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1 Johdanto 

Tämä luontoselvitys on laadittu Espoon Karakalliossa sijaitsevalle Tornihaukantie 
6 kiinteistölle (49-57-31-1) asemakaavan muutoksen laatimista varten. Selvitys-
alue kattaa Tornihaukantie 6:n kiinteistön sekä sitä reunustavat alueet länsi- ja 
itäpuolella.  

 

 
Kuva 1. Selvitysalueen rajaus. 

 

Selvitys on laadittu Lehto Asunnot Oy:n toimeksiannosta. Työ on laadittu kon-
sulttityönä Sitowise Oy:ssä. Selvityksen on laatinut FM biologi Lauri Erävuori. 
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2 Aineistot ja menetelmät 

Luontoselvityksen lähtöaineistona käytettiin Lajitietokeskuksen Laji.fi-palvelun 
lajihavaintotietoja (tietohaku 3.5.2021). Selvitysalueelta ei ole havaintoja huo-
mionarvoisista lajeista. 

Luontoselvitys käsitti liito-oravaselvityksen, pesimälinnustoselvityksen sekä 
kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen. Liito-oravaselvitys ja ensimmäinen pe-
simälinnustoselvitys toteutettiin 6.5.2017 klo 06.30-08.30. Toinen pesimälin-
nustoselvitys sekä kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys toteutettiin 2.6.2021 klo 
06.00-09.00. Molempina päivinä sää oli poutainen, lähes tuuleton ja lämpötila 
oli yli 10 astetta. 

3 Selvitysalueen piirteet 

Varsinainen kiinteistön alue ei käsitä luonnonympäristön kaltaisia osia lainkaan. 
Rakennusten ulkoreunat ovat nurmea, kun taas rakennusten sisäpiha on puutar-
hamainen, harvapuustoinen ympäristö, jossa on istutuksia. Pysäköintialueen reu-
nassa on istutettu puurivi. Kiinteistön alueella ei ole erityisiä luontoarvoja. 

Kiinteistön länsipuolella on kapea, rinteinen metsäkaistale. Kaistale on alaosas-
taan lehtomaista kangasta, jonka eteläosassa on pieni kulttuurivaikutteinen tuore 
lehto. Yläosa rinteestä on tuoretta kangasta ja osittain avokalliota, jossa kasvaa 
tavanomaista, karujen kallioiden kasvillisuutta. Puusto alueella on lehtipuuval-
taista ja mm. vaahteraa esiintyy runsaasti taimina ja nuorina puina. Pohjois-
osassa on toistakymmentä kookasta haapaa sekä kookkaita kuusia. Pohjakasvil-
lisuus on kulttuurivaikutteista vuohenputken luonnehtimaa ympäristöä. 

Kiinteistön itäpuolella on pienialainen lehtomainen laikku, muutoin ympäristö on 
naapuriyhtiön pihapuustoa. Kiinteistön eteläpuolella on tuoretta kangasta sekä 
kalliojyrkänne ja sen yläosan vähäpuustoinen, osin avoin kallioalue. 

4 Kasvillisuus ja luontotyypit 

Varsinaisella kiinteistöllä ei ole luonnonympäristön kaltaisiakaan osia. Kiinteis-
tön ympärillä esiintyy laikkuna lehtoa, lehtomaisen kankaan ja tuoreen kankaan 
ollessa vallitsevia. Länsipuolen metsikkö on monilajista sekametsää, joka on 
osin erikerroksista. 

Tuoreen runsasravinteisen lehdon kuviolla kasvaa kevätlinnunhernettä, sini-
vuokkoa, oravanmarjaa, kieloa, kevätpiippoa, käenkaalia, nuokkuhelmikkää, 
sormisaraa, pihlajaa ja vaahteraa. 
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Muut metsäympäristöt ja kallioalueet käsittävät tavanomaista metsälajistoa, 
kuten voikukka, mustikka, sananjalka, kielo, mänty, haapa, kuusi, pihlaja, vuo-
henputki, nuokkuhelmikkä, kevätpiippo, kangasmaitikka, sormisara, tammi (tai-
mia), ahomansikka, isotalvikki, metsäalvejuuri, maitohorsma, raita, huopakel-
tano, kataja, vadelma, kivikkoalvejuuri, jänönsalaatti, metsälauha, mäkiter-
vakko, ahosuolaheinä, metsäruusu ja siankärsämö. Metsiköt ovat osin kulu-
neita. 

Kallioalueet ovat kuluneita ja lajistoltaan tavanomaisia. Eteläinen kallio käsittää 
ainoastaan tierasammalia, jotka ovat osin poiskuluneita. Läntinen kallioalue on 
hieman monimuotoisempi, joskin lajistollisesti tavanomainen, karu kallio; 
ahosuolaheinä, vadelma, ahomansikka, kataja, paimenmatara, pihlaja, metsä-
lauha ja kivikkoalvejuuri. 

 
Kuva 2. Kasvillisuuskuviot. 
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Kuva 3. Kiinteistö on kokonaisuudessaan rakennettua ympäristöä, jonka piha-
alueet ovat nurmea ja puustoistutuksia. 

  
Kuva 4. Kiinteistön länispuoleinen metsärinne on lehtomaista kangasta, jonka 
eteläpäässä on pienialainen lehtokuvio (vasen kuva) 

  
Kuva 5. Avokallio kiinteistön eteläpuolella on kasvillisuudeltaan vaatimatonta ja 
melko kulunutta. Kiinteistön sisäpihalla on puu- ja pensasistutuksia sekä nurmi-
aluetta. 
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Kuva 6. Kiinteistön länsipuoleisen metsikön laella on kallioalue, jolla kasvaa ta-
vanmaista kallioiden kasvillisuutta. pohjoispää on rehevää, kulttuurivaikutteista, 
isojen kuusien ja haapojen luonnehtimaa ympäristöä. 

4.1 Huomionarvoiset lajit ja luontotyypit 

Kasvillisuus koostuu tavanomaisesta lajistosta. Hieman harvalukuisempaa lajis-
toa edustaa kevätlinnunherne (elinvoimainen). Tuoreet runsasravinteiset lehdot 
ovat Etelä-Suomessa vaarantunut luontotyyppi. Kuvio ei ole erityisen edustava 
voimakkaan kulttuurivaikutteisuuden takia. Esimerkiksi Helsingissä vastaavat 
kohteet on luokiteltu pääsääntöisesti ns. kulttuurilehdoiksi. Muutoin selvitysalu-
eella ei esiinny uhanalaisia luontotyyppejä tai suojeltuja luontotyyppejä. 

Vieraslajeista havaittiin kurtturuusu pysäköintialueen reunassa. 

5 Linnusto 

Selvitysalueelta havaittiin tyypillistä rakennetun ympäristön lajistoa. Varsinai-
sen kiinteistön alueella havaittiin talitiainen, pikkuvarpunen ja kirjosieppo (sekä 
alueen yllä lentäneitä tervapääskyjä (EN). Tervapääskyjen pesimäpaikoista asu-
tusalueella ei ole tietoa. Lajia ei havaittu kiinteistön rakennuksissa. 

Selvitysalueen metsäisissä osissa havaittiin talitiainen, sinitiainen, mustarastas, 
laulurastas, räkättirastas, puukiipijä, peippo, punarinta ja kirjosieppo.   

Selvitysalueella pesiviksi tulkittavat lajit ovat yksinomaan elinvoimaisiksi luoki-
teltuja (LC) lajeja. 

Selvitysalue ei käsitä linnustollisesti huomionarvoisia osia ja linnusto koostuu 
tavanomaisesta kaupunkiympäristöjen lajistosta. 
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6 Liito-orava 

Liito-oravasta ei ole aikaisempia havaintoja selvitysalueelta tai sen lähiympäris-
töstä eikä Espoossa ole määritelty liito-oravan kulkuyhteyksiä selvitysalueelle 
(suullinen tiedonanto Marika Rönnberg, Espoon ympäristökeskus). 

Selvityksessä ei havaittu liito-oravan jätöksiä eikä kolopuita. Länsipuoleisella 
metsäkaistaleella oli yksi oravan pesä. Metsäkaistale soveltuu liito-oravan liik-
kumiseen, ja sen pohjoisosassa oli suhteellisen runsaasti haapaa sekä kookkaita 
kuusia. Laji ei kuitenkaan esiinny nykyisin alueella. Varsinaisen kiinteistön alu-
eella ei ole liito-oravapotentiaalia lainkaan. 

7 Johtopäätökset 

Kiinteistön alue koostuu rakennetuista pinnoista sekä istutetuista alueista, luon-
nonympäristön kaltaisia osia ei kiinteistöllä ole. Kiinteistön alueella ei ole erityi-
sesti huomioitavaa lajistoa tai luontotyyppejä. 

Kiinteistön länsipuoleinen metsikkö on muutoin tavanomaista, mutta puusto on 
osin vanhaa ja metsäkaistaleen eteläosassa on pienialainen kulttuurivaikuttei-
nen lehto. 

Selvitysalueen linnusto on tavanomaista eikä alueella ole linnustollisesti huomi-
onarvoisia kohteita. Selvitysalueella ei esiinny liito-oravaa tai lajin elinympäris-
töverkoston kannalta huomioitavia kohteita. 
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