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JOHDANTO 

Luontolausunnon kohteena on Espoon Nissinmäessä sijaitseva Hepmortinrinteen 
viheralue, joka on osin metsää ja osin niittyä. Kohde sijaitsee Nissinmäentien mo-
lemmin puolin rajautuen pientaloalueisiin (kuva 1). Alueelle on mahdollisesti 
käynnistymässä asemakaavahanke, jonka tavoitteena on kaavoittaa osalle alu-
eesta pientalotontteja. 

Luontolausunnon tavoitteena on tunnistaa maastokäynnin avulla alueen mahdol-
liset luontoarvot sekä arvioida mahdollisten lisäselvitysten tarve ja antaa tarvitta-
essa suosituksia alueen maankäytön suunnittelua varten. 

Espoon kaupungin Kaupunkisuunnittelukeskus tilasi työn Ympäristösuunnittelu 
Enviro Oy:ltä. Lausunnon on laatinut biologi, FM Marko Vauhkonen. 

LÄHTÖTIEDOT 

Hepmortinrinteen selvitysalueen (kuva 1) pinta-ala on 1,06 hehtaaria. Selvitysalu-
eelta ei ole laadittu aiemmin luontoselvitystä. 

 

 
Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). Pohjakartta © Espoon kaupunki. 
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Espoon liito-oravien kokonaisselvityksessä (Lammi ym. 2016) ei tehty havaintoja 
liito-oravan esiintymisestä Hepmortinrinteen alueella eikä alueelta ole myöskään 
rajattu lajille soveltuvia elinympäristöjä. Lähimmät liito-oravahavainnot on tehty 
Harmaakallion luonnonsuojelualueella (noin 250 metriä itään Hepmortinrinteen 
alueen rajasta) sekä Vanttilantien ja Kauklahdenväylän risteyksen molemmin puo-
lin (lähimmillään noin 250 metrin päässä Hepmortinrinteen alueesta). Selvitysalu-
een ympäristössä on useita liito-oravalle soveltuvia metsiköitä noin 200–600 met-
rin etäisyydellä (ks. Lammi ym. 2016). 

SELVITYSALUEEN LUONNONOLOT 

Hepmortinrinteen selvitysalueelle tehtiin maastokäynti 16.6.2020. Katselmus-
käynnillä inventoitiin selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä selvitet-
tiin mahdolliset arvokkaat luontokohteet. 

Alueen luonnonoloja kuvataan seuraavassa osa-alueittain (1–10), joiden rajaukset 
ilmenevät kuvasta 2. 

 

 
Kuva 2. Selvitysalueen jako osa-alueisiin 1–10. Ilmakuva © Espoon kaupunkimittausyksikkö 2019. 

Osa-alue 1. Pääasiassa varttunutta ja uudistuskypsää kuusta kasvava metsikkö, 
jossa on sekapuuna vähän koivua (kuva 3). Pensaskerroksessa on mm. pihlajaa, 
tammen ja korpipaatsaman taimia sekä yksi pähkinäpensaan taimi. Kuviolla on 
jonkin verran lahoa maapuuta. Aluskasvillisuus on epäyhtenäistä ja puuttuu pai-
koin tiheän puuston varjostuksen vuoksi. Tavattavia lajeja ovat mustikka, kielo, 
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metsämaitikka, sormisara, nuokkuhelmikkä, valkovuokko, kevätpiippo, metsä-
lauha, puolukka, sananjalka ja metsäkastikka. Putkilokasvisto on tavanomaista, 
tuoreille ja lehtomaisille kankaille tyypillistä. 

 

 
Kuva 3. Kuusikkoa osa-alueella 1. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

Osa-alue 2. Kevyen liikenteen väylän reunalla oleva kapea niittykaistale. Kasvilli-
suus on heinävaltaista (nurminata, niittynurmikka, koiranheinä, punanata jne.), 
mutta ruoholajisto on monipuolinen. Kuviolla esiintyy mm. kevätlehtoleinikkiä, 
karhunputkea, heinätähtimöä, kalvassaraa, nurmitädykettä, särmäkuismaa, hara-
kankelloa, niittynätkelmää, leskenlehteä, voikukkia, hevon- ja tylppälehtihierak-
kaa, pihasauniota, komealupiinia, pujoa, päivänkakkaraa ja siankärsämöä. 

Osa-alue 3. Kevyen liikenteen väylä. Pientareilla kasvaa mm. ahomansikkaa, kelta-
maksaruohoa, siankärsämöä ja piennarpukinpartaa. 

Osa-alue 4. Kuusiaidanne, jonka pohjoispäässä kasvaa kaksi haapaa, monirunkoi-
nen raita sekä vaahtera. 

Osa-alue 5. Kuvion pohjoispäässä kasvaa vanha mänty, koivua ja haapaa sekä ali-
kasvoksena myös vaahteraa, harmaaleppää, tammea, kuusta, pihlajaa, tuomea ja 
raitaa. Tuoreen–lehtomaisen kankaan kenttäkerroksessa vallitsevat mustikka ja 
sananjalka (kuva 4). Lisäksi tavataan kieloa, valkovuokkoa, vuohenputkea, nuok-
kuhelmikkää, ahomansikkaa, vadelmaa, kultapiiskua, puolukkaa, kevätpiippoa, jä-
nönsalaattia ja kyläkellukkaa. Viljelyjäänteenä tai -karkulaisena esiintyy varjolilja. 
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Kuvion eteläosassa niityn reunalla kasvaa isotuomipihlajaa ja aitaorapihlajaa. Ke-
vyen liikenteen väylän reunalla on rivi nuoria vaahteroita. 

 

 
Kuva 4. Osa-alueen 5 aluskasvillisuutta. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

Osa-alue 6. Kuvion pohjoisosa on avointa heinäniittyä. Valtalajit ovat nurmipun-
tarpää, juolavehnä, niittynurmikka ja koiranheinä. Lisäksi tavataan mm. vuohen- 
ja koiranputkea, nokkosta sekä vähän komealupiinia ja hiirenvirnaa. Niityn etelä-
osa on monilajisempi; em. kasvien lisäksi tavataan mesiangervoa, niittyleinikkiä, 
paimenmataraa, voikukkia, pelto- ja metsäkortetta, puna-apilaa, maitohorsmaa, 
vadelmaa, pietaryrttiä, pujoa, pelto-ohdaketta ja valkokarhunköynnöstä. Niityn 
eteläosassa esiintyy vähän kiiltopajua sekä tuomea ja pihlajaa. Sähkökeskuksen 
tms. läheisyydessä kasvaa lajilleen määrittämätöntä pensasangervoa. 
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Kuva 5. Niityn pensoittunutta eteläosaa osa-alueella 6. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

Osa-alue 7. Niityn puustoutunut reunaosa. Puustona on nuorehkoja kuusia, koi-
vuja ja raitoja sekä kiiltopajua ja yksi halava. Kenttäkerroksessa esiintyviä lajeja 
ovat mm. mesiangervo, metsäkorte, vuohenputki, rönsyleinikki, nokkonen ja 
ranta-alpi. 

Osa-alue 8. Pientareet Nissinmäentien molemmin puolin ovat niittyä, jolla vallit-
sevat heinät (koiranheinä, nurmipuntarpää jne.) ja tien eteläpuolella myös komea-
lupiini (kuva 6). Pohjoispuolinen piennar on monilajisempi (kuva 7); tavattavia ruo-
hoja ovat mm. vuohen- ja koiranputki, voikukat, kultapiisku, puna-apila, harakan-
kello, pietaryrtti, särmäkuisma, lillukka, paimenmatara, piennarpukinparta, huo-
pakeltano, ahdekaunokki, siankärsämö, niittyleinikki, ahomansikka, linnunkaali, 
pujo ja ukonkeltanolaji. Niityn ja metsän rajalle on kasvanut varjostavaa nuorta 
lehtipuustoa (harmaaleppä, tuomi, pihlaja, vaahtera). Niityn reunalla kasvaa pen-
saat orjanruusua ja aitaorapihlajaa. 
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Kuva 6. Nissinmäentien eteläpuolista piennarniittyä. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 
Kuva 7. Nissinmäentien pohjoisreunan niittyä. Valokuva © Marko Vauhkonen. 
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Osa-alue 9. Metsikön valtapuustona on vanhoja mäntyjä ja kuusia sekä jokunen 
koivu. Alikasvoksena on kuusta, pihlajaa sekä vähän raitaa, koivua, tammea, vaah-
teraa ja isotuomipihlajaa (kuva 8). Kuviolla on polkuja (kansikuva) ja maasto on 
paikoin kulunutta. Kenttäkerroksen valtalaji on mustikka. Sen lisäksi tavataan aho-
mansikkaa, ukonkeltanoa, käenkaalia, jänönsalaattia, metsälauhaa, kultapiiskua, 
puolukkaa, nurmitädykettä, kevätpiippoa, kangasmaitikkaa, sananjalkaa, nuokku-
helmikkää ja oravanmarjaa. Polun reunalla kasvaa läheisten talojen pihalta levin-
nyttä herttavuorenkilpeä. 

 

 
Kuva 8. Metsää osa-alueella 9. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

Kuvion itäosassa puusto on harvempaa ja mäntyvaltaista. Alikasvoksena tavataan 
kuusta, koivua, pihlajaa ja tammen taimia. Mäntyvaltaisella alueella on pari pientä 
kalliopaljastumaa, joiden lajistoon kuuluvat mm. mäkitervakko, kalliokielo, metsä-
lauha, lampaannata, ahosuolaheinä ja varvut (puolukka, mustikka, kanerva). 

Osa-alue 10. Metsäalueen itäpään puustoa on harvennettu voimakkaasti ja jäljellä 
on vain joitakin vanhoja ylispuita (mänty, koivu). Alueelle on kasvanut nuorta leh-
tipuustoa ja melko tiheää lehtivesaikkoa: pihlajaa, tammea, vaahteraa, isotuomi-
pihlajaa, koivua ja haapaa (kuva 9). Lehtomaisen aluskasvillisuuden lajeja ovat 
vuohen- ja koiranputki, valkovuokko, maitohorsma, lehtonurmikka, keltamo, va-
delma, oravanmarja, sananjalka, kultapiisku, jänönsalaatti, kielo, sormisara, kylä-
kellukka ja kivikkoalvejuuri. 
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Kuva 9. Nuorta lehtipuustoa osa-alueella 10. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Selvitysalueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse Natura 2000 -alueita, 
valtakunnallisten luonnonsuojeluohjelmien kohteita, luonnonsuojelualueita, suo-
jeltuja luontotyyppejä tai luonnonmuistomerkkejä. 

Maastokäynnillä ei todettu kohteita, jotka täyttäisivät luonnonsuojelulain 29 §:n 
mukaisten suojeltujen luontotyyppien, vesilain 2 luvun 11 §:n mukaisten pienve-
sikohteiden tai metsälain 10 §:n mukaisten elinympäristöjen kriteerit. Alueella ei 
ole uhanalaisia, silmälläpidettäviä (Kontula & Raunio 2018a, b) tai muita arvok-
kaita luontotyyppejä. Alueen niityt ovat rehevöityneitä eivätkä kasvistollisesti 
edustavia. Osa-alueella 1 on sen verran lahoja maapuita, että kuvio täyttää 
METSO-ohjelman luokan II kohteen kriteerit (Syrjänen ym. 2016). Osa-alue suosi-
tellaan mahdollisuuksien mukaan jätettäväksi rakentamisen ulkopuolelle. 

Selvitysalueella ei arvioitu olevan luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeille hyvin so-
pivia elinympäristöjä. Poikkeuksena on osa-alue 9, joka on lepakoille soveltuvaa 
saalistusaluetta. Jos ko. metsäalueelle suunnitellaan maankäytön muutoksia, tulisi 
tätä ennen tehdä lepakkoselvitys. Lahokaviosammalen esiintyminen osa-alueella 
1 on mahdollista tulevaisuudessa, kun maapuut ovat lahonneet pidemmälle. 

Selvitysalueella ei arvioitu olevan myöskään uhanalaisten (Hyvärinen ym. 2019) 
tai muiden huomionarvoisten lajien kannalta tärkeitä elinympäristöjä tai esiinty-
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mispaikkoja. Alueen metsiköt ovat pinta-alaltaan niin pieniä, ettei niillä ole eri-
tyistä merkitystä huomionarvoisten lintulajien pesimäalueina. Lajiston osalta ei 
ehdoteta tarkempia inventointeja lukuun ottamatta em. lepakkoselvitystä. 
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