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1  JOHDANTO 

Espoon Matinkylässä Nuottaniementien varrella on pieni rakentamaton metsäalue, 
joka kuuluu kortteliin nro 23253. Metsikkö on osoitettu voimassa olevassa asema-
kaavassa liike- ja toimistorakentamiseen. Kaavamerkintä ei toistaiseksi ole toteutu-
nut. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus tutkii uudelleen alueen kaavoitusmahdolli-
suuksia. Tiedot alueen luonnonoloista osoittautuivat puutteellisiksi. Kaupunkisuun-
nittelukeskus tilasi keväällä 2021 Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä lausunnon, 
jonka tavoitteena oli selvittää yhden kesällä tehtävän maastokäynnin avulla, tarvi-
taanko alueelle yksityiskohtaisempi luontoselvitys. Maastokäynnin tulokset on 
koottu tähän luontolausuntoon.  

2  SELVITYSALUE JA MAASTOKÄYNTI 

Selvitysalue käsittää Nuottaniementien ja Nokkalanpuiston välissä olevan rakenta-
mattoman alueen, jonka pinta-ala on 0,44 hehtaaria (kuva 1). Selvitysalueen kul-
massa on päiväkodin pysäköintipaikka. Muu alue on metsää. Alueen eteläpuolella 
on pientalokortteli. Muualla alue rajautuu katuihin. 

Selvitysalueelta ja sen lähiympäristöstä on löytynyt liito-oravan jätöksiä keväällä 
2013 ja useana vuonna sen jälkeen (Espoon kaupunki 2021). Keväällä 2020 Nuotta-
niemessä tehtiin liito-oravaselvitys, jossa myös luontolausunnon tarkastelualue oli 
mukana (Luontotieto Keiron 2020). Muita luontoselvityksiä alueella ei ole tehty. Es-
poon arvokkaita luontokohteita käsittelevissä julkaisuissa (Helimäki 2009, Lammi & 
Routasuo 2013) ja uhanalaisia ja silmälläpidettäviä eläimiä ja kasveja käsittelevissä 
lähteissä (Korri 2011, kaupungin WFS-aineistot, www.laji.fi) ei ole selvitysaluetta 
koskevia mainintoja lukuun ottamatta liito-oravaa. 
 

 

Kuva 1. Selvitysalue (keltainen rajaus) lähiympäristöineen. Katkoviivan eteläpuolinen alue on en-
tistä pihaa. 
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Selvitysalue tarkistettiin 10.8.2021, jolloin lausunnon kirjoittaja kiersi koko alueen 
ja arvioi sen luontotyyppejä ja kasvillisuutta sekä potentiaalia huomionarvoisten la-
jien elinympäristönä. Lausunnon kuvat on otettu maastokäynnin yhteydessä.  

3  SELVITYSALUEEN LUONNONOLOT 

3.1  Yleiskuvaus 

Selvitysalue on jaettavissa kahteen, luonnonoloiltaan toisistaan erottuvaan osaan. 
Alueen pohjois- ja keskiosa on varttunutta sekametsää ja eteläosa (kuva 1) entistä 
pihamaata, jonka puusto on vielä nuorenpuoleista. 

Alueen pohjoispää on tuoreen kankaan sekametsää. Ylispuina kasvaa kookkaita koi-
vuja ja mäntyjä (kuva 2). Alikasvoksena on kuusta ja pihlajaa paikoin melko tiheänä 
kasvustona. Aluskasvillisuudessa vallitsevat mustikka, sananjalka ja oravanmarja. 
Alueelle on tuotu naapuripihoilta puutarhajätettä. Niiden mukana metsän reunaan 
on levinnyt mm. virpiangervoa, lumimarjaa ja suikeroalpia. 

Keskiosan metsä on kuusivaltaisempaa lehtomaista kangasta. Kadun puoleisessa 
reunassa on kookkaita koivua ja mäntyjä (kuva 3), metsän sisäosissa myös joitakin 
järeitä kuusia. Pienpuustona on pihlajia ja kuusia. Alueella on runsaasti viime vuo-
sina syntynyttä lahopuuta (kuva 4), mutta vanhaa lahopuuta on niukemmin. Run-
saimpia aluskasveja ovat mustikka, oravanmarja, käenkaali, metsäkastikka ja met-
säimarre. Metsää on käytetty päiväkodin lasten leikkipaikkana ja kasvillisuus on pai-
koin kulunutta (kuva 5).  

Selvitysalueen eteläpää on entistä, nyttemmin metsittynyttä pihamaata. Ylispuina 
on muutama järeä mänty ja koivu. Muu puusto on runsaan kymmenen metrin kor-
kuista vaahteraa, koivua ja matalampia pihlajia (kuvat 6 ja 7). Puuston varjostaman 
aluskasvillisuus on aukoista. Lajistossa on mm. mustikkaa hietakastikkaa, koiran-
heinää ja lehtonurmikkaa. Itäreunassa on aarin laajuinen puutarhajätteen ”läjitys-
paikka”. Lähipihoilta tuodun jätteen mukana paikalle on levinnyt puutarhakasveja, 
runsaimpina viitapihlaja-angervo, sinivatukka, taikinamarja ja töyhtöangervo. 

3.2  Huomionarvoiset lajit 

Alueen kasvilajisto on tavanomaista, kulttuurivaikutteisten kangasmetsien lajistoa. 
Uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai muita huomionarvoisia kasvilajeja ei todettu. Pi-
hamailta levinneitä puutarhakasveja on runsaasti, mutta haitalliseksi luokiteltuja 
vieraslajeja alueella ei kasva. 

Eri-ikäistä lahopuuta on metsän keskiosissa sen verran, että alue voisi sopia erittäin 
uhanalaisen lahokaviosammalen kasvupaikaksi. Lajin itujyväsryhmiä etsittiin sopi-
vilta lahopuilta, mutta itujyväsiä ei näkynyt. Suurin osa lahopuusta on liian tuoretta 
lahokaviosammalen kasvualustaksi. Selvitysalue ei olisi pienen pinta-alansa vuoksi 
merkittävä, vaikka lahokaviosammalta alueelta löytyisikin. 
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Kuva 2. Selvitys-
alueen pohjois-
päätä.  

Kuva 3. Näky- 
mä Nuotanie-
mentieltä.  

Kuva 4. Alu-
eella on run-
saasti viime 
vuosina synty-
nyttä laho-
puuta.  
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Kuva 5. Lasten 
leikkipaikka 
alueen kes-
kellä.  

Kuva 6. Puutar-
hajätteen kip-
pauspaikka 
metsän etelä-
reunalla.  

Kuva 7. Etelä-
pää on entistä 
pihamaata.  
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3.3  Liito-orava 

Nokkalan alueella on kolme metsäkuviota, joista on löydetty liito-oravan käyttämiä 
pesäpuita. Yksi pesäpuista on Nuottaniemen selvitysalueen pohjoispäässä kasvava 
kolohaapa (kuva 8). Pesäpuu oli liito-oravan käytössä myös keväällä 2020. Puu on 
edelleen hyväkuntoinen. Selvitysalueen pohjoispuolisko on rajattu liito-oravan 
ydinalueeksi. Havaintojen perusteella ei voida päätellä, montako liito-oravaa Nok-
kalan alueella elää, vai käyttääkö sama liito-orava eri pesäpaikkoja.  

Keväällä 2020 tehdyn liito-oravaselvityksen (Luontotieto Keiron 2020) mukaan 
luontolausunnossa tarkasteltavan alueen eteläpään rakentaminen ei todennäköi-
sesti heikentäisi liito-oravan ydinaluetta.  

 
Kuva 8. Liito-oravan elinympäristöt, jätöslöydöt ja todetut pesäpuu Nuottaniemen alueella. Lau-
sunnon tarkastelualue on rajattu punavalkoisella viivalla. Rajaukset ja löytöpisteet: Espoon kau-
punki 2021. 

4  SUOSITUKSET  

Luontolausunnossa tarkasteltu alue on hoitamatonta sekametsää, jossa on run-
saasti viime vuosina syntynyttä lahopuuta. Alueen kasvilajisto on tavanomaista kan-
gasmetsän lajistoa. Reunaosissa on lisäksi nuoria vaahteroita ja muita pihamailta 
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levinneitä kasveja. Alueella ei ole luonnonsuojelulain tai vesilain suojaamia luonto-
tyyppejä, eikä uhanalaisia (Kontula & Raunio 2018) luontotyyppejä. Alueella ei ole 
todettu muita uhanalaisia lajeja kuin liito-orava.  

Metsäalueen keski- ja pohjoisosa on aiemmin rajattu liito-oravan ydinalueeksi. 
Luontolausunnon maastokäynnin perusteella ydinalue on tyypillistä taajama-alu-
een liito-oravametsää, ja myös liito-oravan pesäpuu on säilynyt. Selvitysalueen ete-
läpäässä sitä vastoin ei ole liito-oravan pesäpaikoiksi sopivaa puustoa, ja ruokailuun 
sopivaa puustoakin on vähän. Eteläpään (elinaluetta kuvassa 8) käyttäminen raken-
tamiseen ei heikennä liito-oravan ydinaluetta, eikä katkaise liito-oravan tarvitsemia 
kulkuyhteyksiä. 

Heinäkuussa 2021 tehdyllä käynnillä alueen luonnonolot saatiin tarkistettua riittä-
vän hyvin. Tarkemman luontoselvityksen tekeminen alueella ei ole tarpeen. 
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