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1 Johdanto 

Karamalminrinteen alueelle ollaan tekemässä asemakaavan muutosta, koska edelly-

tykset voimassa olevan asemakaavan toteuttamiseksi ovat muuttuneet. Kaava-alu-

een vieressä sijaitsee Nokian pääkonttori, jolla on voimassa olevassa kaavassa toi-

mitilojen laajenemismahdollisuus etelään. Keran laajalle teollisuusalueelle on yleis-

kaavan mukaisesti tarkoitus rakentaa asuintaloja. Karamalminrinteen asemakaava-

alueella tutkitaan mahdollisuuksia muuttaa lähinnä pysäköintialueena toiminut ala 

asumiseen. Kaava-alueella on myös rakentamatonta metsää, josta osa on tarkoitus 

säilyttää.  

Yleiskaavoituksen yhteydessä on tehty yleiskaavatasoinen luontoselvitys vuonna 

2014 (Ympäristötutkimus Yrjölä 2014) sekä useita liito-oravaselvityksiä (Ympäris-

tötutkimus Yrjölä 2017, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2019, Ramboll 2019). 

Näiden perusteella oli syytä olettaa liito-oravan esiintyvän alueella. Vuonna 2021 

tehdyn selvityksen tavoitteena on luontotyyppien kartoituksen lisäksi tarkastella 

kahden suojellun lajin, liito-oravan ja lahokaviosammaleen esiintymistä Karamal-

minrinteen asemakaava-alueella.  

Toimeksiantajan yhteyshenkilönä on toiminut hankekehityspäällikkö Eila Lumme 

YIT Suomi Oy:stä.  Hänen lisäkseen työn ohjausryhmään ovat kuuluneet yksikön 

päällikkö Elina Kataja MASU Planning Oy:stä ja maisema-arkkitehti Minna-Maija 

Sillanpää Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta sekä Tia Lähteenmäki Espoon 

ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksesta. 

Selvityksen maastotyön ja raportin ovat laatineet biologit FM Anu Luoto (liito-

orava ja luontotyypit) ja FM Susanna Pimenoff (lahokaviosammal). Työstä on vas-

tannut biologi Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. Raportin kuvat ovat 

molempien tekijöiden ottamia. 
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2 Selvitysalueen sijainti  

Karamalminrinteen selvitysalue sijaitsee Kilon kaupunginosassa. Alue rajautuu län-

nessä Kilonväylään eli Kehä II:n, etelässä Karapellontiehen. Itäraja kulkee osin met-

säalueella ja osin Karaniityntietä pitkin. Pohjoisessa aluetta rajaa Karaportin toimis-

torakennusalue. Selvitysalueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. 

 

Kuva 1 Selvitysalueen sijainti osoitetaan sinisellä. 

3 Taustatiedot 

Karamalminrinteen kaava-alue on sisältynyt vuonna 2014 tehtyyn Keran osayleis-

kaavan luontoselvitykseen (Ympäristötutkimus Yrjölä 2014). Kyseinen selvitys on 

tehty yleiskaavatarkkuudella ja sen yhteydessä on kartoitettu elinympäristöjä, liito-

oravaa ja lepakoita. Vuoden 2014 selvityksessä Karamalminrinteen alueelta on ra-

jattu elinympäristöjen perustella laajahko kasvillisuuskohde, joka selvityksessä ku-

vaillaan yleispiirteisesti. Lahopuuta on ollut runsaasti. Kohde on arvotettu luokkaan 

3 – mahdollisuuksien mukaan säästettävä kasvillisuuskohde. 

Vuoden 2014 selvityksessä liito-oravasta tehtiin runsaasti havaintoja Karamalmin-

rinteen alueelta ja havaintojen perusteella on rajattu kaksi ydinaluetta sekä elinalu-

etta. Liito-oravan esiintymistä Karamalminrinteessä ja lähialueella on tämän jälkeen 

selvitetty mm. vuonna 2017, jolloin liito-oravan todettiin edelleen asuvan alueella 

(Ympäristötutkimus Yrjölä 2017). Vuonna 2019 on kartoitettu Karamalminrinteen 
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eteläpuolista Karapellon aluetta, josta tuolloin on rajattu kaksi ydinaluetta (Ympä-

ristösuunnittelu Enviro Oy 2019). Alueelle tehtiin täydennysselvitys alkusyksyllä 

2019 (Ramboll 2019). Täydennyksessä on tarkasteltu kaavaluonnoksen vaikutuksia 

havaittuihin liito-oravan ydinalueisiin sekä arvioitu mahdollisuutta poikkeusluvan 

hakemiselle ja saamiselle. Aiemmat liito-oravahavainnot esitetään kartalla luvussa 

6.1. 

Karamalminrinteen alueelta on vuoden 2014 selvityksessä tehty havaintoja pohjan-

lepakosta sekä viiksisiipoista. Havaintoja on kuitenkin kertynyt melko vähän, eikä 

niiden perusteella ole tehty saalistusaluerajauksia. 

Vuoden 2014 selvityksen yhteydessä kartoitettiin myös pesimälinnustoa yleispiir-

teisesti Karamalmin alueelta. Kaikkiaan selvitetyltä alueelta havaittiin 34 lajia. Näistä 

Karamalminrinteen alueella pesineitä huomionarvoisia lajeja olivat palokärki (D1), 

kivitasku (VU, LC 2019), sirittäjä (NT, LC 2019) sekä käki ja idänuunilintu. Vuoden 

2019 uhanalaisuustarkastelun perusteella huomionarvoisia selvityksessä mainittuja 

lajeja ovat närhi (NT), harakka (NT) ja viherpeippo (EN). 

 

Kuva 2 Kaava-alueen eteläosassa on paljon tuoretta maapuuta.  
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4 Kartoitusmenetelmät 

4.1 Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus 

Esityönä tehtiin alustavat kuviorajaukset maastokartalle ilmakuvan avulla. Esitie-

tona tutustuttiin myös vuoden 2014 luontoselvitykseen (Ympäristötutkimus Yrjölä 

2014). 

Alueen maastotyöt tehtiin 1.7.2021. Maastokartoitukseen käytettiin vajaa työpäivä. 

Selvitysalue kuljettiin läpi jalan. Elinympäristöt luokiteltiin metsätyyppeihin ja mui-

hin elinympäristötyyppeihin. Metsiä arvotettiin mm. puuston iän, rakenteen ja luon-

nontilaisuuden perusteella. Kasvillisuuden yleispiirteet kartoitettiin elinympäristöjä 

määritettäessä. Yleiset ja havaitut huomionarvoiset kasvilajit kirjattiin, mutta selvi-

tyksen tavoitteena ei ollut laatia kattavaa putkilokasvilistaa. Lisäksi mitattiin ku-

viokohtaisesti lahopuita, lahopuun runsauden arvioimiseksi. 

Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin laatimaa vektoripohjaista pohjakarttaa 

mittakaavassa 1:200. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, 

jolta siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan. 

4.2 Liito-oravan kartoitus 

Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsi-

tään papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen 

juurilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten soveltuvaan 

aikaan keväällä. 

Papanoiden esiintymisestä ei aina voida päätellä, että jokainen metsäinen alue, josta 

löytyy liito-oravan yksittäisiä papanoita, olisi liito-oravan lisääntymis- ja levähdys-

paikka. Perusteena tähän on se, että liito-oravat, varsinkin koiraat, liikkuvat elinpii-

rinsä eri osissa laajalla alueella. Liito-orava käyttää elinpiirinsä osia vaihtelevasti eri 

vuodenaikoina ja vuosina.  

Maastokartoitukseen käytettiin yhteensä noin 6 tuntia 8. ja 28.4.2021. Kartoitusajan-

kohta oli hyvä, sillä lumet olivat sulaneet ja papanat olivat puiden juurilla selvästi 

näkyvillä. Siellä missä papanoita oli, ne oli helppo havaita. Kartoitus tehtiin jalan 

GPS-paikanninta hyödyntäen. Maastotyön teki FM Anu Luoto.  

Papanoita etsittiin suurimpien kuusten ja haapojen tyviltä. Lisäksi pyrittiin löytä-

mään kolopuita. Kolopuiden havaitseminen ei aina ole aivan yksinkertaista, koska 

kartoittaja keskittyy enimmäkseen tarkkailemaan puiden tyviä. Koloja kiikaroitiin 

etenkin kääpien vaivaamista haavoista sekä puista, joiden alla näkyi tikan työstämiä 

lastuja. Lisäksi haavoilta, joiden tyviltä löydettiin papanoita, etsittiin myös mahdol-

lista koloa. Papanapuut, arvio papanoiden määrästä ja kolopuiden sijainnit tallen-

nettiin GPS-paikantimeen. Laitteen osoittama sijainti voi metsäisessä ympäristössä 

heittää +-2 – 10 m.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kantakarttaa mittakaavassa 1:2 500. Kohteiden 

rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, jolta siirrettiin tiedot paikkatieto-

ohjelmaan. 
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Kohteet arvotettiin tehtyjen havaintojen ja ulkoisten piirteiden perusteella kolmeen 

luokkaan: ydinalue, elinalue sekä soveltuva metsä. Yksityiskohtaisemmat luokittelu-

perusteet löytyvät liitteestä 1, jossa esitellään liito-oravaselvityksiin liittyvää käsitteis-

töä. 

4.3 Lahokaviosammaleen kartoitus 

Työn tavoitteena oli selvittää lahokaviosammalen esiintyminen alueella. Maastotyön 

avulla kartoitettiin lajin levinneisyys ja runsaus. Jokaista soveltuvaa kantoa ja maa-

puuta ei ole kartoitettu, mutta alue on kauttaaltaan käyty läpi. Käynnillä on myös 

tarkistettu kaava-alueen ulkopuolelle sijoittuvaa soveltuvaa metsää, kun kaava-alu-

een luoteisosaa tutkittiin.  

Kartoitus tehtiin etsimällä lahokaviosammalen sekovarsia eli itujyväsryhmiä sovel-

tuvilta melko pitkälle lahonneilta kannoilta ja maapuilta. Apuvälineenä käytettiin 

luuppia, jolla lajinmääritys voitiin varmistaa. Kartoituksessa etsittiin myös itiöpesäk-

keitä, joita esiintyy hyvin pienellä osalla kasvustoista.  

 

Kuva 3 Lahokaviosammalta kasvaa pitkälle lahonneella puulla.  

Lahokaviosammalta kartoitettiin keväällä lumien sulettua 15.4.2021. Kartoitukseen 

tekivät biologit Susanna Pimenoff ja Samuli Lehikoinen. Selvitysalueella maasto-

työtä tehtiin noin neljä tuntia.  
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5 Elinympäristöt ja kasvillisuus 

5.1 Selvitysalueen luonnon piirteet 

Karamalminrinteen selvitysalue on puoliksi rakennettua aluetta ja puoliksi luonnon-

tilaisempaa metsä- ja kallioaluetta. Metsäalueet eivät ole varsinaisesti luonnontilaisia, 

vaan ihmistoiminta on vaikuttanut niihin pitkään. 

Selvitysalueen pinnanmuodot vaihtelevat pienipiirteisesti – alueella on loivia rinteitä, 

pieniä kallionyppylöitä sekä tasaistakin maastoa. Alueella ei ole puroja tai lampia, 

mutta länsiosassa on kohtalaisen leveä vanha ojauoma, jossa ei tosin ollut helteisen 

kesän käynnillä vettä. Länsiosan alueella pintavedet valuvat maastonmuotojen mu-

kaisesti alueen lounaiskulmaan kuviolle 1, jossa veden vaikutuksesta on korpi. 

Selvitysalueen kallioperä on amfiboliittiä sekä sarvivälkegneissiä. Nämä kivilajit ovat 

vähemmän happamia kuin esimerkiksi kallioperässä yleinen graniitti. Maaperässä 

länsiosaa vallitsevat hienot maa-ainekset savi sekä hienohieta. Näiden reunoilla 

esiintyy hiekkamoreenia sekä kalliomaita. (Geologian tutkimuskeskus 2021). 

Metsäalueet painottuvat selvitysalueen länsiosaan, jossa on sekä kangasmetsää että 

turvekangasta ja kosteaa korpea. Puusto on kangasmetsissä kuusivaltaista ja varttu-

nutta. Monin paikoin on puustossa nähtävissä kerroksellisuutta ja hoitamatto-

muutta. Vanhoista ilmakuvista selviää, että Karapellontien pohjoispuolella on tehty 

metsänhakkuita 1950-luvun puolivälissä. Ilmeisesti muuta metsänhoitoa ei ole juu-

rikaan tehty ja siksi metsä on hyvinkin luonnontilaisen kaltainen. Alue on kuitenkin 

säilynyt pääosin metsäisenä aina 1970-luvulle saakka, jolloin ympäröivä alue on al-

kanut rakentumaan.  

Selvitysalue sekä rajatut elinympäristötyypit esitetään kartalla kuvassa 4. Elinympä-

ristökuviot kuvaillaan elinympäristötyypeittäin luvuissa 5.2–5.5. 
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Kuva 4 Karamalminrinteen elinympäristötyypit vuonna 2021 

5.2 Suot ja turvekankaat (2,66 ha) 

Kuviolla 1 on rehevä saniaisvaltainen korpi, jonne pintavedet valuvat ympäröiviltä 

rinteiltä. Pohjoisesta tuleva vanha valtaoja päättyy kutakuinkin kuvion reunalle, jo-

ten korvessa ei ole enää nähtävissä selkeitä ojia. Vanha oja on kuitenkin jonkin ver-

ran vaikuttanut saniaiskorven vesitasapainoon kuivattavasti, etenkin sen reuna-alu-

eilla. Korven puusto on kuusivaltaista ja joukossa on järeitäkin runkoja. Sekapuuna 

kasvaa koivua, leppiä sekä haapaa. Haapaa esiintyy erityisesti aivan kuvion eteläreu-

nassa. Muutamia isoja tervaleppiä kasvaa kosteimmalla kohdalla. Puusto on kerrok-

sellista ja lahopuuta esiintyy runsaasti eri lahoasteissa eli metsä on hyvin luonnonti-

laisen kaltaista. Ruohovartiseen lajistoon kuuluvat hiirenporras, metsäalvejuuri, 

korpi-imarre, metsäkorte, suo-orvokki, jänönsalaatti, käenkaali sekä mustikka. 

Maanpinta on monin paikoin paljas ja sammalia esiintyy melko vähän. Kuviolla on 

paikoin roskaantumista, sinne on jopa jätetty suuri kopiokone. 

Kuvio 3 on melko tasaikäistä varttunutta kuusikkoa. Kuusten seassa kasvaa harvak-

seltaan suuria ylispuumäntyjä. Elinympäristö on todennäköisesti ollut aiemmin kos-

teampi, sillä paikoitellen on vielä näkyvissä mätäs- ja välipintojen vaihtelua. Se on 

ilmeisesti muuttunut ojituksen seurauksena rehevästä korvesta turvekankaaksi. 

Luontotyyppi on lähinnä ruohoturvekangasta, jonka lajistoon kuuluvat mm. metsä-

alvejuuri sekä käenkaali. Aluskasvillisuus puuttuu monin paikoin tiheän puuston 

varjostuksen takia. Lahopuuta on runsaasti, mutta se koostuu pääosin ohuista, 

riukumaisista rungoista. Metsässä on roskaantumista ja telttamajoituksen jäänteitä.  

Turvekangas jatkuu kuviolla 7 Karakorventien itäpuolella. Tyyppi on lähinnä mus-

tikkaturvekangasta. Kuvion itäosassa on pienialainen kostea painanne, jossa kasvaa 
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nuorta leppää ja haapaa sekä aluskasvina metsäkortetta. Muualla puusto on kuusi-

valtaista ja melko tasaikäistä ja järeää. Aluskasvillisuus on aukkoista ja sen lajistoon 

kuuluvat mustikka, käenkaali, metsäalvejuuri ja kielo. Lahopuuta esiintyy, mutta sel-

keästi niukemmin kuin kuviolla 1 ja 3. Myös tällä kuviolla on roskaantumista ja telt-

tamajoituksen jäänteitä. 

 

Kuva 5 Rehevää saniaiskorpea kuviolla 1. 

5.3 Kangasmetsät (2,75 ha) 

Karakorventien reunassa sijaitseva kuvio 2 sijoittuu pienelle hiekkamoreenikumpa-

reelle. Kuvio on osittain avoin ja sitä reunustavat järeät kuuset. Kasvillisuustyyppi 

on lähinnä lehtomaista kangasta, jonka tyyppilajeja ovat mustikka, käenkaali ja met-

säkastikka. Avoimilla kohdilla esiintyy runsaasti kieloa. Lahopuuta on tällä pienellä 

kohteella vain muutama järeä runko. 

Kuviolla 4 on lehtomaista ja tuoretta kangasmetsää, jonka puusto on monilajinen. 

Varttuneet kuuset, koivut ja männyt muodostavat ylemmän latvuskerroksen. Kes-

kikokoista haapaa kasvaa etenkin pysäköintialueen reunassa. Puusto on rakenteel-

taan kerroksellista ja alemman kerroksen muodostaa nuori kuusi. Lahopuuta esiin-

tyy maapuuna kohtalaisesti. Kasvilajisto on tyypillistä näille metsätyypeille: mus-

tikka, metsäalvejuuri, kielo ja käenkaali. Runsasta roskaantumista on nähtävissä var-

sinkin pysäköintialueen reunassa.  

Selvitysalueen pohjoisreunalle sijoittuva kuvio 5 on tuoretta mustikkatyypin kan-

gasmetsää. Puusto on kuusivaltaista ja ylispuusto on varttunutta. Metsä on kerrok-

sellista ja siinä on edustettuna myös nuorempia puusukupolvia. Kenttäkerroksen 

valtalajina on hyväkasvuinen mustikka. Lahopuuta on niukasti. 

Karakorventien pohjoispuolisessa rinteessä on lehtomaista kangasmetsää, joka ylä-

osassa muuttuu tuoreeksi kankaaksi kuviolla 15. Alarinteen puusto on varttunutta, 
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harvassa kasvavaa koivua. Ylärinne on kuusivaltainen. Kenttäkerroksen lajistoon 

kuuluvat mm. metsäkastikka, käenkaali, kielo ja mustikka. Lahopuuta on niukasti. 

Selvitysalueen itäosassa kuviolla 17 on kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää. Ku-

vion itä- ja pohjoisreunalla on myös lehtomaista kangasta. Puusto on varttunutta ja 

osa kuusista on hyvin järeitä. Haapaa kasvaa sekapuuna erityisesti etelä- sekä poh-

joisosassa. Pohjoisosassa on lisäksi nuorta harmaaleppää. Kenttäkerroksen lajistoa 

ovat mm. mustikka, metsäkastikka ja kielo. Lahopuuta on niukasti. 

 

Kuva 6 Kuvion 4 kenttäkerroksen valtalajina kasvaa mustikkaa. Kangasmetsässä on muuta-

mia järeitä lahopuita. 

5.4 Kalliot ja kalliometsät (0,83 ha) 

Kangasmetsän ympäröimä kalliometsä kuviolla 6 on suurelta osin puustoinen. Pal-

jasta kalliopintaa kuviolla ei ole, vaan pieni avoin ala on metsälauhan valtaama. Ku-

vion keskiosan puusto on pienikokoista, kalliolla kasvavaa mäntyä ja reunoilla kook-

kaampaa mäntyä ja kuusta. Reunametsä vaihettuu saumattomasti viereiseen kangas-

metsään. Lahopuuta on niukasti. 

Avoimen alueen ympäröimä kuvio 13 on kasvillisuudeltaan kolmiosainen. Pohjois-

reunalla on kapeana kaistana niittymäistä kasvillisuutta, jossa matalien heinien seassa 

kasvaa mm. heinäratamoa ja niittyaitovirnaa. Itä- ja eteläosa ovat karua metsälauha-

poronjäkälä -tyypin avokalliota, jossa kasvaa myös kalliokieloa ja kivikkoalvejuurta. 

Länsikulmassa on pienialainen sekapuustoinen kalliometsä. Metsikköön on jätetty 

vanhoja vuodevaatteita ja muuta roskaa. 

Kuvio 16 sijoittuu pysäköintilaitoksen itäpuolelle, ja sen alueelle oli levitetty useita 

vaahtosammuttimia ja Postin kirjelaatikko. Kuviolla on sekä paahteista avokalliota 

että keskikokoista kuusta ja mäntyä kasvavaa kalliometsää. Avokallio on melko ka-

rua ja metsälauhavaltaista. Pienialaisesti kasvaa mm. isomaksaruohoa, kalliokieloa, 

tuoksusimaketta, ahomansikkaa, mäkikuismaa, puolukkaa ja kanervaa. Avokallion 
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kaakkoisreunassa kasvaa muutama kookas kataja. Kalliometsä on aluskasvillisuudel-

taan mustikan peittämää.   

 

Kuva 7 Kuviolla 13 kasvaa kalliokieloa ja kivikkoalvejuurta. 

5.5 Viheralueet ja uusympäristöt (1,62 ha) 

Tämän elinympäristöluokan kuvioita on kaikkiaan 8 kappaletta. Ne ovat pääosin 

hoidettua viheraluetta leikattuine nurmialueineen, pensas- ja puuistuksineen. Niillä 

ei ole merkittäviä luontoarvoja. Näitä kuvioita ei pääsääntöisesti kuvailla erikseen.  

Ainoa mielenkiintoinen kohde on kuvio 10 selvitysalueen keskellä, ja etenkin sen 

eteläreuna. Kuviorajauksen eteläosassa on pieni kumpare, joka muistuttaa matala-

kasvuista heinäniittyä. Kasvilajisto on uusympäristöksi varsin monipuolinen kirjo 

niittykasveja: mm. päivänkakkara, siankärsämö, karvaskallioinen, paimenmatara, 

niittynätkelmä, ahomansikka ja keltakannusruoho. Niityltä havaittiin nokkosperho-

nen ja sitruunaperhonen keväisellä käynnillä. Kumparetta on tuskin niitetty sään-

nöllisesti ja siksi monipuolinen kasvilajisto perustunee maan karuuteen ja kuivuu-

teen. Helteisen kesän seurauksena kasvillisuus oli osittain lakastunut maastokäynnin 

aikana eikä kaikkia lajeja siten ole havaittu. 
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Kuva 8 Kuvion 10 heinäniitty sijoittuu pienelle kumpareelle pysäköintialueen viereen. 

6 Liito-orava 

6.1 Aiemmat liito-oravahavainnot ja kohteet 

Liito-oravasta on tehty Karamalmin ja -pellon alueelta havaintoja vuoden 2014 jäl-

keen kts. luku 3. Kuvassa 9 esitetään kartalla aiemmin rajatut ydin- ja elinalueet sekä 

soveltuvat metsät. Kartalla näkyy myös arvioidut liito-oravayhteydet. Tiedot ovat 

Espoon kaupungin liito-oravapaikkatietoja, jotka on saatu käyttöön rajapintapalve-

lusta (Espoon kaupunki 2021a). 

Laajemman alueen liito-oravatilanteesta on neuvoteltu Uudenmaan ELY-keskuksen 

kanssa liittyen viereisen Karapellon asemakaavoitukseen. ELY-keskus on velvoitta-

nut säilyttämään alueella noin 7 hehtaaria liito-oravalle soveltuvaa metsää (Espoon 

kaupunki 2021b). Ehdotus säilytettävistä alueista pinta-aloineen esitetään kuvassa 

10.  
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Kuva 9 Espoon liito-oravatietokantojen mukaisia aiempia havaintoja liito-oravasta.  

 

Kuva 10 Ehdotus liito-oravan ja maankäytön yhteensovittamisesta alueella (Espoon kaupunki 2021 

c). 

6.2 Liito-oravahavainnot ja kohteet 2021 

Karamalminrinteen selvitysalueelta tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä. 

Itse selvitysalueelta löydettiin 13 papanoitua puuta. Lisäksi lähialueen metsiköstä 

tehtiin parisen kymmentä havaintoa lisää. Liito-oravakohteita rajattiin yhteensä 10 

kappaletta, joista neljä kohdetta on kokonaan selvitysalueen sisällä (kuva 11). Koh-

derajaukset kuvataan tarkemmin luvuissa 6.2.1–6.2.3. 
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Kuva 11 Liito-oravakohteet ja havainnot Karamalminrinteen alueella 2021. 

6.2.1 Ydinalueet 

Liito-oravan ydinalueita rajattiin kaikkiaan 5 kappaletta (kuva 11). Näistä kohteet 4–

6 muodostavat käytännössä yhden ydinalueen, jonka tiet jakavat kolmeen osaan. 

Kohteet 1 ja 9 ovat laajempia rajauksia. Yhteensä ydinaluerajausten pinta-ala on 4,1 

hehtaaria. Näistä ainoastaan kohde 1 täyttää ydinalueen tavoitellun yhden hehtaarin 

tavoitekoon. Myös kohde 9 on lähes hehtaarin kokoinen, 0,85 ha. Kolmen erillisen 

pienen ydinalueen, kohteet 4–6, yhteispinta-ala on noin 0,8 hehtaaria. 

Ydinaluerajaukset on säilytetty kutakuinkin ennallaan aiemmin tehtyihin rajauksiin 

nähden. Varsinaisia pesäpuita ei onnistuttu löytämään. Ydinalueiden statusta ei kat-

sottu tarpeelliseksi muuttaa, koska metsät olivat pääosin ennallaan ja havainnot kes-

kittyivät aiemmin asutuiksi todetuille kohteille. Papanoiden määrän perusteella voi-

daan olettaa, että liito-oravan levähdyspaikka on sijainnut itäisillä kohteilla, joista 

kohteilta 4 ja 9 löydettiin useita runsaasti papanoituja puita. Kohteelta 9 on olemassa 

myös tarkkuusmitattuja tietoja pesäpuista (Espoon kaupunki 2020), mutta nämä tie-

dot eivät näy Espoon kaupungin paikkatiedoissa. Vuoden 2019 liito-oravaselvityk-

sessä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2019) kohteella 9 on rajatun ydinalueen li-

säksi myös pieni lisääntymis- ja levähdyspaikka havaittujen pesäpuiden ympärille. 

Kohde 1 on ydinalueista laajin. Se on puustoltaan kuusivaltaista ja osa kuusista on 

hyvin järeitä. Kuusten joukossa kasvaa vaihtelevasti mäntyä ja koivua sekä niukasti 

haapaa ja tervaleppää. Haapaa kasvaa enemmän kohteen 2 elinalueella.  

Kohde 4 on myös kuusivaltainen kapea rinnemetsikkö tien ja kallion välissä. Koh-

teella kasvaa järeitä kuusia sekä etenkin reunaosissa kookkaita haapoja (halkaisija 30 

cm). Karaniityntien itäpuolella kohteen 5 länsireunassa kasvaa kookkaita kuusia, 



 

YIT Suomi Oy, Karamalminrinteen AK 
Luontoselvitys 2021 22.12.2021 

 

14 

mutta muuten kohde on suurelta osin lehtipuuvaltainen. Karapellontien eteläpuo-

lella kohteella 6 kasvaa myös kookkaita kuusia.  

Itäisin ydinalue kohde 9, Karamalmintien länsipuolella, on myös kuusivaltainen, 

mutta etenkin sen länsireunassa kasvaa runsaasti eri-ikäistä haapaa. Osa puista on 

järeitä. Ydinalueen keskelle jää vanha pelikenttä, joka nyt on skeittareiden käytössä.  

 

Kuva 12 Ydinalueella 4 kasvaa kookkaita kuusia 

 

Kuva 13 Ydinalueen 5 puustoa. 
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6.2.2 Elinalueet 

Elinalueina on rajattu viisi kohdetta: 2, 3,7, 8 ja 10 (kuva 11). Kohteiden pinta-ala 

on yhteensä 5,8 hehtaaria. Kolmelta elinaluerajauksilta tehtiin havaintoja liito-ora-

vasta.  

Kohde 2 on kuusivaltaista sekametsää, jossa on sekä nuorempaa että varttunutta 

puustoa. Rajauksen pohjoisreunalla parkkipaikan reunassa on haapavaltainen met-

sikkö. Myös eteläreunalla on runsaammin haapaa. Kohde 3 on varttunutta, melko 

tasaikäistä kuusikkoa, jossa kasvaa yksittäisiä haapoja. Kohde 8 on muodostunut 

vanhoille pihamaille, sillä kohteella on aiemmin ollut omakotitaloja. Viimeinen talo 

on purettu vasta vuonna 2012–13. Puusto on vanhempaa tonttien reunoilla ja van-

hojen ojien varsilla. Pohjoisosassa on myös kuusiaidanne. 

Näitä kahta kohdetta ei ole tässä yhteydessä kartoitettu tarkasti, mistä syystä niiltä 

ei ole yhtään liito-oravahavaintoja. Kohteella 7 kasvaa runsaasti vaihtelevan ikäistä 

haapaa, koivua sekä muutamia järeitä kuusia. Kohde 10 metsä on samantapaista 

kuin viereisellä rajatulla ydinalueella (kohde 9). Etenkin kohteen eteläreunalla kasvaa 

runsaasti haapaa. 

6.3 Ekologiset yhteydet 

Liito-orava pystyy melko vaivattomasti liikkumaan selvitysalueen sisällä sijaitsevien 

kohderajausten välillä. Selvitysalueella rakennettu alue sekä laajat paikoitusalueet 

muodostavat esteen liikkumiselle. Selvitysalueella sijaitsevat tiet, Karakorventie ja 

Karaniityntie, eivät muodosta estettä liito-oravan liikkumiselle. Teiden ylitykset on 

kuitenkin merkitty aukkoina yhteydessä kuvassa 14. 

Selvitysalueelta on tällä hetkellä yhteydet myös lähimpiin ydinaluerajauksiin, joskin 

niihin johtavissa yhteyksissä on myös heikompia kohtia. Selvitysalueelta on toimivat 

yhteydet pohjoiseen Kilonväylän itäpuolisella metsäisellä alueella. Selvitysalueelta 

yhteys itään toimii, vaikka siinä on joitakin teiden ylityksiä ja vähäpuustoisia alueita. 

Etelän suuntaan ei ole suoraa yhteyttä, sillä Karapellon teollisuusalueella on niukasti 

puustoa. Teollisuusalueen eteläpuolella vastaan tulee myös päärata. Lännessä yhteys 

vähintäänkin heikkenee Kilonväylän ylityksen vuoksi. Tien muodostama avoin alue 

on vain noin 30–35 metriä leveä. Ylityksen onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin tien 

varressa kasvavan puuston korkeus sekä maan pinnanmuodot. Kehä II:n länsipuo-

lella on liito-oravahavaintoja ja myös puutoisia sekä metsäisiä yhteyksiä. 
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Kuva 14 Liito-oravayhteydet Karamalminrinteen selvitysalueella sekä lähiympäristössä. 

 

Kuva 15 Kilonväylää reunustavaa puustoa kuvattuna kävelysillalta pohjoiseen. Selvitysalue 

on kuvan vasemmassa reunassa. 
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7 Lahokaviosammal 

Lahokaviosammal on viimeisimmässä uhanalaisluokittelussa tulkittu Suomessa erit-

täin uhanalaiseksi (Juutinen ym. 2019). Siitä on ollut tiedossa vain vähän havainto-

paikkoja, eikä laji ole ollut luontokartoituksessa yleisesti tutkittu. Vuoden 2019 

uhanalaisuusluokituksen jälkeen on opittu tunnistamaan lajin suvuttomia osia ja laji 

vaikuttaa olevan aiemmin tiedettyä huomattavasti yleisempi. Runsaiden uusien ha-

vaintojen perusteella lajin luokitus saattaa seuraavassa uhanalaistarkastelussa muut-

tua.  

Selvitysalueelta havaittiin lahokaviosammalta kaikilta metsäisiltä alueilta. Yhteensä 

havaintoja kertyi 55 kpl, josta yksi oli suvullinen itiöpesäke. Runsaimmin lajia esiin-

tyy selvitysalueen lounaisosassa, mutta sitä löytyi harvakseltaan myös kuivemmista 

metsiköistä. Havaintojen ja elinympäristön soveltuvuuden perusteella rajattiin kaksi 

lajin esiintymää, jotka kuvaillaan alla. Havainnot ja esiintymärajaukset esitetään ku-

vassa 16.  

 

Kuva 16 Havainnot lahokaviosammaleesta ja sille soveltuvien metsiköiden eli esiintymien rajaukset.  

Selvitysalueen luoteisosan esiintymä nro 1 on havupuuvaltaista sekametsää. Itä-

laidalla kasvaa enemmän lehtipuuta. Esiintymän puustossa on noin kymmenen met-

riä leveä johtoaukea, josta johdot on jo poistettu. Kasvupaikkoja havaittiin 15 kpl.  

Selvitysalueen lounaisosan esiintymä nro 2 on luonnontilaisen kaltaista, koska met-

sänhoitoa ei ole tehty pitkään aikaan. Puusto on monikerroksista ja tiheää sekamet-

sää, johon varsinkin etelään kertyy hulevesiä. Pitkälle lahonneita kantoja on run-

saasti. Sen lisäksi maapuita on tavanomaista paljon runsaammin, joskin ne eivät 

kaikki vielä ole riittävän lahoja ko. lajille. Kasvupaikkoja havaittiin yhteensä 33 kpl, 

jotka enimmäkseen sijaitsivat kannoilla. Selvitysalueen ainoa itiöpesäke löytyi esiin-

tymän koillisosasta.  
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8 Tulosten yhteenveto 

Karamalminrinteen selvitysalueen luontotyypeistä kaksi on varsinaisesti luokiteltu 

uhanalaisiksi. Nämä ovat Etelä-Suomessa erittäin uhanalaisiin (EN) ruohokorpiin 

kuuluva saniaiskorpi (kuvio 1) sekä varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat 

(VU) kuvioilla 5 ja 17. Lisäksi alueella on silmälläpidettäviä (NT) luontotyyppejä: 

varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat (kuviot 2–4, 7 ja 15) ja karut po-

ronjäkälä-sammalkalliot (kuviot 6, 13,16). Turvekankaat kuviolla 3 ja 7 on luokiteltu 

tässä lehtomaisiksi kankaiksi, koska turvekankaille ei ole LUTU-tyyppiä. 

Selvitysalueelta ei havaittu uhanalaisia putkilokasvilajeja. Sammalista havaittiin erit-

täin uhanalainen (EN) lahokaviosammal, joka on myös luontodirektiivin II liitteen 

laji. Uhanalaisista nisäkkäistä tehtiin havaintoja vaarantuneesta (VU) liito-oravasta, 

joka on myös luontodirektiivin IV liitteen laji. 

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat luonnonsuojelulain 49 § nojalla suo-

jeltua eli niitä ei saa hävittää tai heikentää ilman erillistä poikkeuslupaa. Lisääntymis- 

ja levähdyspaikat sijaitsevat rajatuilla ydinalueilla. Metsälaki 10 § suojaa mm. reheviä 

korpia, kuten saniaiskorpea kuviolla 1. Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta asemakaa-

voitetulla alueella. 

LUMO-luokitus 

Karamalminrinteen selvitysalueen luontotyyppejä ja lajistoa on arvotettu Espoon 

LUMO-luokituksen mukaisesti kolmeen luokkaan. Arvotus esitetään kartalla ku-

vassa 17.  

LUMO 1 -luokkaan kuuluvat kohteet ovat pääasiassa sellaisia, joiden suojelulla on 

jokin lainsäädännöstä tuleva peruste. Selvitysalueella tähän luokkaan kuluvat liito-

oravan ydinalueet (rajaukset 1 ja 9/kuva 17), jotka sisältävät luonnonsuojelulain 49 

§ mukaisen lisääntymis- ja levähdyspaikan. 

LUMO 3- luokkaan kuuluvat LUMO 1-luokan suojavyöhykkeet (rajaukset 3 ja 8). 

Suojavyöhykkeen tavoiteltava leveys on noin 20 metriä, joka on keskimäärin puun 

mitta. Samaan luokkaan kuuluu myös rajauksella 2 sijaitseva vaarantunut luonto-

tyyppi saniaiskorpi. Luontotyypin LUMO-arvoa laskee sen muuttunut luonnontila 

ja sen edustavuus on arvioitu luokkaan 3. Rajaukset 4 ja 6 kuuluvat liito-oravan elin-

alueina LUMO-luokkaan 3.  

Rajausten 5 ja 7 perusteena on myös liito-orava. Liito-oravalle soveltuvat metsät on 

luokiteltu LUMO-luokkaan 4 samoin kuin paikalliset ekologiset yhteydet. Kohteella 

5 ja 7 on liito-oravalle soveltuvaa puustoa, minkä lisäksi kohteella 7 kulkee liito-

oravan säilytettävä ekologinen yhteys. Yhteyden suunta on sitova, mutta sijainti viit-

teellinen siinä määrin kuin se on mahdollista nykyisen puuston puitteissa.  
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Kuva 17 Karamalminrinteen luontoarvot LUMO-luokituksen mukaisesti. 

9 Johtopäätökset ja suositukset 

Karamalminrinteen selvitysalueella kartoitettiin kevään ja kesän 2021 aikana luon-

totyypit, liito-oravan ja lahokaviosammaleen esiintyminen. Selvitysalue on varsin 

kahtiajakoinen, sillä noin puolet alueesta on rakennettua ympäristöä, jonka vasta-

painona muulla alueella on varttunutta runsaslahopuustoista metsää. 

Selvitysalueen metsissä esiintyy poikkeuksellisen paljon lahopuuta, mikä on var-

sin ainutlaatuista keskellä Espoota. Alueelta on aiemmin tehty havaintoja mm. pa-

lokärjestä, idänuunilinnusta ja sirittäjästä, mitkä kertovat elinympäristöjen hyvästä 

rakenteesta. Selvitysalueen lounaisosa onkin eteläisen Espoon mittakaavassa luon-

toarvoiltaan sangen arvokasta.  

Karamalminrinteen selvitysalueelta tehtiin havaintoja liito-oravan esiintymisestä. 

Itse selvitysalueelta löydettiin 13 papanoitua puuta. Lisäksi lähialueen metsiköstä 

tehtiin parisen kymmentä havaintoa lisää. Liito-oravakohteita rajattiin yhteensä 

10 kappaletta, joista neljä kohdetta on kokonaan selvitysalueen sisällä. 

Liito-orava on asuttanut Karamalmin alueella ainakin vuodesta 2014 asti. ELY-kes-

kus on Karapellon asemakaavoituksen yhteydessä velvoittanut säilyttämään lähialu-

eella noin 7 hehtaaria liito-oravalle soveltuvaa metsää. Soveltuva metsä sijoittuu osit-

tain Karamalminrinteen kaava-alueen eteläosaan. ELY-keskuksen antaman oh-

jeistuksen noudattaminen säilyttää suurelta osin nyt havaitut ydinalueet ja 

liito-oravan keskeiset elinalueet. Mikäli ydinalueita joudutaan maankäytön 

vuoksi heikentämään tai hävittämään, tulee tähän hakea poikkeuslupa ELY-keskuk-

selta. 
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Kaava-alueen metsäisiltä osilta löytyi lahokaviosammalta. Kasvupaikkoja on run-

saasti varsinkin alueen lounaisosassa lajille erittäin hyvin soveltuvan elinympäristön 

ansiosta. Lahokaviosammal on kesäkuussa 2021 poistettu luonnonsuojelulain 47 § 

erityissuojeltujen lajien listalta. Se on edelleen luontodirektiivin liitteen II laji. Sen 

suojelustatus on muotoutumassa uudelleen. Toistaiseksi lajia on katsottu tarpeel-

liseksi kartoittaa myös kaavahankkeiden yhteydessä. Todennäköisesti lajisuojelu tul-

laan katsomaan riittäväksi nykyisillä luonnonsuojelualueilla, kunhan lajin levinnei-

syydestä kertyy riittävästi uutta tietoa.  

Pesimälinnuston ja lepakoiden kartoittamista alueella ei ole välttämätöntä, mutta se 

voi kaavoituksen etenemisen varmistamiseksi olla järkevää. Kaavan ulkopuolelle 

jäävä metsäala kehä II:n itäpuolella muodostaa metsäkokonaisuuden, jonka myötä 

nykyinen lajisto voi olla tavanomaista kaupunkimetsäsirpaletta monipuolisempi. 

Kaava-alueen metsäinen pinta-ala on lajiryhmille silti pieni, joten metsän merkitys 

linnuston sekä lepakoiden kannalta on todennäköisesti vähäinen. Myös linnuston 

ja lepakoiden elinympäristöt säilyvät pääosin, mikäli ELY-keskuksen liito-

oravaohjeistusta noudatetaan.  

Liito-oravan huomioiminen kaavoituksessa ELY-keskuksen edellyttämällä tavalla 

säilyttää todennäköisesti pääosan Karamalminrinteen keskeisistä luontoarvoista. 

Ehdottomasti säilytettäviä ovat LUMO-luokka 1 kohteet. Liito-oravan ydinalu-

eiden suojavyöhykkeet kuuluvat huomioitavaan luokkaan, mutta niille ei suositella 

kuin pieniä muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi kapean ulkoilureitin lin-

jauksen sijoittaminen alueelle tai yksittäisen puun kaataminen. LUMO-luokkaan 3 

kuuluvat alueet tulee huomioida suunnittelussa ja niitä ei tule kokonaan käyttää ra-

kentamiseen tai muuhun luonnontilaa muuttavaan toimintaan. LUMO-luokan 4 

suunnittelu on ylempiä luokkia joustavampaa, mutta luontoarvot tulee kuitenkin 

huomioida. Karamalmin alueella esimerkiksi liito-oravan yhteys sisältyy luokkaan 4 

ja se on säilytettävä toimivana. 

Elinympäristöjen osalta tulee maankäytön suunnittelussa huomioida alueen vesi-

talous, sillä muutokset pintavesien virtaamissa kuivattavat varsin nopeasti rehevän 

kosteapohjaisen korven kuviolla 1. Suositeltavaa on johtaa rakennetun alueen hule-

vedet hajautetusti lounaaseen, jolloin korven luonnontila saattaa säilyä lähes entisel-

lään. Nykyisen metsän mahdollinen pienentyminen tulee lisäämään korpea kuivat-

tavaa reunavaikutusta.  

Säilytettäville elinympäristöille pitää varata myös riittävät suojavyöhykkeet reuna-

vaikutuksen vähentämiseksi. Kartalle on osoitettu puun mitan leveydeltä (n. 20 m) 

suojavyöhykettä liito-oravan ydinalueelle, mikä on ehdoton minimi. Myös liito-ora-

van elinaluetta tulisi säilyttää riittävästi LUMO-luokista 3-4. Rakentamista ei tule 

sijoittaa kiinni minkään suojavyöhykkeen reunaan, koska se johtaa ennen pitkää tar-

peeseen harventaa suojavyöhykkeen puustoa ihmisten turvallisuuden takaamiseksi.  

Luonnontilaisen kaltaista, ryteikköistä metsää voidaan asukkaiden toimesta vaatia 

hoidettavaksi myös maisemallisista syistä. Suojavyöhykkeen puuston juuria ei tule 

vahingoittaa rakennusmassoilla. Puuston vesitalous on säilytettävä, koska vanhat 

puut eivät kestä suuria muutoksia. Näistä syistä johtuen rakentamisen ja liito-oravan 



 

YIT Suomi Oy, Karamalminrinteen AK 
Luontoselvitys 2021 22.12.2021 

 

21 

ydinalueen suojavyöhykkeen väliin tulee jättää vähintään puun mitan verran puus-

toista piha-aluetta tai muuta yleistä aluetta yleisen edun ja rakennusten teknisen kun-

non ylläpitämiseksi.  

Selvitysalueen keskiosissa on muutamia pienialaisia niittykohteita (elinympäristöku-

vioista 10 ja 13 pieni osa). Näiden säilyttäminen luonnon monimuotoisuutta lisää-

vinä elementteinä on suotavaa. Ne sopisivat hyvin puiston tai pihan osiksi.  
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