
Harmaakallion eteläpuoliset suojelualue-ehdotukset 

 

Espyy on ehdottanut Keskuspuiston länsiosaan (keskuspuisto II) perustettavaksi suojelualuetta, 

johon kuuluisi arvokkaita kallioalueita sekä luonnonsuojelullisesti arvokasta metsä- ja suoluontoa. 

  

Espyy, maaliskuu 2007 (liitteenä lausuntoon Etelä-Espoon yleiskaavasta) 

Harmaakallion alue on keskeinen osa Espoon keskuspuiston lounaisosaa. Harmaakallion 

kalliomuodostelma on todettu Suomen ympäristökeskuksen selvityksissä paikallisesti arvokkaaksi 

kallioalueeksi. Kallioalueen ja Tillinmäen välissä on lisäksi luonnonsuojelullisesti arvokas alue, 

joka sisältää luonnontilaisen suon sekä siihen liittyviä, pääosin luonnontilaisen kaltaisia vanhempia 

kangas- ja kalliometsiä. Tillinmäen länsipuolella sijaitsee puolestaan erityisen arvokas, lännessä 

Lambrobäckeniin rajautuva kalliomäki. Jälkimmäinen kohde on osa Harmaakallion arvokkaaksi 

todettua kalliomuodostelmaa.  

Itäisempi suojelumetsäehdotus sijaitsee Tillinmäen ja Harmaakallion välissä. Harmaakallionsuo on 

säilyttänyt vesitaloutensa ja on edelleen arvokas korpialue. Siihen liittyy kaakkois- ja itäpuolelta 

mukavan luonnonmukaisia vanhempia kuusivaltaisia metsiä, joissa on myös jonkin verran 

lahopuuta. Suon eteläpuolella on vanhaa, luonnontilaisen kaltaista kalliomännikköä. Suolta itään 

virtaavan puron ympärillä on kaistale hienoa ruoho- ja heinäkorpea. Lisäksi puron länsipuolella on 

pienialainen (paras alue n. 0,3 ha) kuvio potentiaalista liito-oravametsää, jossa kasvaa 

parisenkymmentä halkaisijaltaan 30-45 cm haapaa. Haavoista monissa on koloja. Idempänä puron 

varrella on noin 80-vuotiasta kuusi-mänty-metsää, jossa on näkyvästi kuusi- ja koivulahopuuta. 

Alueelta on löydetty kaksi esiintymä luonnonsuojelullisesti arvokkaan vanhan metsän 

indikaattoriorakkaisiin kuuluvaa oravuotikkaa.  

Tillinmäen länsipuolella sijaitsee edustava Lambrobäckenin kallioalue. Sen lounaisrinteen alla on 

parin sadan metrin matkalla suhteellisen runsaslahopuustoisia vanhoja rinnemetsiä ja hieman 

myös rinteenaluslehtoja. Alueella on myös kohtalaisen paljon halkaisijaltaan 20-35 cm haapoja, 

joten se on liito-oravapotentiaalia aluetta. Itse kallioalue on ainakin keskiosiltaan Espoon 

keskuspuiston luonnontilaisimpiin kuuluvaa vanhaa kalliomännikköä. Eli alueelta löytyy vanhaa ja 

nuorta puustoa, kilpikaarnaisia aihkeja sekä jonkin verran myös mäntylahopuuta. Alueelta on 

syksyllä 2005 löydetty pikaisissa selvityksissä muun muassa Espoon keskuspuiston ainoa tunnettu 

havainto vaarantuneesta rustikasta (Protomerulius caryae). Lisäksi alueelta on havaintoja 

luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen metsien indikaattorilajeihin kuuluvista koro-, karhun-, 

männyn- ja ruskohaprakäävästä sekä vaateliaanpuoleisesta levykäävästä. 

Näiden suojeltavaksi esitettyjen alueiden lisäksi myös Harmaakallion kallioalueella on selkeitä 

luonnonsuojeluarvoja ainakin siltä osin kuin alueen kalliometsät ovat säilyneet intensiivisemmän 

nykymetsätalouden ulkopuolella. 

 


