. Bebyggelsens infrastruktur

Östersundomområdet byggs så att det blir ett samhälle som 
baserar sig på hållbar utveckling. Syftet är att genom byg-
gande trygga en jämlikt god livsmiljö för alla. Detta innebär 
att bostadsbeståndet är mångsidigt, att tjänsterna är hög-
klassiga och tillräckliga samt att arbets- och handelsmiljön är 
högklassig. God livskvalitet eftersträvas, beaktande de eko-
logiska utgångspunkterna, genom att gynna energieffektiva 

4. UTKAST TILL GENERALPLAN

Tabell 2. Arealer för markanvändningsreservationer  
i skuggplanen för Östersundom

Markanvändning ha

Byggande sammanlagt

Arbetsplatsområden

Industriområden

Samhällsteknisk service

Centrum- och närtjänster

Tillsammans

Nationalpark

Naturskyddsområden

Områden värdefulla för biologisk mångfald

Rekreationsområden

Vattenområden

Markanvänding tillsammans

612

22

26

53

146

859

983

136

581

1380

570

4509

Byggande och arbete 780
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trafikformer, genom ett omfattande nätverk av grönområden 
och genom ett mångsidigt byggnadsbestånd.

Området utvecklas som en blandad samhällsstruktur vilket 
innebär att boendet, tjänsterna, arbetsplatserna och rekrea-
tionsmöjligheterna smälter ihop som en helhet i kvarteren. 
Genom att blanda funktionerna gör man dem mera tillgäng-
liga och samhällsstrukturen lever dygnet runt. Därmed blir 
området också tryggare tack vare den så kallade sociala kon-
trollen (passive surveillance). Stimulerande faktorer i den be-
byggda miljön ökas genom särskilda offentliga inomhus- och 

utomhusutrymmen som uppmuntrar till samvaro men ger 
också rum för privatliv. I byggandet beaktas de lokala miljö-
faktorerna: väderstrecken, terrängformerna, vindförhållan-
dena och bullerolägenheterna. Området borde byggas med 
material som har ett så litet kolavtryck som möjligt.

Trafik
I områdets trafikarrangemang betonas det så kallade barn-
vagnsavståndet. Genom tät stadsstruktur och gatustruktur 
främjas möjligheterna att röra sig till fots och att använda 
cykel. En fungerande kollektivtrafik baseras på metron som 
görs tillgänglig genom ett fungerande nätverk av busstrafik. 
Kollektivtrafiken till centrum av Helsingfors bygger på 
metron och dess fyra stationer och kompletteras av det lo-
kala och regionala busstrafiksnätverket. Kollektivtrafiken 
längs Ringväg III och till andra håll av Nyland bygger på 
busstrafik. I skuggplanen tas inte ställning till om metron 

är det mest effektiva lokala och regionala kollektivtrafikal-
ternativet i fråga om användarkapacitet och effektivitet.
Grunden fär gatunätet blir det existerande vägnätet m.a.o. 
så att de existerande vägarna blir gator. I områdena för 
centrumfunktioner och närtjänster betonas centralise-
rad parkering som för sin del hjälper att utveckla området 
som en fotgängar- och cykelstad. I bostadsområden sker 
parkeringen huvudsakligen på tomterna men den mark 
som reserveras för bilplatsen kan också användas på an-
dra sätt, t.ex. som trädgårdsland. Särskilt i parkeringen i 
Zachrisbacken beaktas behovet av anslutningsparkering.

Gator och torg
Gator och torg planeras så att de blir urbana och högklassi-
ga. Gatunätet baserar sig på de befintliga gatorna. Torgen är 
småskaliga ”andningshål” i stadsstrukturen. Det största och 
viktigaste torget är Zachristorget i Zachrisbacken, i hjärtat av 
området. Gatubilden livas upp av klätterväggar och djurin-
hägnader. Därmed möjliggörs kreativ användning av utrym-
men med avseende på behoven hos stadsbor av olika åldrar 
och intressen. I en levande stad erbjuder gator och torg åt in-
vånarna plats att röra på sig, pyssla och odla på många sätt.

Byggda parker
Det viktigaste värdet i Östersundom är naturen i all dess 
mångfald. Nationalparken och de ekologiska korridorerna 
reflekteras i grönbyggandet som stöder områdets Genius loci 
(platsens själ) och skapar en stark identitet för området. Se-
rien av naturliga och byggda stadsparker utgör ett högklassig 
och funktionellt mångsidigt grönt nätverk inom stadsstruk-
turen.
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4.4. Grön infrastruktur

Skuggplanen för Östersundom syftar till en hållbar samhälls-
struktur och minimering av direkta och indirekta skador för 
naturen och dess flora och fauna. Genom att maximera den 
gröna infrastrukturen med mark som släpper in vatten ga-
ranteras goda ekosystemtjänster bland annat med avseende 
på kolbindning och –lagring samt kontroll av eutrofierande 
näringsämnen (kväve och fosfor) och dagvatten (Faktabox 
5). Ett sammanhängande grönt nätverk tjänar dessa mål. I 
skuggplanen har den bevarade gröna infrastrukturen plan-
lagts som Sibbo Storskogs nationalpark, som naturskyddsom-
råden, som områden som är särskilt viktiga för den biolo-
giska mångfalden eller som rekreationsområden. De centrala 
ekologiska korridorerna i områden har anvisats antingen som 
luo-områden eller, när det gäller de viktigaste områdena, 
som SL-områden.

Naturskyddsområden
För redan etablerade naturskyddsområden och områden med 
särskilt värdefull natur där det anses vara ändamålsenligt att 
grunda ett naturskyddsområde i enlighet med naturvårdsla-
gen har gjorts en områdesreservation i planen . De områden 
som förslås bli naturskyddsområden indelas i ”konventionel-
la” skyddsområden (SL) och de skyddsområden (SL/kp) som 

enligt miljöorganisationernas förslag bör anslutas till Sibbo 
Storskogs nationalpark som skall grundas enligt beslutet som 
riksdagens tog i februari 2011. 

Områden som är särskilt viktiga    
för den biologiska mångfalden
I planen har anvisats en del områden vars naturvärden torde 
vara möjligt att beakta även om de inte utses tillegentliga 
skyddsområden. Dessa områden skiljer sig från konventionel-
la rekreationsområden (V) genom beteckningen luo (=luon-
non monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokas alue / om-
råde som är särskilt viktigt för den biologiska mångfalden). 
Till dessa luo-områden hör de centrala ekologiska korridorer-
na, en del mindre naturobjekt samt de viktigaste områdena 
med livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Beteckningen 
har också använts för anvisande av stöd- och buffertområden 
för viktigare kärnområden (t.ex. stöd- och buffertområdet för 
Stora dammens bäckdals SL-område).

Rekreationsområden
Rekreationsområdena i planen består av närrekreationsområ-
den och större helheter av rekreationsområden, bland annat 
inom områdena Västerkulla i Vanda, Sundberg och Husö i 
Helsingfors samt östra delar av Aspesskogen i Sibbo. An-

vändningen av rekreationsområdena styrs med hjälp av 
ett nätverk av rutter. Användnings- och skötselplanerna 
för områdena genomförs så att rekreationsverksamheten 
i området anpassas till naurens särdrag. I intensivt utnytt-
jade områden kan småskaliga stödanläggningar byggas för 
frilufts- och motionsverksamhet, t.ex. rast och gymnastik-
platser. Större anläggningar för motion (idrottsplaner) ingår 
i den täta stadsstrukturen. Frilufts- och motionsutbudet i 
planeområdet baseras sig kraftigt på upplevelseutfärder 
och motion på egen hand (jogging, paddling, utfykter, fri-
luftsliv och båtfärder).

4.5. Planer för olika delområden

Nedan i skuggplanebeskrivningen presenteras de centrala 
målen för markanvändningen delområdesvis. Mera detalje-
rade beskrivningar om skyddsområden och andra värdefulla 
naturobjekt (luo) samt motiveringar till dessa finns i bilaga 
1. Numren inom parentes efter objekten hänvisar till num-
ret på kartan och i tabeller längre fram i texten.

4.5: Bebyggelsen kring Östersundoms 
metrostation blir en tät och 

småhusdominerad helhet, där närservicen 
ansluter sig till staden på ett naturligt sätt.
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Östersundom
Stadsdelen Östersundom är belägen mellan Borgåleden och 
Nya Borgåvägen. I området bor numera ungefär 550 in-
vånare. Den bebygga miljön mellan vägarna kommer att 
förändras kraftigt enligt skuggplanen. För området pla-
neras två metrostationsstödda, strukturmässigt egenarta-
de stadsområden med ungefär 30 000 invånare och 6 000 
arbetsplatser. Enligt planen blir Östersundom en tättbe-
byggd stad dominerad av småhusbebyggelse där ”stenfots-
tjänsterna” i samband med bostadshusen blir en naturlig 
del av staden. Från metron kan man stiga direkt in i Stora 
dammens ekologiska korridor som leder till Storskogen.

Zachrisbacken utvecklas till generalplaneområdets centrum 
för kultur, tjänster och utbildningsfunktioner. Stadsstruktu-
ren är mycket tät. Höga kontorsbyggnader som avgränsar 
sig till Borgåleden fungerar som bullerskydd. Zachrisbackens 
metrostation fungerar som anslutningsstation för fordons-
trafiken från öster. Parkeringsområdena byggs in i berget 
medan jordytan reserveras för tätt byggande där 4-5 vå-
ningar höga hus alternerar med lägre radhus som följer ter-
rängformerna. Byggandet anpassas till landskapsstrukturen 
och kulturlandskapet kring Östersundom gård respekteras.

Det kulturella hjärtat i Östersundom består av herrgården, om-
rådet kring kapellet samt Villa Björkudden  vars mest kända 
invånare var Zachris Topelius. Genom  herrgårdsområdet i Öst-
ersundom går en ridväg för stallen  vid Östersundom gård. Våt-
marksområdet vid herrgården är ett värdefullt naturobjekt (42).

Östersundom är en stor stadsdel med skogar, öppna åker-
områden, våtmarker och hällmark. Inom området finns fyra 
ekologiska korridorer: i väster finns korridoren Svarta Back-
en – Västerkulla (35), i mitten Stora Dammen (36) och i ös-
ter Immersbackaområdet (37). Dessa förbindelser har även 
i planeringen för landskapsplanen för Östra Nyland be-
dömts vara särskilt viktiga ekologiska korridorer som bör be-
varas (Väre, 2006). Zachrisbackens smala ekologiska korri-
dor (38) tränger in i det täta stadscentret. Stora dammens 
bäckdal och omgivningen av dammen föreslås i skuggpla-
nen bli skyddade (12). Övriga objekt som är särskilt viktiga 
för den biologiska mångfalden anvisas i utkastet till skugg-
plan antingen som skyddsområden (13, 14, 15) eller med 
planbeteckningen ”luo” (39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47).
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Björnsö
Till stadsdelen Björnsö hör förutom Björnsö också den 
minde ön Skutholmen. Den nuvarande egnahemsbebyg-
gelsen på Björnsö föreslås få en tätare struktur med till-
byggen av småhuskaraktär. Det nuvarande invånaranta-
let tredubblas och blir något mellan 1500 och 2000. När-
tjänster utvecklas och ett tillräckligt utbud av handels- och 
barnavårdstjänster tryggas. Metrostation finns på ett läng-
re avstånd än 600 meter vilket innebär att området fören-
as med metron med hjälp av busstrafik och cykelvägar. Ön 
har fortfarande obyggda stränder. De förblir obyggda och 
utrvecklas för gemensam användning. I de inre delarna av 
ön anvisas områden för närrekreation där också värdefulla 
naturobjekt beaktas (24, 25). Möjligheten till gångbroför-
bindelse från Björnsö direkt till nationalparken på Husö ut-
reds. På ön grundas ett nytt naturskyddsområde, Skuthol-
men-Svinviken (10,11). På Kasabergets bergsområde plane-
ras ett nätverk av gångstigar som styr gångtrafiken (23).

Sundberg
Till stadsdelen Sundberg hör Västerkullakilen, Kasabergets 
skogsbeklädda bergsrygg, Kantarnäs samt Borgarstrandsvi-
ken. I skuggplanen utvecklas Sundberg som ett naturskydds- 
och rekreationsområde. De nuvarande enstaka egnahems-
hustomtarna blir kvar såsom de är och det anvisas inget 
ytterligare byggande inom området. Natura 2000 –områ-
dena Svarta Backen – Labbacka (4), Borgarstrandsviken och 
Bruksviken i Östersundom samt det de skyddade (5) och 
oskyddade (6) delarna av Kasabergets hällmarksområde och 
södra delen av Kantarnäsbergets hällmarksområde föreslås 
bli delar av Sibbo Storskogs nationalpark. De stora åkerområ-

4.5: (ovan) Östersundoms bostads-
område utgörs främst av småhus 

(nedan) I Zachrisbacken alternerar höga och 
låga byggnader. De parker och grönområden 
som staden byggt filtrerar dagvatten.
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dena i Sundberg föreslås fortsättningsvis vara i odlingsbruk. 
Inom området utvecklas ett mångsidigt nätverk av friluftsvä-
gar som beaktar naturvärdena i området och de nuvarande 
och kommande friluftsaktiviteterna (skidåkning, naturturism, 
ridning, vandring). Utgångspunkten i planeringen av rekrea-
tionsnätverket blir Helsingfors stads friluftsväg söder om 
Sundberg och det välanvända skidspåret från Svarta Backen 
till Husö som upprätthålls av idrottsverket. 

Husö
Till stadsdelen Husö hör delområdena Ribbingö, Husö och 
Marbacken samt Torpviken. I området bor nu mindre än 100 
invånare. Stadsdelen Husö utvecklas som mötesplats för kul-
tur och natur. Ribbingö utvecklas vidare som egnahemshus-
område. Det kulturhistoriskt betydelsefulla området kring 
Husö gård blir ett centrum för aktiviteterna i området. Vid 
sidan av ridverksamheten utvecklas området som ett drag-
kraftigt mål för naturutflykter. Husö torp blir nationalparkens 
sydliga naturcentrum. Inom stadsdelen Husö finns alla de tre 
skyddade fågelvikarna i Östersundoms Natura 2000 –områ-
de: i väster delar av Bruksviken, i mitten Torpviken och i norr 
Kapellviken (92 ha). Natura 2000 –områdena och Husö udd 

mellan dem (8) föreslås ingå i Sibbo storskogs nationalpark 
och de kopplas samman med Ribbingö ekologiska korridor 
(29) som blir ett viktigt närrekreationsområde för invånarna 
i Björnsö och Ribbingö. Området har redan i tidigare planer 
reserverats som rekreationsområde och där finns bl.a. ett 
gott nätverk av rutter som kan användas för ridning, skidåk-
ning, cykelåkning och annat friluftsliv. Översvämningsåkrarna 
vid Husö är på våren och hösten ett viktigt fågelområde som 
lockar fågelskådare. Marbackens friluftsskog (30) har också 
viktiga naturvärden. 

Ultuna
Stadsdelen Ultuna är belägen norr om Borgåleden inom den 
egentliga skogkontinenten av Sibbo Storskog. Området ut-
vecklas främst som områden för rekreation och naturskydd. I 

4.5: Zachrisbackens stadsstruktur är väldigt 
tät och utgörs av delvis 4-5 våningar höga hus 
och delvis till terrängen anpassade radhus.

4.1: I skuggplanen anvisas ca 8,6 km² 
för bebyggelse. Resten av området 
är endera grön infrastruktur eller 
gammalt byggnadsbestånd.
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egnahemshusområdena Landbo och Bäckängen bor nu unge-
fär 1100 invånare varav 900 i Landbo och 200 i Bäckängen. 
Egnahemsdominerat komplementerande byggande anvisas 
i Landbo och längs Bäckängsvägen. Invånarantalet kommer 
att öka i Landbo till ungefär 1 500 och vid Bäckängsvägen 
till ungefär 1 600. Avståndet till metrostationen är mer än 
600 m vilket innebär att området görs mer tillgänglig genom 
busstrafik. I Landbo fungerar redan ett daghem. De närmaste 
kommersiella tjänsterna finns i Zachrisbackens centrum.

I Ultunaområdet föreslås det av Helsingfors stad ägda områ-
det Norrberget (1) väster om Landbo bli en del av Sibbo Stor-
skogs nationalpark. Området ingår i ett FINIBA- område med 
värdefull fågelfauna. Genom området flyter Stora dammens 
bäck som befinner sig i nästan naturligt tillstånd. Området 
har en stor betydelse för rekreation även på landskapsnivå. 
Väster om Landbo finns området Hältingträsk-Långkärrsber-
get (2) som ägs av Helsingfors och som i skuggplanen också 
anvisas som en del av nationalparken. Skogsområdena i Ul-
tuna kopplas genom ekologiska korridorer med naturskydds- 
och rekreationsområden, i väster genom Svarta Backen, i mit-
ten genom Stora dammen och i öster gemom Immersbacka. 
Dessa breda korridorer fungerar också som grönförbindelser 
för lokala invånare och som naturliga färdvägar för folk som 
kommer med metro för att vandra och njuta av friluftsliv i 
Sibbo Storskogs nationalpark.

Västerkulla
Området Västerkulla i Vanda avgränsas i väster av ett tätt 
bebyggt höghusområde, i söder av Nya Borgåvägen, i öster 
av Ring III och i norr av Borgåleden. Ett dominerande drag i 
landskapet är de stora öppna åkerområdena. I denna stads-
del möts stadens och landsbygdens landskap. 

I närheten av metrostationen Västerkulla gård, som anvisas i 
skuggplanen till Västerkulla, uppstår det en ny tät koncentra-
tion av 10 000 invånare och 5 000 arbetsplatser. Det egna-
hemshusdominerade men tätt bebyggda lilla stadscentret 
utgör en sjävständig enhet med närtjänster. Området kring 
Västerkulla gård är kulturhistoriskt betydelsefullt och beva-
ras med sin närmaste omgivning i dess nuvarande skepnad. 
Nära herrgården har också iakttagits mustaschfladdermöss 
och nordiska fladdermöss. (Siivonen 2002). Det värdefulla 
skogsområdet Kvarnbacken (16) mellan Mellungsbacka och 
Västerkulla åkrar anvisas i skuggplanen som skyddsområde. I 
skogsområdets nordöstra del avgränsas en ungefär ett hektar 
stor dunge av ädellövträd som skyddats i egenskap av natur-
typ i enlighet med naturvårdslagen. Fågelfaunan i Kvarnback-
ens skog är mångsidig.

Västersundom
Området Västersundom i Vanda avgränsas i kilen mellan 
Ring III, Borgåleden, Sottungsbyvägen och Nya Borgåvägen. 
Befintliga bostadsområden blir i skuggplanen tätare och de 

Invid metrostationen Västersundom 
gård byggs en småhusdominerad stad.
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domineras av småhus. Bostadsområdet i norr kopplas till Väs-
terkulla gårds metrostation genom en trafikled som byggs 
under eller över Ring III. De närmaste butikstjänsterna finns i 
stationsområdet eller i Östersundom. Bostadsområdet i söder 
kopplas till Östersundom metrostation.

Området Västersundom utgör en central del av den eko-
logiska korridoren mellan Sibbo Storskog och Kasabergets 
skogsområden. Denna förbindelse används åtminstone av 
däggdjur. Den kommunägda (Helsingfors, Vanda) södra de-
len av Västerskogsområdet (3) anvisas i skuggplanen som en 
del av nationalparken. Det mera enhetliga och naturmässigt 
ursprungligare bergsområdet norr om detta område har i 
enlighet med Vanda stads gällande generalplan anvisats som 
naturskyddsområde (17). Norr om korsningen av Ring III och 
Nya Borgåvägen finns det välbevarade bergs- och moskogs-
området Gubbacka som är ett område som är särskilt viktigt 
för den biologiska mångfalden (49). Betydelsen av Gubbacka 
som ett värdefullt bergsområde, ett fint landskapsobjekt och 
ett friluftsområde konstaterades redan i grundutredningen av 
naturskyddsobjekt i Vanda (Väre ja Kärki 1981). 

Fagersta
Området är beläget vid östra delen av Fagersta stadsdel, ös-
ter om Fazerila, vid knutpunkten av de två stora trafiklederna 
Ring III och Borgåleden. I enlighet med Vanda stads gällande 
generalplan reserveras området som industri- och lagerom-
råde samt som område för samhällsteknisk service.

Långmossabergen (Gjutan)
Långmossabergen är beläget i sydöstra delen av stadsdelen 
Gjutan. Ett område för samhällsteknisk service med en re-
servation för en anläggning för avfallsbränning har planlagts 
invid Borgåleden och Ringväg III såsom i Vanda stads gäl-
lande plan.s. I området finns också en stenkrossanläggning. 
I skuggplanen har kopplingen mellan natur- och rekreations-
området Svarta Backen – Kasaberget och rekreationsområdet 
i Gjutan i Vanda visats genom att den ekologiska korridoren i 
områdets östra del anvisas som luo-område. 

Majvik
Majvik är den östra ändpunkten av generalplaneområdet och 
metrobanan. Inom området utvecklas zonartat byggande 
vars kärna består av ett grönt fält. Ett särdrag i området 
är metrostationens gröna tak som är ett lokalt värde-
fullt bergsområde. Småstaden Majvik byggs kring 
ett grönt fält. I närheten av metrostationen ska-
pas ett område för närtjänster. Bäckdalen kring 
Fallbäcken är redan delvis bebyggd och där 
bildas en smal grönkorridor från havsviken 
norrut. De tomter i Majvik som vätter mot 
havet planläggs som bostadsområden 

Majviks småstad 
byggs kring metrosta-
tionens gröna fält.

men i övrigt reserveras området för naturskydd och rekrea-
tion.

Naturvärdena i Majvikområdet är mycket väl bevarade och 
där finns särskilt värdefulla skogar som även nationellt sätt 
utgör en värdefull helhet (Salminen 2010). Dessa områden 
har i skuggplanen anvisats som skyddsområden (18, 19). 
Inom området finns en gård med biodynamisk odling. Dess 
åkrar visas i planen med särskilda planebeteckningar.

De skogsområden i Majvik som avgränsar sig till stranden 
kopplas med Sibbo Storskogs skogskontinent i norr och med 
Västerskog i öster genom ekologiska korridorer (53, 59). För-
bindelsen genom Aspesskogen är en del av Majviks nordös-
tra storområde där det finns många bergsområden i naturligt 
tillstånd och moskogar med gott om murket trä. Den ekolo-
giska korridoren mot öster kopplas till det södra storområdet 
som utgör ett enastående skogs- och bergsområde. De båda 
ekologiska korridorerna har planlagts som områden som är 
särskilt viktiga för den biologiska mångfalden (luo).

Granö
Den befintliga bebyggelsen på ön är koncentrerad till de 
gamla åkerområdena vid den norra stranden. De nuvaran-
de tomtområdena anvisas i planen som bostadsområden, 
men kompletterande byggande anvisas inte på ön. Området 
utvecklas som naturskydds- och rekreationsområde. Inom 
området förverkligas en fungerande rekreationsled som styr 
promenadtrafiken så att känsliga och värdefulla objekt inte 
skadas. Granö utgör en vid och värdefull helhet särskilt med 
avseende på dess skogar och obyggda stränder (Salminen 
2010). Ungefär en tredjedel av ön består av livsmiljöer som 
befinner sig i naturtillstånd eller tillstånd som påminner om 
naturtillstånd eller livsmiljöer som annars är särskilt värdeful-
la. De värdefulla naturområdena finns i närheten av strand-
områdena och inom öns centrala delar. Inom området kan 
byggas anläggningar som stöder friluftslivet (rastplatser och 
tältplatser för besökare som övernattar). 
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5.1. Område för centrumfunktioner (C)

Området reserveras för kontors-, affärs- och serviceutrym-
men, bostäder samt arbetsplatsfunktioner som lämpar sig 
för centrumområdet. På grund av områdets kulturhistoriska 
värden bör sådana stora detaljhandelsenheter som avses i 
markanvändnings- och bygglagens 114 § inte placeras i om-
rådet. Minst hälften av våningsarealen i området bör anvisas 
för boende. Fotgängar-, cykel- och kollektivtrafik bör priorite-
ras i området.

5.2. Område för närtjänster (PL)

Området reserveras för privata och offentliga serviceutrym-
men samt för bostäder. Inom området kan tillåtas idrotts-
anläggningar, härbärgerings- och restaurantutrymmen samt 
utställnings-, utbildnings-, rekreations- och kulturutrymmen. 
Inom området får inte placeras stora detaljhandelsenheter. I 
bostadsbyggnader vid huvud- och uppsamlingsgator bör i de 
nedersta våningarna anvisas minst en service-, arbets- eller 
affärslokal per fastighet. I stadsplanen placeras utrymmena 
för de olika tjänsterna så att de stöder varandra och att delad 
och alternerande användning av utrymmena är möjligt.

5.3. Boendeområde (A1)

Ett område som domineras av boende. I de nedersta våning-
arna av bostadshus får i stadsplanen anvisas service-, kon-
tors- och affärsutrymmen. Området utvecklas dessutom för 
tjänster, rekreation och kontorsutrymmen som passar in i 
bostadsmiljön samt för samhällsteknisk service och trafik för 
områdets behov.

5.4. Bostadsområde (A2)

Ett bostadsdominerat område. Byggandet i området bör 
ske så att det befintliga byggnadsbeståndet beaktas och att 
området blir tätare. I de nedersta våningarna av bostadshus 
anvisas service-, kontors- och affärsutrymmen. Området ut-
vecklas dessutom för användning för tjänster, rekreation och 
arbetsplatser som passar in i bostadsmiljön samt för sam-
hällsteknisk service och för trafik för områdets behov.

5.5. Bostadsområde (A3)

Ett bostadsdominerat område. Här tillåts småskaligt utvid-
gande av de befintliga byggnaderna, reparationer av byggna-
derna och ersättande av en gammal byggnad med en ny.

5.6. Arbetsplatsområde (TP)

Området reserveras för arbetskraftsintensiva kontors-, pro-
duktions- och servicearbetsplatser som inte orsakar miljöstör-
ning samt för därtill hörande affärsutrymmen. 

5.7. Område för samhällsteknisk service (ET)

Området reserveras för verksamhetsutrymmen och anlägg-
ningar som behövs för samhällsteknisk service.

5.8. Industri- och lagerområde (T)

Området reserveras för produktions- och lagerutrymmen. 
Kontorsutrymmen kan också tillåtas inom området. 

5.9. Sibbo Storskogs nationalpark (SL-kp)

Ett naturskyddsområde som har fridlysts eller kommer att 
fridlysas med stöd av naturvårdslagen. Skyddet av området 
garanteras med stöd av markanvändnings- och bygglagen 
(MBL) tills fridlysningen enligt naturvårdslagstiftningen träder 
i kraft. Området får inte bebyggas (MBL 43.2 §). I området 
tillåts endast småskaligt byggande som tjänar dess använd-
ningsändamål. Sådant jordbyggnadsarbete och sådan träd-
fällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som 
förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd såsom det 
föreskrivs i markanvändnings- och bygglagens 128 §.

Sibbo storskogs nationalpark (1 857 ha) grundades med riks-
dagens beslut den 2 mars 2011. Den nuvarande national-
parken består av flera skogsområden varav 70 ha finns inom 
planeområdet. I skuggplanen för Östersundom finns bered-
skap för utvidgande av nationalparken till en del värdefulla 
naturområden som ägs av Helsingfors, Vanda och staten (Fi-
gur X). Inom skuggplaneområdet finns 980 ha nationalparks-
område varav 190 ha består av områden som redan skyddats 
enligt naturvårdslagen och 355 ha är Natura 2000 –områden. 
Dessa områden ansluts till nationalparken antingen genom 
ett förfarande enligt naturvårdslagens 22 §, vilket innebär att 
området förblir i städernas ägo, eller så att området säljs eller 
byts till staten.

Följande områden föreslås bli delar av nationalparken: (1) 
Norrberget och (2) Haltingträsk-Långkärrsberget, samt söder 
om Nya Borgåvägen (3) Västerskog i Västersundom, (4) lun-
dområdet Svarta Backen - Labbacka, de (5) skyddade och (6) 
oskyddade delarna av Kasaberget, (7) kärnområdet i Kantar-
näsberget (8) Husö udd samt (9) Natura 2000 –fågelvattnen i 
Östersundom.

5. GENERALPLANEBETECKNINGAR 
OCH -BESTÄMMELSER
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5.9: Sibbo storskogs national-
park som anvisats i skuggplanen
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5.10: Skyddsområden som 
         anvisats i skuggplanen
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5.11. Natura 2000 –område (nat)

För att garantera att skyddmålen för Natura 2000 –områdena 
förverkligas etableras de som skyddsområden enligt natur-
vårdslagen. Inom området finns privatägda, icke kommun-
ägda områden som föreslås bli inlösta av staten. I planeutkas-
tet har dessa områden anvisats som delar av Sibbo Storskogs 
nationalpark. Om det för Natura 2000 –områden eller för de 
angränsande områdena planeras åtgärder som kan försvaga 
skyddsmålen för områdena bör det i enlighet med natur-
vårdslagens 65 § göras en bedömning av konsekvenserna för 
Natura 2000. 

Inom skuggplaneområdet finns 355 ha Natura 2000 –om-
råden. Områdena Svarta Backen – Labbacka och Kasaber-
get samt Natura 2000 –området Östersundoms fågelvatten 
föreslås i sin helhet bli delar av Sibbo Storskogs national-
park. Naturvärdena för Natura 2000 –områdena presenteras i 
faktabox  2 (s. 9).

5.12. Område som är särskilt viktigt för den 
biologiska mångfalden (luo)

När området planeras, sköts och används bör man se till att 
områdets särskilda naturvärden, dess kopplingar och dess 
ekologiska funktionalitet bevaras. Området får inte bebyg-
gas (MBL 43.2 §). Sådant jordbyggnadsarbete och sådan 
trädfällning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som 
förändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd såsom det 
föreskrivs i markanvändnings- och bygglagens 128 §. Inom 
luo-objekt är det förbjudet att förändra områdets särdrag. 
Skötseln av området bör ske så att de särskilt nämnda na-
turvärdena högaktas och så att den biologiska mångfalden 
bevaras. När större luo-områden används för rekreation bör 
ske så att deras naturvärden kan bevaras så väl sin möjligt. 
Luo-objekten finns i tabell 3.

5.13. Rekreationsområde (V)

Området reserveras för allmän rekreationsverksamhet och 
friluftsliv. Luo-områdena inom området bör beaktas vid ut-
stakning av friluftsrutter. Småskaligt byggande som stöder 
friluftslivet eller annan allmän rekreationsverksamhet kan till-
låtas i området. Det är tillåtet att reparera och i mindre skala 
utvidga de befintliga byggnaderna. Åkrarna och ängarna 
inom området bör bevaras odlade eller som ängar. En skydds-
zon som inte odlas och som är täckt med bestående vegeta-
tion bör lämnas mellan en odlad åker och ett vattendrag eller 
en rännil. Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfällning 
eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som förändrar 
landskapet får inte vidtas utan tillstånd såsom det föreskrivs i 
markanvändnings- och bygglagens 128 §.

5.14. Vattenområde (W)

Åtgärder som förändrar landskapet kan föreskrivas som till-
ståndspliktiga (MBL 128 §).

5.10: Skyddsområden som 
         anvisats i skuggplanen

Objektets namn Läge

Skutholmens strandängar och –mader

Svinvikens backlund

Stora dammens bäckdal och damm

Holmen Långören

Zachrisbackens ädellövträdsdunge

Konungsskärs skogsområde

Kvarnbackens skogsområde

Västersundom skogar

Majviks södra skogsområde

Katrinemossen

Strandäng och skogsområde vid västra stranden

Svartholmenin luhta- ja metsäalue

Hfors

Itäpuolen luhta- ja metsäalue

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Vanda

Vanda

Sibbo

Sibbo

Sibbo

Sibbo

Sibbo

Karhusaari

Karhusaari

Östersundom

Östersundom

Östersundom

Östersundom

Kvarnbacken

Västersundom

Majvik

Majvik

Granö

Granö

Granö

Nr

10

11

12

13

14

15

16

17
18

19

20

21

22

5.10. Naturskyddsområde (SL)

Ett område som fridlysts eller kommer att fridlysas med 
stöd av naturvårdslagen. Skyddet av området garanteras 
med stöd av markanvändnings- och bygglagen (MBL) tills 
fridlysningen enligt naturvårdslagstiftningen träder i kraft. 
Området får inte bebyggas (MBL 43.2 §). I området tillåts 
endast småskaligt byggande som tjänar dess användnings-
ändamål. Sådant jordbyggnadsarbete och sådan trädfäll-
ning eller någon annan härmed jämförbar åtgärd som för-
ändrar landskapet får inte vidtas utan tillstånd såsom det 
föreskrivs i markanvändnings- och bygglagens 128 §. 

I skuggplanen föreslås skyddande av tretton objekt av vilka 
några är gamla skyddsobjekt eller har i tidigare planlägg-
ning föreslagits bli skyddade. De gamla och nya skyddsob-
jekten presenteras i tabell 3.

5.10: Skyddsområden som anvisats i skuggplanen och läge 
inom kommunerna.
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5.12: Luo -områden som anvisats i skuggplanen
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Objektets namn Läge

Kasabergets bergsområde

Björnsö bergsområde

Skogssluttning och kärrdäld

Sundberg hällmark och starrkärr

Ribbingö strandskog

Ribbingö bergsområde

Ribbingö ekologiska korridor 

Marbackens bergsområde och våtmark

Stora dammens ekologiska korridor

Svarta backens – Västersundoms ekologiska korridor

Immersbacka ekologiska korridor

Nationalparkens buffertområden

Hfors

Svarta backens – Västersundoms ekologiska korridor

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Björnsö

Björnsö

Björnsö

Sundberg

Husö

Husö

Husö

Husö

Ultuna

Ultuna

Ultuna

Ultuna

Östersundom

Nr

23

24

25

26

27

28

29

30
31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Stora dammens ekologiska korridor Hfors Östersundom

Immersbacka ekologiska korridor Hfors Östersundom

Hfors Östersundom

Hfors Östersundom

Hfors

Hfors

Östersundom

Östersundom

Zachrisbackens ekologiska korridor 

Gumböle skogsområde

Östersundom skogsudde

Östersundom hällmarksområde

Hältingträsk i 
Sibbo Storskog

5.12: Område som är särskilt viktigt för den biologiska mångfalden 
(luo) som anvisats i skuggplanen och läge inom kommunerna

Objektets namn Läge

Våtmarken vid Östersundom gård

Borgåledens bergsområde

Bäckängsvägens lund- och kärrdäld

Dagsverksbergets hällmarksområde

Korsnäs hällmarksområde och backlund

Holmen Långöre

Westerkulla ängsområde

Gubbacka hällmarksskogar 

Svarta backens ekologiska korridor

Buffertområdena för Svarta backens skyddsområde 

Storörsbottnets vassmad och skogsområde

Aspesskogens ekologiska korridor

Hfors

Fallbackens bergsområde

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Hfors

Vanda

Vanda

Vanda

Hfors

Sibbo

Sibbo

Sibbo

Nr

Klåbäckens bergsområden Sibbo

Strömsudds vassmad Sibbo

Sibbo

Sibbo

Sibbo

Sibbo

Träskvikens lund, lundkärr och ormbunkslund

Hällmark på Granö

Majviks ekologiska korridor österut 

Majviks östra skogsområde

42

43

44

45

46

47

48

49
50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

58

Östersundom

Östersundom

Östersundom

Östersundom

Östersundom

Östersundom

Västerkulla

Västerkulla

Gjutan

Östersundom

Majvik

Majvik

Granö

Granö

Granö

Granö

Majvik

Majvik

Granö
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När den biologiska mångfalden minskar försvagas ock-
så ekosystemtjänsterna, d.v.s. den nytta som människan 
får av naturen (Naskali mm. 2006, Kolström 2010). T.ex. 
skogarna erbjuder produktionstjänster såsom trämaterial, 
näring (bär och svampar) samt mark som kvarhåller vat-
ten och därigenom jämnar ut flödena samt filtrerar vatt-
net som blir grundvatten (Matero mm. 2003). Naturen, 
särskilt skogar i städerna, erbjuder också regleringstjäns-
ter. T.ex. i Stockholm har särskilt viktiga ekosystemtjäns-
ter konstaterats vara rening av luften, reglering av mikro-
klimatet, dämpning av buller, avledning och avdunstning 
av dagvatten samt rening av spillvattnet (Helsingfors stad 
2008a). Skogarna i tätorterna dämpar också vinden och 
ökar trivseln i bebyggda områden genom att bl.a. skydda 
från insyn samt genom att erbjuda kulturtjänster såsom re-
kreationsställen åt stadsbor (Helsingfors stad 2008a). Vik-
tiga ekosystem med tanke på städernas ekosystemtjäns-
ter är förutom löv- och barrskogarna också bl.a. hällmark, 
öppna ängar och våtmarker som tillsammans skapar en 
mångfald av olika livsmiljöer (Löfvenhaft mm. 2002). En-
ligt naturvårdslagens 6 § skall kommunen främja naturvår-
den och landskapsvården inom sitt område medan kom-
munallagens 1 § uppmanar kommunen att främja sina 
invånares välfärd och en hållbar utveckling inom sitt områ-
de. Det lönar sig för kommuner att stöda naturens mång-
fald och därigenom upprätthållandet av ekosystemtjäns-
ter, också av ekonomiska skäl. En grön infrastruktur som 

är så naturenlig som möjligt sparar genom de reglerings- och 
kulturtjänsteskostnader som produceras kostnader som sam-
hället måste betala. Med hänvisning till bland annat Huvud-
stadsregionens strategi för anpassning till klimatförändringen 
som nu är på remiss bör konstateras att stadsskogarnas areal 
borde bevaras så stor som möjligt eftersom särskilt skogar-
na är viktiga som reglerare av lokalklimatet. Läglänta stränder 
bör bevaras obyggda i naturligt tillstånd som översvämnings-
zoner, både av byggnadstekniska och av ekonomiska skäl. 

Bevarandet av rekreationsområden i naturligt tillstånd bör tryg-
gas redan av den anledning att de ger ofta en kvalitetsmäs-
sigt bättre rekreationsupplevelse och mångsidigare möjligheter 
för fritidsintressen och friluftsliv än vad som kan åstadkommas 
i byggda parker eller idrottsområden. Stora rekreationsskogar 
är också mindre slitagekänsliga än små och isolerade skogs-
fragment (Tyrväinen mm. 2007). Värdet av dessa kulturtjäns-
ter kan också mätas i pengar t.ex. genom att de positiva häl-
sokonsekvenserna av motion innebär besparingar för sam-
hället. Ett rikt utbud av närliggande grönområden ökar också 
bostädernas värde och samhällets sociala kapital (Tyrväinen 
och Korpela 2009). Betydelsen av ekosystemtjänster borde 
alltså beaktas i planeringen av markanvändning och i be-
dömningar av miljökonsekvenser. Det kan ske så att man lyf-
ter fram kostnaderna för försämring av ekosystemtjänsterna 
i beräkningar av kostnaderna för olika åtgärder och projekt.

Faktabox 5.
Ekosystemtjänster



34



35

6. Konsekvenser och bedömningsbehov av 
skuggplanen för Östersundom

Här bedöms i korthet skuggplanens konsekvenser och görs 
förslag på hur konsekvenserna för byggande som anvisats i 
skuggplanen och det officiella generalplaneutkastet borde 
bedömas. Vi hoppas att skuggplanen utnyttjas som ett möj-
ligt atternativ när det utifrån generalplanen för Östersundom 
görs bedömningar om hur byggandet påverkar naturen, sam-
hällsstrukturen och landskapsbilden i området.

6.1. Konsekvenserna för samhällsstrukturen

Om generalplanen genomförs är konsekvenserna för sam-
hällsstrukturen i Finlands huvudstadsregion betydande. Den 
urbana strukturen utvidgas avsevärt österut vilket innebär 
att kranskommunerna kommer att befinna sig närmare sta-
den. En förutsättning för byggandet av områden har antagits 
vara att metrolinjen förlängs från Mellungsbacka. Syftet med 
planen är att styra tillväxten av området på ett urbant sätt 
till metrostationernas inflytelseområde och därmed gynna 
kollektivtrafiken. Dessutom vill man undvika splittring samt 
respektera den nuvarande landskapsstrukturen och beakta de 
mycket värdefulla naturområdena i planeområdet. 

Skuggplanens konsekvenser för landskap och stadsbild är 
mycket betydande. I det rurala landskapet i Östersundom 
planteras en stad. Konsekvenserna av en så omfattande för-
ändring av samhällsstrukturen är omöjliga att förutse. Ett av 
de centrala målen för skuggplanen har varit att bevara områ-
dets landskapsstruktur så intakt som möjligt och att skapa en 
stad vars anda är karakteristisk för området. Sådeles är syftet 
med skuggplanen att påverka kultur- och naturlandskapet så 
att de betonas och stöds.

Byggandets klimatkonsekvenser
Bedömningen av klimatkonsekvenser ingår som en väsent-
lig del i modern planering av områdesanvändning. Ju mer 
befolkningen i området använder kollektivtrafik i stället för 
privatbilar och ju mer ekologiskt byggandet är (t.ex. nollen-
ergihus), desto mindre blir utsläppen av koldioxid. Enligt en 
utredning beställd av Helsingfors stad är kolavtrycket från 
trafiken och byggnadernas energikonsumtion i en tät struk-
tur med stadssmåhus (områdeseffektivitet e = 0,25-0,75) un-
gefär 20 % mindre än i en splittrad (e=0,12-0,55) eller tätad 
(e=0,17-0,55) småhusdominerad (Helsingin kaupunki 2011d). 
En tät stadsstruktur minskar betydligt beroendet av privatbi-
lar och ökar kollektivtrafikens andel av resor (Helsingfors stad 
2011b). 

I skuggplanen varierar områdeseffektiviteten e mellan 0,2 
och 1,2. Dessutom bevaras största delen av planeområdets 
skogsområden från byggande. Ju mer det försvinner skog 
– som har en betydligt större kapacitet som kolsänka än de 

öppna vassområdena och åkrarna eller de byggda parkerna 
(Saarela och Söderman 2008) – desto bättre förverkligas Hel-
singfors stads mål att göra staden kolneutral senast år 2050. 
De skyddsområden och de rikligt skogsbeklädda luo-områ-
dena som anvisas i skuggplanen bevarar i trädbeståndet och 
marken också naturens långvariga kollager, vilket även det 
bidrar till att göra skuggplaneutkastet klimatvänligare än en 
vanlig plan.

6.2. Sociala, kulturella och ekonomiska 
konsekvenser

Om området förverkligas har det flera positiva sociala kon-
sekvenser. Utvecklandet av området kommer att betydligt 
förbättra serviceutbudet i den östra huvudstadsregionen. 
Området blir mycket lättare att nå tack vare metron och för-
ändringen av hela kollektivtrafikens struktur. Den mångsi-
diga samhällsstrukturen möjliggör boende och arbete inom 
samma område. Beaktansvärda rekreationsområden, natio-
nalparkens områden och det intressanta kulturlandskapet gör 
området speciellt. Nationalparken är lätt att nå och därmed 
intressant för hela huvudstadsregionens invånare och för tu-
rister. Det mångsidiga bostadsbyggandet gör det möjligt att 
leva i samma område under livets olika skeden vilket ökar 
känslan av rötter och lokalitet.

Genom koncentrerat byggande vill man göra det befintliga 
byggnadsbeståndet tätare i de områden som utvecklas och 
kontrollera den spridda bebyggelsen som tränger sig i de vik-
tiga naturområdena. Därmed blir det också lättare att bygga 
och upprätthålla kommunaltekniken. Genom tätt byggande 
blir tjänsterna mera lättillgängliga och man kan minimera tra-
fik- och transportbehoven. De låglänta strandområdena och 
områdena med översvämningsrisk lämnas obyggda för att 
undvika översvämningsproblem.

6.3. Konsekvenser för naturen

Hållbar samhällsplanering syftar till att minimera de ska-
dor som byggande orsakar för den biologiska mångfalden 
och för ekologisk hållbarhet. Stadens geografiska utvidg-
ning österut har skadliga konsekvenser för miljön. Byggandet 
fragmenterar stora enhetliga grönområden, bryter av befint-
liga ekologiska korridorer samt förändrar och förminskar de 
ursprungliga livsmiljöernas biologiska mångfald (Heikkinen 
2007, Väre och Rekola 2007). Byggandet utplånar livsmiljö-
erna på byggområdet och förändrar naturen i okringliggande 
områden. Urbaniseringen påverkar livsmiljöer i naturtillstånd 
eller nära naturtillstånd genom att förändra förekomsten av 
olika arter och ekosystemets funktioner. Genom konsekvens-
bedömning och grundliga naturutredningar kan man bedö-
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ma hur naturmiljön förändras och vilka åtgärder kan minska 
de skadliga konsekvenserna (Söderman 2003).  

Konsekvenser för förekomsten av arter
I utkastet till skuggplan för Östersundom har så gott som alla 
kända förekomster av hotade och nära hotade arter och ar-
ter som nämns i habitatdirektivet placerats i områden som 
föreslås bli antingen naturskyddsområden eller rekreations-
områden. De ökade rekreationsaktiviteterna i dessa om-
råden kan dock hota livskraften hos de känsligaste arter-
na och livsmiljöerna. De största konsekvenserna för arter-
nas möjligheter att röra sig och deras livsmiljöer orsakas av 
de fyra centrumområdena (Västerkulla gård, Östersundom, 
Zachrisbacken och Majvik) samt byggandet av metrobanan.
Inom området finns enstaka nationellt eller regionalt vär-
defulla förekomster av fågelarter som nämns i bilagan till 
EU:s fågeldirektiv (BirdLife International 2004) eller som hos 
oss har bedömts vara i riksomfattande (Rassi ym. 2010) el-
ler regional (Solonen 2010) skala hotade eller nära hotade 
och vars situation kan försämras som konsekvens av byg-
gande och ökade friluftsaktiviteter. Vid bedömning av byg-
gandets konsekvenser för fågelpopulationerna borde man 
därför förutom de direkta konsekvenserna beakta de indi-
rekta konsekvenserna av den ökade folkmängden i området.

Konsekvenser för vattnets    
kretslopp och översvämningar
Stadsbyggandet ökar ytavrinningen i området. Träd och an-
nan vegetation måste tas bort i samband med byggandet 
vilket minskar både vattenmängden som binds i vegetatio-
nen och avdunstningen och därmed ökar mängden regnvat-
ten som blir kvar och samlas på markytan. När vegetations-
täckta områden ersätts med ytor som inte släpper igenom 
vatten kan regn- och smältvattnet inte sugas in av mar-
ken vilket ökar ytavrinningen och samtidigt minskar avrin-
ningen i den omättade zonen och grundvattenavrinning-
en (Kotola ja Nurminen, 2003). Inom Östersundoms pla-
neområde strömmar sex bäckar (fem på Helsingforssidan 
och en på Sibbosidan) i vilka byggandet torde öka vatten-
föringen under regniga år och minska det under torra år. 

Vårliga och höstliga havsvattenöversvämningar är vanliga 
inom området. Också översvämningar i samband med hög-
vattenföring efter regn förekommer särskilt vid Krabbäcken, 
och i Helsingfors på Östersundom åkrar. Byggandets kon-
sekvenser för totalavrinningen i områdets små vattendrag 
och för vattnets kvalitet borde bedömas särskilt angåen-
de delområdena Östersundom och Majvik. Dessutom bor-
de det i samband med generalplanläggningen bedömas de 
betydande förändringarna i den vattenmängd som är bun-
den till vegetationen eller det så kallade gröna vattenkrets-

loppet i ekosystemet. I samband med byggandet sköljs det 
också tungmetaller, skräp och näringsämnen i bäckarna i be-
tydligt större mängder än förut. I konsekvensbedömningen 
bör således även beaktas förändringarna i vattnets kvalitet.

Bedömning av metrons miljökonsekvenser
Utgående från lagstiftningen hör metron inte till de trafik-
projekt på vilka man automatiskt bör tillämpa förfarandet 
med miljökonsekvensbedömning. Närings-, trafik- och mil-
jöcentralen (ELY) kan dock i enstaka fall besluta att MKB-
förfarandet tillämpas även om projektets storlek är mindre 
än det som definieras i förordningen. Helsingfors miljöcen-
tral har föreslagit att den som ansvarar för planeringen bor-
de av Nylands ELY-central begära ett utlåtande om behovet 
av MKB-förfarande angående spårförbindelsen. Gruppen 
bakom skuggplanen kräver utgående från en behovsbe-
dömning ett MKB-förfarande angående den östliga kol-
lektivtrafiken. I bedömningen borde ingå olika trafikalter-
nativ: ingen metrolinje, snabbspårvagn i enlighet med Nya 
Borgåvägen, metrolinje enligt förslaget i skuggplanen (Väs-
terkulla gård, Östersundom, Östersundom-Zachrisbacken, 
Majvik) och den linje som föreslås i utkastet till delgeneral-
plan av de tre kommunerna (Västerkulla gård, Västersun-
dom, Sundberg, Östersundom, Zachrisbacken, Majvik).

Bedömning av konsekvenserna för Natura 
2000-områden
Markanvändningen i Natura 2000 –områden och deras om-
givning styrs av ett bedömningsförfarande i enlighet med 
naturvårdslagens 65 och 66 §. I skuggplanen anvisas egent-
ligen inget byggande i närheten av Natura 2000 –områ-
dena. Folkmängden i området kommer dock att växa med 
tiotalstusen invånare vilket kommer att ha en betydande 
inverkan på naturområdena. Dessutom kräver störningar-
na under byggnadsskedet (b.a. metrolinjen) en bedömning 
av konsekvenserna för Natura-områdena. Bedömningsplik-
ten gäller alla planer och projekt som antingen i sig eller i 
samverkan med andra planer och projekt sannolikt orsakar 
en betydande försämring av de naturvärden för vars skydd 
området har intagits i nätverket Natura 2000. Den som ge-
nomför eller planerar ett sådant projekt bör på ett behö-
rigt sätt bedöma dessa konsekvenser (Söderman 2003).
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BILAGA 1.: Generalplanebeteckningar, 
och -bestämmelser
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Objektnummer: 1

Objektets namn: Norrbergets skogsområde
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Ultuna, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad
Motiveringar: Området hänger samman på norra sidan med 
området Storträsk - Flatberget som hör till nuvarande Sibbo 
Storskogs nationalpark inom Vanda stad. Området är en del 
av den egentliga skogskontinenten i Sibbo storskog som defi-
nierats i Sibbo storskog II –kommitténs betänkande år 2004. 
I området Norrberg finns fina hällmarksskogar vars tillstånd 
liknar det naturliga samt emellan dem mo- och sumpskogar. 
Fågelfaunan i området är värdefull, där häckar bl.a. ber-
guv, tjäder, bivråk, skogslärka, nattskärra, sparvhök och flera 
andra känsliga arter. Nära norra gränsen av det Helsingfor-
sägda området upptäcktes, inom det statsägda området, på 
hösten 2010 en svampart som är ny för vetenskapen. Den 
kan förekomma i samma kärrdäld på Helsingforssidan, men 
området har ännu inte undersökts. Genom östra delen av 
området Norrberget strömmar en bäck som har sin början i 
Stora dammen. Långa sträckor av det övre loppet av denna 
bäck har bevarats mycket väl i ett tillstånd som påminner det 
naturliga (Mäkynen 2010). 

Objektnummer: 2

Objektets namn: Hältingträsk-Långkärrsberget
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Ultuna, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad
Motiveringar: Området är en del av den egentliga skogs-
kontinenten i Sibbo storskog som definierats i Sibbo storskog 
II – kommitténs betänkande år 2004. Området är beläget i 
Sibbo storskogs sydöstra hörna, omedelbart öster om Landbo 
nära Borgåleden. Området Hältingträsk-Långkärrsberget re-
presenterar en småskalig mosaik av berg och däremellan väx-
ande mo- och sumpskogar som är typisk för Sibbo storskog. 
Området har i en riksomfattande inventering av berg och 
hällmarker konstaterats vara ett lokalt värdefullt hällmarks-
område (Husa ochTeeriaho 2004). Särskilt omgivningen runt 
Hältingsträsk i områdets södra del är redan nu ett mycket 
omtyckt mål för utflykter och friluftsliv. Det värdefulla skogs-
området fortsätter på södra sidan av Borgåleden på båda 
sidorna av Bäckängsvägen. Tyvärr är östra sidan av Bäckäng-
svägen svårt skadad som konsekvens av markanvändning, 
vilket ytterligare ökar värdet av området norr om Borgåleden 
och gör det ännu mer angeläget att bevara området från 
byggande. 

BILAGA 2: Beskrivning av områden och 
motiveringar för SL-reservationer i planen

Objektnummer: 3 

Objektets namn: Västersundoms skog
Reservation i planen: SL-kp 
Läge: Västersundom, Vanda
Markägare: Helsingfors stad, Vanda stad, privat
Motiveringar: Västersundoms skogsområde är belä-
get norr om Österleden nordost om Kasaberget. Det är 
en del av Svarta backens ekologiska korridor som för-
enar området Svarta backen – Kasaberget med Sibbo 
storskog. Denna led används åtminstone av älgdjur och 
lo. Skogarna i hällmarksområdet är gamla och trädbe-
ståndet befinner sig i hög grad i naturligt tillstånd. Ett 
särdrag i området är myckenheten av tall med sköldbark. 
I hällmarksområdet finns också små myrsvackor. Söder 
om bergsområdet finns gamla grandominerade skogar 
där det finns gott om murket trä (Honkanen 2011, Ojala 
2006, Vantaan ympäristöyhdistys 2006). I områdets syd-
östra del finns tickbestånd som enligt utredningar och 
andra observationer har stor artrikedom (Ojala 2006, 
Wikholm 2005). Inom området har påträffats ungefär 40 
tickarter och några arter av taggsvampar.  Av regionalt 
hotade arter har påträffats ullticka och narrporing samt 
gröntagging. Södra delen av Västerskogarna som ägs av 
Helsingfors och Vanda, anvisas i planen som en del av 
nationalparken (SL-kp). Norr om detta område anvisas 
de enhetliga och mera välbevarade delarna av hällmarks-
området i enlighet med den gällande generalplanen för 
Vanda som SL-område (Objektnummer 17).

Objektnummer: 4

Objektets namn: Skogsområdet Svarta backen – 
Labbacka
Reservation i planen: SL-kp
Läge:  Sundberg, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad och privat
Motiveringar: Västra delen av Sundberg och sydvästra 
hörnan av planeområdet i Vanda hör till Natura 2000 – 
området Svarta backens lund och Östersundoms fågel-
vatten som delvis (36 ha) redan är naturskyddsområde. 
Helsingfors stad har låtit utarbetat skötsel- och använd-
ningsplaner för området (Enviro Oy). Området ingår i 
det nationella programmet för skydd av lundar. Svarta 
backens hällmarksområde klassas som nationellt värde-
fullt medan Labbacka hällmarksoråde är värdefullt på 
landskapsnivå (Husa och Teeriaho 2004). I Svarta back-
en finns frodig och värdefull lundvegetation samt häll-
markstorrängar. Den kalkhaltiga berggrunden möjliggör 
förekomsten av krävande sporväxter och torrängsarter. 
På torrängarna växer bl.a. backförgätmigej, harmynta 
och sandviol. Lundarna varierar från torra backlundar till 
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friska och mycket frodiga lövträdslundar och något kargare 
grandominerade lundar samt fuktiga ormbunkslundar och 
lundkärr (Enviro Oy). Svarta backen är också ett viktigt rekre-
ationsområde och mål för naturutflykter och har dessutom 
värde som biologiskt forskningsobjekt. I Labbackaområdet 
finns frodig och värdefull lundvegetation. I de högst beläg-
na delarna finns lavbevuxna bergskrön och karg moskog. 
Sluttningarna varierar från friska, lundartade moskogar till 
lundar. På den sydöstra sluttningen av den norra ryggen finns 
en representativ äng som övergår i våtmark. Inom området 
förekommer bl.a. skogstry, måbär och olvon. Av örtarterna i 
området kan nämnas kärleksört, getrams och backlök (Husa 
och Teeriaho 2004). 

Objektnummer: 5 

Objektets namn: Kasabergets skyddade hällmarksområden
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Sundberg, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad 
Motiveringar: De skyddade delarna av Kasaberget (22,1 ha) 
hör till Natura 2000- området. Hällmarksområdet ingår i en 
hög hällrygg som sträcker sig från Borgarviken till Håkans-
böle. Vid krönet finns ett gravröse från bronsåldern. Inom 
området har häckat bl.a spillkråka, skogssnäppa och den i 
huvudstadsregionen sällsynta nattskärran (Helsingfors stad 
2011c). Inom området finns Vikkulla kalkhällmark som i den 
nyländska kartläggningen av traditionella kulturbiotop klas-
sats som lokalt värdefull (Helsingfors stad 2011c). Det norra 
bergsområdet inom Kasabergets skyddsområde gränsar till 
Österleden. Till fågelfaunan i området hör fågeldirektivets 
arter höksångare, nattskärra och spillkråka samt den lokalt 
hänsynskrävande sparvhöken (Helsingfors stad 2011c).

Objektnummer: 6 

Objektets namn: Kasabergets oskyddade hällmarksområden
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Sundberg, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad
Motiveringar: Kasabergets östra del ingår i samma häll-
marksområde som den Natura-skyddade västra delen. Hela 
området har klassats som ett nationellt värdefullt bergsområ-
de (Husa och Teeriaho 2004). Inom dessa hällmarksområden 
finns livsmiljöer som skogslagen klassar som särskilt viktiga 
(Helsingfors stad, 2011). I sydspetsen av Natura 2000 – om-
rådet finns en lund i bäckdalen där det växer ormbunkar och 
klibbalar. Denna naturtyp klassas i södra Finland som sårbar 
(VU) (Raunio ym. 2008).

Objektnummer: 7

Objektets namn: Kantarnäsbergets hällmarksskogar
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Sundberg, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad
Motiveringar: Kantarnäsbergets hällmarksområde är unge-
fär en kilometer långt och höjer sig ungefär 30 meter över 
havsytan. (Helsingfors 2011c). På hällryggen finns omfattan-
de välbevarade lavmattor, gott om murket trä och livsmiljöer 
som enligt skogslagen klassas som särskilt viktiga. På brant-
kanterna finns frodigare vegetation, bl.a. skelört, stinknäva 
och vårspärgel. Objektets värde ökas av att den mångsidiga 
vegetationen inte har varit utsatt för slitage (Helsingfors stad 
2011c). 

Objektnummer:: 8

Objektets namn: Husö udd
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Husö, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad
Motiveringar: Skogsområdet på udden i Husö är ett mycket 
omtyckt rekreationsområde. Södra delen hör till Torpvikens 
och norra delen till Kapellvikens naturskyddsområde. I östra 
delen av udden finns ett värdefullt bergsområde där det mel-
lan hällryggarna finns flera små myrsvackor i naturligt till-
stånd. I södra delen av Husöudden finns en karg lågörtstor-
räng som är ståndort för den hänsynskrävande backnejlikan 
och livsmiljö för den sårbara arten bockortssandbi (muntl. 
Honkanen). Naturtypen är i nationell skala akut hotad (CR) 
(Helsingfors stad 2011c). Inom området finns ett bebott fisk-
gjusebo. Som fladdermusområde hör området till värdeklass 
II. (Siivonen och Wermundsen 2006). Bredvid åkrarna vid 
Husö gård finns en representativ klibbalslund vars fullvuxna 
träd är nästan 20 meter höga (Helsingfors stad 2011c). Där 
finns gott om murket trä. Flera hålbyggare, bl.a. spillkråka, 
mindre hackspett och skogsduva, trivs i området.

Objektnummer: 9

Objektets namn: Östersundoms Natura 2000 – fågelvatten 
(FI10065)
Reservation i planen: SL-kp
Läge: Helsingfors stad
Markägare: Helsingfors stad, privat och staten
Motiveringar: Se beskrivningen av planeområdet, faktabox 
1
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Objektnummer: 10

Objektets namn: Skutholmens strandängar och -mader
Reservation i planen: SL
Markägare: Sibbo kommun och privat
Läge: Björnsö, Helsingfors 
Motiveringar: Området avgränsas av Kapellvikens Natura 
2000 – område. Som livsmiljö representerar detta område 
samma helhet som Natura 2000 – området. (Helsingfors stad 
2011c). Från lunden på sluttningen till mitten av sundet mel-
lan Skutholmen och Björnsö går en representativ serie av 
växtsamhällen. Bland annat påträffas sådana arter som jät-
testarr, som är på nationell nivå en nära hotad (NT) art, samt 
kärrvial och ställvis ormtunga (Helsingfors stad 2011c). I klib-
balsdungen har en kattugla sin dagviloplats.

Objektnummer: 11

Objektets namn: Svinvikens backlund 
Reservation i planen: SL
Läge: Björnsö, Helsingfors
Markägare: Sibbo kommun och privat
Motiveringar: Svinvikens backlund är frodig och har många 
trädarter. Också mindre mängder murket trä har bildats. Av 
lundarnas buskar förekommer skogstry och måbär allmänt. I 
undervegetationen finns arter som är typiska för fuktiga lun-
dar och på högre belägna ställen finns arter som förekommer 
i friska lundar. Av mera krävande arter påträffas bl.a. lundarv, 
skogssallat, trolldruva och tibast. (Helsingfors stad 2011c). 
Inom området finns också grävlingar och kattugglor.

Objektnummer: 12

Objektets namn: Stora dammens bäckdal och damm
Reservation i planen: SL
Läge: Östersundom, Helsingfors
Markägare: privat
Motiveringar: Stora dammens ekologiska korridor förenar 
Sibbo storskogs skogskontinent med Kapellviken som hör till 
Östersundoms fågelvatten. För närvarande är endast en tred-
jedel av lundområdet skyddat, men hela avgränsningsområ-
det kring bäcken söder om Borgåleden har skyddsreservation 
i regionplanen som äger laga kraft. Söder om Borgåleden 
består kärnan i korridoren av bäcken, det mångsidiga lund-
området längs bäcken samt Stora dammen. Dessa områden 
kompletteras av omkringliggande moskogar av varierande 
slag. Bland arterna i bäckdalen finns uttern samt en art som 
har specialskyddsstatus, ljus U-flickslända. Bäckdalens lägsta 
del och dammens omgivning anvisas som ett naturskyddsom-
råde (SL).

Objektnummer: 13

Objektets namn: Långören
Reservation i planen: SL
Läge: Östersundom, Helsingfors
Markägare: Staten, privat

Motiveringar: Den avlånga holmen Långören är belägen 
mellan Björnsö och Husö, mitt i Kapellvikens Natura 2000 
-område. I södra ändan finns ett vass- och strandängsom-
råde som livsmiljömässigt hör till samma helhet som Natura 
2000 –området (Helsingfors stad 2011c). Objektets naturtill-
stånd har delvis försämrats som konsekvens av användning-
en. Den mest representativa delen av området anvisas som 
naturskyddsområde (SL) och resten av ön som buffertzon för 
nationalparken.

Objektnummer: 14

Objektets namn: Knutersvägens ädelträddunge
Reservation i planen: SL
Läge: Östersundom, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad och privat
Motiveringar: Lunden söder om Knutersvägens vägskäl har 
skyddats som naturtyp med stöd av naturvårdslagen. Inom 
skyddsområdet växer ädla lövträd och där finns även andra 
gamla trädbestånd. (Helsingfors stad 2011c).

Objektnummer: 15

Objektets namn: Konungskärrs skogsområde
Reservation i planen: SL
Läge: Östersundom, Helsingfors
Markägare: Helsingfors stad och privat
Motiveringar: Bäckängsvägens östra sida består av en djup 
bäckdal kring en bäck vars tillstånd liknar det naturliga och 
som består av lund, lundartad moskog och små skogskärr. I 
dalens botten finns också meandrar som tidigare bildats av 
bäcken. Trädbeståndet utgörs av gammal grandominerad 
blandskog vars tillstånd liknar det naturliga. Ställvis finns det 
gott om storväxta aspar och murket trä.

Objektnummer: 16

Objektets namn: Kvarnbackens skogsområde
Reservation i planen: SL
Läge: Västerkulla, Vanda
Markägare: Vanda stad och privat
Motiveringar: Kvarnbackens skog är belägen mellan 
Mellungsbacka och Västerkulla åkrar. Skogsryggen är mer än 
1,5 kilometer lång och löper i riktningen syd-nord. Skogarna 
i områdets södra och mellersta del utgörs av en varierande 
mosaik av frisk och lundartad blandskog, berg och lundar. 
Trädbeståndet i större delen av moskogarna är gammalt. 
Skogarna befinner sig mestadels nära naturtillstånd, dvs. där 
växer flera trädarter och av olika ålder (Savola 2006, Ojala 
2006, Vanda 2008). Trädbestånden i hällmarksområdena i 
Råbacka och Kvarnbacken har bevarats i naturligt tillstånd. I 
de nordöstra delarna av detta värdefulla område finns öppen 
hällmarksterräng som tydligen uppstått som konsekvens av 
betning i skogen. Där finns också en ett hektar stor dunge av 
ädellövträd, skyddad med stöd av naturvårdslagen i egenskap 
av naturtyp. I områdets skogar (särskilt i södra delen och i 
den nordöstra ändan) finns betydande mängder murket trä 
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av olika trädarter vilket väsentligt ökar områdets naturvårds-
biologiska värde.

Fågelfaunan i Kvarnbackens skog är tänligen mångsidig. 
Inom området har påträffats bl.a. stenskvätta (VU), skogs-
duva och kattuggla. (Ojala 2006). I närheten av herrgården 
har också setts mustaschfladdermöss och nordiska fladder-
möss (Siivonen 2002). Till floran i områdets kalkhällmarker 
hör bl.a. knägräs, harstarr och stenbräken. Inom området har 
påträffats 60 tickarter. Det stora antalet visar att området har 
ett mångsidigt urval av murket trä. Av arterna som påträffats 
i området har hängtickan klassats som sårbar, narrporingen 
som regionalt hotad och purpurtickan som nationellt hän-
synskrävande (Savola 2006). I skogsområdets mellersta delar 
har påträffats en hänsynskrävande lavart, rödbrun blekspik 
(Jääskeläinen 2005). Kvarnbackens skogsområde planläggs i 
sin helhet som naturskyddsområde (SL).

Objektnummer: 18

Objektets namn: Majviks västra skogsområde
Reservation i planen: SL
Läge: Majvik, Sibbo
Markägare: privat
Motiveringar: Vid Majviks västra strand finns ett klibbals-
dominerat lundkärr som mot inlandet övergår till en sådan 
dunge av ädla lövträd som avses i naturvårdslagen. I skogen 
finns storväxta ädla lövträd (lind, ek, lönn) samt en del ovan-
ligt stora sälgar. I söder gränsar området till en hällmarkstall-
skog med höga träd och mycket murket trä samt frodig häll-
marksvegetation vid utkanterna. (Salminen 2010). Områdets 
södra del består av åldriga talldominerade hällmarksskogar i 
en terräng med mycket skarpa drag.

Objektnummer: 19

Objektets namn: Katrinemossen
Reservation i planen: SL
Läge: Majvik, Sibbo
Markägare: privat
Motiveringar: Katrinemossens myrområde, som föreslås bli 
skyddat i planen, hör till Majviks södra botaniska storområde. 
Området är i generalplanen för Sibbo anvisat som SL-områ-
de. Katrinemossen består till största del av kargt halvöppet 
starrkärr, i västra delen av öppen mosse. Myren har varit di-
kad, men som en följd av att dikena vuxit igen har vattenba-
lansen återställts. Myren uppfyller de kriterier för värdefulla 
livsmiljöer som avses i skogslagen, §10. Den välbevarade nor-
ra delen av Katrinemossens myrområde är en del av Majviks 
sydliga botaniska storområdet och ingår som ett naturligt in-
slag i områdets naturvårdsmässigt värdefulla livsmiljöer.

Objektnummer: 20

Objektets namn: Granö västra strandäng och skogsområde
Reservation i planen: SL
Läge: Granö, Sibbo 
Markägare: Helsingfors stad

Motiveringar: Västra delen av ön utgör en representativ na-
turhelhet. Den smala havsstrandängen vid sydvästra stranden 
och det för högvatten utsatta talldominerade sandmarks-
området utgör en särartad naturhelhet. Inom området finns 
gott om murken tall- och björkved. Strandängen fortsätter 
som smal remsa norrut och vid stranden finns både åldrig 
lund samt lundartad och frisk granddominerad blandskog 
med mycket stora mängder murken ved. Vid stranden växer 
robusta klibbalar. I den inre förgreningen av området finns 
lingonkärrskog, ormbunkskärrskog samt hällmarksskog i na-
turligt tillstånd med relativt gamla trädbestånd 
(Salminen 2010).

Objektnummer: 21

Objektets namn: Svartholmens mad- och skogsområde
Reservation i planen: SL
Läge: Granö, Sibbo 
Markägare: Helsingfors stad
Motiveringar: Vid öns nordvästra strand finns en repre-
sentativ helhet där det ställvis finns vass- och klibbalsmad-
kärr. Trädbeståndet i Svartholmens friska lund är åldrigt och 
grandominerat, och det har bildats mycket murken ved. Vid 
Svartvikens södra strand finns en ormbunkslund med robusta 
klibbalar. Den fortsätter mot öns inre delar som ormbunks-
lund med blandat bestånd av robusta träd. Områdets västra 
del består av en mellanform av ormbunkslund och lundkärr 
med ett åldligt trädbestånd (gran, björk, klibbal) och mycket 
murken ved (Salminen 2010). 

Objektnummer:: 22

Objektets namn: Mad- och skogsområdet 
på östra sidan av Granö
Reservation i planen: SL
Läge: Granö, Sibbo 
Markägare: Privat
Motiveringar: På östra sidan av Granö finns två representa-
tiva vass- och klibbalsmadområden. I södra sidan av områ-
det finns ett sådant klibbalskärr som avses i naturvårdslagen, 
grandominerad lund och lundartad moskog samt grandomi-
nerad blandskog med gott om murken ved. Dessa områden 
befinner sig i ett tillstånd som liknar det naturliga. Området 
gränsar i norr till de gamla odlingsmarkerna på Granö och 
till igenväxande ängar. I omgivningen finns friska och fuktiga 
lundar med mogna trädbestånd.

Beskrivning av de ekologiska korridorerna som 
presenteras i skuggplanen

I utkastet till skuggplanen har de ekologiska korridorerna 
av nationell,  regional och lokal betydelse anvisats antingen 
som naturskyddsområden (SL) eller områden som är särskilt 
viktiga för den biologiska mångfalden (luo). Syftet med dessa 
planebestämmelser är att trygga de naturliga strukturella 
egenskaper som i dessa områden upprätthåller den biologis-
ka mångfalden och bevarandet av områdenas kapacitet som 
rekreationsområden.
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Inom skuggplaneområdet avgränsas sex regionalt och lokalt 
viktiga ekologiska korridorer: I väster den ekologiska korrido-
ren Svarta backen – Västersundom vars kärna finns i Vanda i 
Västersundomområdet, i mitten  Stora dammens ekologiska 
korridor samt i öster den ekologiska korridoren Immersbacka 
- Aspersskogen. Dessa förbindelser har i samband med pla-
neringen av landskapsplanen för Östra Nyland bedömts vara 
nationellt och regionalt viktiga ekologiska korridorer som bör 
bevaras. (Väre, 2002). Dessutom utgör Zachrisbackens hälls-
kogsområde en viktig korridor från kusten till Sibbo storskog. 
Majviks ekologiska korridor österut förenar det sydliga bota-
niska storområdet, som föreslås bli skyddat, med Västersko-
gens naturområden. Ribbingö våtmark utgör en förbindelse 
mellan två fågelvikar med Natura 2000 –status.

Ekologiska korridoren Svarta backen – Västersundom

Objektnummer: 3, 17, 31, 49, 50
Färdväg: Svarta backen-Kasaberget-Gubbacka-Västersun-
dom-Långmossabergen-Norrberget
Beskrivning: En viktig ekologisk korridor som förenar sko-
garna i området Svarta backen – Kasaberget med Gjutans 
rekreationsområde i Vanda i väster samt med Sibbo storskogs 
nationalpark i öster. Områdena på bägge sidorna av Borgå-
leden förenas av två viadukter och en bro. I öster avgränsas 
denna skogbevuxna ekologiska korridor av åkrar där det vid 
högt havsvattenstånd eller vid ymniga regn bildas en sjö. På 
bergen i området växer tallskogar som har bevarats i repre-
sentativt tillstånd. Korridoren används åtminstone av dägg-
djur. På Vandasidan utgör Västersundoms skogsområde (3 
och 17) det mest mest värdefulla området i den ekologiska 
korridoren. Inom området har påträffats flera hotade arter 
(Pakarinen och Hahkala 2011). 

Gubbacka hällmarksområde (49) är beläget norr om kors-
ningen Ring III - Nya Borgåvägen. I de östra och västra utkan-
terna av hällmarksområdet finns landskapsmässigt spekta-
kulära förkastningslinjer som syns tydligt vid dalsänkornas 
kanter. Inom området finns hällmarksskogar vars tillstånd 
huvudsakligen liknar det naturliga, en fin hällmarksmyr i norr 
samt moskogar vars naturvärden utvecklas snabbt. Dessa 
inslag gör området till ett värdefullt naturobjekt. I skogen 
finns mestadels märkbara förekomster av murken ved (bl.a. 
gran, björk och tall). Myrsänkan i områdets norra del be-
står av öppen myr i mitten, vid utkanterna finns representa-
tiv ristallmosse. I tallskogen på ett berg i områdets södra del 
har år 2001 påträffats en hänsynskrävande art (NT), laxticka, 
som växte på en murknande tall som låg på marken. Under 
2000-talet har denna art ytterst sällan setts i huvudstadsre-
gionen. Gubbackas betydelse som ett värdefullt hällmarks-
område, som ett fint landskapsobjekt och som rekreations-
område har fastslagits redan i grundutredningen av natur-
skyddsobjekt i Vanda (Väre och  Kärki 1981). Dessutom har 
naturvärdena i området behandlats mera i detalj i skyddsför-
slagen som Vanda miljöförening gjorde i samband med gene-
ralplanen för Vanda år 2007.

I anslutning till  den ekologiska korridoren Östersundom 
– Svarta backen finns Gumböle skogsområde (39) med 
representativa hällmarksområden som har undgått slitage 
och som omfattar naturtyper som enligt skogslagen bör 
skyddas (Helsingfors stad 2011c). Inom området finns här 
och där stora robusta tallar med sköldbark. Inom  häll-
marksområdena finns ett litet myrområde som består av 
ett representativt örtrikt skogskärr med inslag av mad. 
Denna livsmiljötyp har i södra Finland bedömts vara starkt 
hotad (EN) (Raunio mm. 2008). Inom Gumböle skogsom-
råde finns också några mindre tjärnar med madområden 
samt lövskogar som är gynnsamma för de mera krävande 
hackspettsarterna.

Ekologiska korridoren Stora dammens bäckdal

Objektnummer: 12, 36
Färdväg: Karlvik - Stora dammens bäckdal - Stora dam-
men - Norrberget
Beskrivning: Stora dammens ekologiska korridor består 
av det i skuggplanen föreslagna nationalparksområdet 
(SL-kp) i Karlvik, bäcken som mynnar ut i i Natura 2000 – 
området Östersundoms fågelvatten samt skogsområdena 
längs bäcken. Denna förbindelse har i samband med pla-
neringen av landskapsplanen för Östra Nyland bedömts 
vara en nationellt och regionalt viktig ekologisk korri-
dor som bör bevaras. (Väre, 2002). Korridoren är särskilt 
viktig för de arter som trivs vid vatten och som utnyttjar 
såväl vassområdena vid Östersundoms fågelvikar som 
skogsområdena i Sibbo storskog. Norr om Borgåleden 
består korridoren av bäckdalen med frodiga kärrskogar, 
lundar och grandominerade moskogar med gott om mur-
ken ved. Öster om bäckdalen har korridoren skarpa land-
skapsdrag och består av en mosaik av mycket representa-
tiva hällmarksskogar i naturligt tillstånd, mossar i naturligt 
tillstånd och moskogar i tillstånd som liknar det naturliga. 
Området har också betydande fågelskyddsvärden. Söder 
om Borgåleden består korridorens kärna av bäcken, av 
det mångsidiga lundområdet kring bäcken samt av Stora 
dammen. Dessa omges av varierande moskogar. I skugg-
planen anvisas bäckdalen samt omgivningen av dammen 
som SL-område och de omkringliggande skogarna med 
ekologiskt korridorvärde som luo-områden.

Ribbingö korridor

Objektnummer: 29
Färdväg: Ribbingövägen-Husö gård
Kuvaus: Våtmarken som gränsar till Ribbingövägen är 
avsnörd från Bruksviken    genom en vägbank. Det går 
ett utfallsdike genom området och ett pumpverk håller 
vattennivån nere i den  avsnörda delen av viken. Ängs-
området inom våtmarken har en mångsidig vegetation. 
Där växer bl.a. dvärgmåra som är sällsynt i Helsingfors 
(Helsingfors stad 2011c). Detta område har i skuggplanen 
anvisats som en viktig ekologisk korridor (luo) mellan två 
fågelvikar.
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Zachrisbackens ekologiska korridor

Objektnummer: 38
Färdväg: Karlviken-Zachrisbacken-Hältingträsk
Beskrivning: Zachrisbackens ekokorridor förenar Karlviken-
området med Sibbo storskog i Hältingsträskområdet. Bäckfå-
ran som strömmar genom området är  obearbetad i skogs-
partierna, där det växer frodig lundvegetation. Längs bäcken 
finns grupper av klibbal (Mäkynen 2010).

Ekologiska korridoren Majvik-Hältingträsk

Objektnummer: 33, 37, 53
Färdväg: Majvik-Hemängsberget-Immersbacka-Skinnarber-
get-Hältingträsk
Beskrivning: Majviks södra botaniska storområde (19), som i 
skuggplanen föreslås bli skyddad, förenas genom en skog-
bevuxen ekologisk korridor öster om Björkhaga och Aspes-
skogen med Hältingsträskområdet (2) som i skuggplanen 
föreslås höra till Sibbo storskogs nationalpark. Detta skogs-
område öster om Aspesskogen hör till det i landskapshän-
seende värdefulla Majviks nordöstra botaniska storområde 
(Tammelin 2010). Storområdets skogar, som utgör en central 
del av den ekologiska korridoren, består av Hemängsbergets 
och Falkbergsklobbarnas lundområde. Där finns det mycket 
rikligt med murken ved av grandominerade blandskogar, av 
hällmarksskogar i naturligt tillstånd samt av nyligen gallrade 
skogar (53). Söder om Nya Borgåvägen löper den ekologiska 
korridoren genom ett åkerlandskap och förenas sedan med 
Majviks södra botaniska storområde. Norr om Borgåleden 
omfattar korridoren Skinnarskogs frodiga skogar nära na-
turtillstånd (33), skogskärr i naturligt tillstånd samt nyligen 
avverkade områden. Söder om Borgåleden går den ekolo-
giska korridoren genom hällemarksområdena i Nyåkers och 
Immersbacka (37) och genom frodiga skogsområden samt 
genom Bäckängen till Hältingberget i norr. I skuggplanen har 
denna ekologiska korridor anvisats som rekreationsområde 
med betydande naturvärden (luo).

Majviks östra ekologiska korridor

Objektnummer: 59
Färdväg: Majvik-Katrinmossen-Vermlax-Västerskog
Beskrivning: Majviks värdefulla botaniska storområde för-
enas i nordost med Västerskogens skogsområden genom en 
smal skogbevuxen korridor som går genom norra delen av 
åkerområdena i Vermlax. Genom denna korridor säkerställs 
en koppling mellan Majvikområdet och östra Nylands skogs-
områdeshelheter.

Övriga värdefulla naturområden som i skuggplanen 
anvisas som luo-objekt

23. Kasabergets bergsområde i östra delen av Björnsö är ett 
objekt som reser sig högt i terrängen. Där förekommer en del 
krävande växtarter. I områdets norra del finns en grupp frid-
lysta jättegrytor.
 

24. Trädbeståndet på bergsområdet i den mellersta delen av 
Björnsö består av relativt åldriga tallar, däribland en hel del 
gamla tallar med sköldbark samt torrakor (Helsingfors stad 
2011c).
25. I den nordöstra delen av Björnsö finns ett litet lundom-
råde vid ett berg och i mitten av ön, sydväst om ett gammalt 
utdikat myrområde finns en kärrdäld samt en skogssluttning 
som påverkas av utsipprande vatten. Kärrdälden innehåller 
en livsmiljö som enligt skogslagen klassas som särskilt viktig 
(örtrikt skogskärr). (Helsingfors stad 2011c).

26. Ett hällmarkssområde med gammal skog och en däld i 
Sundberg.  En del av  krönområdet utgör en särskilt viktig 
livsmiljö enligt skogslagen och har också klassats som ett 
värdefullt bergssområde (Helsingfors stad 2011c). Sydvästra 
sidan av hällmarksområdet gränsar till ett litet område med 
starrkärr (0,2 ha) där den dominerande arten är flaskstarr 
(Helsingfors stad 2011c). 

27. Ett strandskogsområde på norra sidan av Ribbingö. Rik-
ligt med murket trä, en hel del klibbalar. Gränsar till Torpvi-
kens Natura 2000 –område.

28. Ett skogbevuxet bergsområde på Ribbingö, med mogen 
och gammal tallskog samt en del tallar med sköldbark (Hel-
singfors stad 2011c).

30. Marbackens bergsområde i nordöstra delen av Husö. På 
östra utkanten av bergsområdet finns ett litet område av mo-
tallkärr som har bevarats i naturligt tillstånd. Hällmarkssområ-
det och kärret bildar ett enhetligt naturobjekt som innehåller 
även några av skogslagens särskilt viktiga naturtyper.

40. Väster om Stora dammen finns Östersundoms lövträds-
dominerade skogsudde som gränsar till åkrar. Inom området 
finns en hel del robusta lövträd, särskilt björkar och aspar, 
samt ett stort antal smala askar (Helsingfors stad 2011c). 
Området kan därför utvecklas till en representativ dunge av 
ädellövträd.

41. Östersundoms hällmarksområde består av två separata 
delar. I de halvöppna översta delarna finns relativt välbevara-
de bestånd av renlav och raggmossa. På sydvästra sluttning-
en finns artrik vegetation med bl.a. tjärblomster, styvmorsviol 
och getrams. På bergskrönet finns en livsmiljö som skogsla-
gen klassar som särskilt viktig  (Helsingfors stad 2011c).

42. Öster om Östersundom gård i ett öppet område finns en 
våtmark som hör ihop med Karlvik (Helsingfors stad 2011c). 
Området består av vassar, buskage och gamla betesängar. 
Ängarna och madkärren hör till Natura 2000 –naturtyperna 
och de har  betydelse för landskapsbilden. På ängarna häckar 
fågelarter som är typiska för öppna områden, t.ex. kornknarr, 
en av de arter som enligt fågeldirektivet kräver särskild hän-
syn. Den frodiga våtmarken utgör en helhet som är värdefull 
med  avseende på den biologiska mångfalden. (Helsingfors 
stad 2011c).
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43. Ett hällmarksområde som gränsar till Borgåleden och 
reser sig högt över omgivningen. På några ställen täcks 
marken av stenblock. Hällmarkssvegetationen är relativt väl 
bevarad. Den dominerande trädarten är tall av varierande 
ålder och storlek. I den översta delen finns en livsmiljö som 
enligt skogslagen klassas som särskilt viktig (Helsingfors stad 
2011c).

44. Lund- och kärrskogssänkan väster om Bäckängsvägen är 
ganska välbevarad. Där växer stora klibbalar och några stor-
växta skogslindar. Inom området finns en fuktig och närings-
rik lund. Denna naturtyp är i Finland akut hotad (Raunio ym. 
2008).

45. Norr om Bäckängsvägen finns Dagsverkbergets häll-
marksområde som med sina många kala berg och ryggar ut-
gör en representativ helhet (Helsingfors stad 2011c).

46. Söder om Nya Borgåvägen finns Korsnäs hällmarksområ-
de där det finns livsmiljöer som enligt skogslagen klassas som 
särskilt viktiga samt en backlund med lönnar som är en starkt 
hotad ädelträdsnaturtyp .

48. Westerkulla ängsområde i Västersundom är ett på land-
skapsnivå värdefullt ängsområde (Ojala 2006). Största delen 
av området består av frisk och fuktig gräsrik äng men där 
finns också kalkhällmark och friska lågörtsängar. Insektfau-
nan är lokalt värdefull. En rikligt förekommande art är bl.a. 
mindre guldvinge (Ojala 2006).

52. I Majvik kring Storörsbottnet avgränsar sig en represen-
tativ helhet av naturtyper. Nära gränsen till Helsingfors finns 
ett ganska stort område av vassmad som i närheten av Nya 
Borgåvägen gradvis övergår till fuktig klibbalslund. Vikens 
östra sida består av en mosaik av representativa översväm-
ningspåverkade fuktiga lundar samt friska lundar och lund-
artad moskog (Salminen 2010). Inom området finns ställvis 
större mängder av murket trä.

54-55. Värdefulla bergsområden på Granö. Trädbeståndet 
utgörs av åldriga tallar och bland dem finns också många 
torrakor.

56. Strömsudds vassmad är belägen vid den sydöstra stran-
den av Granö. En del av området består av mesotrofisk örtrik 
kärrblandskog i naturligt tillstånd 
(Salminen 2010).

57. Träskvikens lund, lundkärr och ormbunkslund är repre-
sentativa som naturtyper. Trädbeståndet domineras av gran 
eller gran och björk. I lundkärret utgörs trädbeståndet av 
asp, klibbal, björk och gran. Inom området växer också stora 
tallar. 

60. I södra delen av Majvikområdet finns det värdefulla bo-
taniska storområdet Majvik. (Tammelin 2010). Objektet är en 
mycket representativ helhet av skogbevuxna miljötyper. Där 
finns en dunge av ädellövträd (skogslind) såsom den definie-
ras i naturvårdslagen, fuktiga och friska lundar med mycket 
murket trä, gran- kärr och örtrika skogskärr i naturligt till-
stånd, hällmarksskogar samt grov gran- och björkdominerad 
blandskog med murket trä. I en del hällmarksområden finns 
trädbestånd i naturligt tillstånd med upp till 350 år gamla 
tallar. Det sydliga storområdet förenas genom en ekologisk 
korridor med Majviks nordöstra storområde (53) samt genom 
Immersbacka och norra sidan av Borgåleden (33, 37) med 
Sibbo storskogs nationalpark.
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