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Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Katariina Peltola 

Nuottaniemi, Nokkala-Nuottakunta 

 

LIITO-ORAVASELVITYS  

Johdanto 

Tämä selvitys koskee Nuottaniemessä sijaitsevaa selvitysaluetta, joka käsittää osan Nokkalan ja 

Nuottakunnan metsäisistä kiinteistöistä. Selvitysalueen koko on noin 7 hehtaaria, josta osa on 

viheraluetta ja osa rakentamatonta kiinteistöä. Nokkalanaukioon liittyvää asemakaavaa on tehty 

pitkään ja kaavan loppusuoralla kiinteistöltä havaittiin liito-oravaa vuonna 2013. Tällä hetkellä 

tutkitaan kiinteistön käytön mahdollisuuksia ja liito-oravatilannetta.  

 

Kuva 1 Selvitysalueen rajaus sinisellä, alue sijaitsee Nuottaniemessä.  

Toimeksiannon liito-oravaselvityksestä antoi Katariina Peltola Espoon 

kaupunkisuunnittelukeskuksesta. Työn tavoitteena on selvittää liito-oravatilanne Nokkalanaukiota 

laajemmin ja arvioida Nokkalanaukion kaava-alueen merkitystä liito-oravalle.  Lausunnon on 

laatinut FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. 

Selvitysalueella käytiin 27.3. ja 23.4.2020, jolloin etsittiin merkkejä liito-oravan esiintymisestä. 

Samalla tarkasteltiin olemassa olevaa puustoa ja sen soveltuvuutta liito-oravan elinalueeksi tai 

viheryhteydeksi.  
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Aiemmat havainnot liito-oravasta 

Nuottaniemestä ja Matinkylästä on runsaasti liito-oravan havaintoja vuodesta 2011 alkaen. Liito-

orava on havaittu ensimmäiseksi Sepettorpanpuistosta tämän selvitysalueen länsipuolelta. Vuonna 

2013 havaintoja kertyi Nuottamiehenpuistosta ja selvitysalueen Nokkalanaukiolta sekä 

Nokkalanpuisto 11:sta. Sen jälkeen havaintoja on kertynyt lähes vuosittain eri puolilta 

selvitysaluetta. Havaintoja on vuosilta 2014, 2016, 2018 ja 2019.  Havainnot ovat osin peräisin 

luontokartoittajan omasta havainnoinnista, joka ei liity tietyn selvityksen toimeksiantoon. 

Faunatican syksyllä 2019 tehdyssä selvityksessä todettiin aiemman liito-oravarajauksen olevan 

turhan laaja lännessä ja kiinteistön Nokkalanpuisto 7:n soveltuvan huonosti liito-oravalle (Faunatica 

2019).  

Ydinalueita on aiemmin rajattu selvitysalueelta neljä: 1) Nuottamiehenpuisto pohjoisessa 2) 

kaksiosainen alue Nuottakunnanpuisto ja Nokkalanaukio keskellä 3) Nokkalanpuisto 7-11 kaakossa 

4) Lahdenperä keskellä koillisessa.  

Kolmelta ydinalueelta on löytynyt pesäpuu, mutta Nokkalanpuisto 7-11 ei ole havaintoa 

kolopuusta.  
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Kuva 2 Aiemmat havainnot liito-oravasta selvitysalueella ja sen lähiympäristössä. Vuodet osoittavat 
papanoiden havaintovuosia.  
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Selvitysalueen havainnot vuonna 2020 

Alla selostetaan vuonna 2020 tehtyjä havaintoja ja kohderajauksia. Rajauksia on jossain määrin 

tarkennettu aiempiin nähden puuston rakenteen perusteella.  

 

Kuva 3 Liito-oravahavainnot keväältä 2020 ja niiden ympärille rajatut liito-oravakohteet.  

Kohde 1 Nuottamiehenpuisto 

Ydinalue muodostuu jyrkän rinteen väljäpuustoisesta metsiköstä. Puut kasvavat molemmin 

puolin Nuottaväenreittiä ja osin ehkä myös asuinkiinteistöjen puolella. Ylärinteessä kasvaa 

muutama nuorehko kuusi ja mänty sekä keskikokoisia haapoja tiiviissä ryhmässä. 

Pohjoisessa entisellä peltomaalla kasvaa harvakseltaan keskikokoisia koivuja ja haapoja, 

vähän tuomea ja istutettuja angervoja sekä yksittäisiä mäntyjä. Liito-oravan papanoita löytyi 

  A 

  A 

  A 
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niukasti kolohaavan alta ja vähän parin kuusen alta. Ydinalueen koillisosasta löytyi 

kolohaapa, jonka alta ei kuitenkaan löytynyt papanoita.  

 

Kuva 4 Kohde 1 kuvattuna etelästä pohjoiseen. Kuvan keskellä olevat kuuset ja koivu sijoittuvat 
rajaukselle.  

 

Kuva 5 Kohteen 1 itäreunassa asuinkiinteistön rajalla kasvaa useita keskikokoisia haapoja, josta 
yhdestä havaittiin kolo. Ydinalue jatkuu väljään lehtimetsään kerrostalon edustalla.  
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Kohteet 2-3 Nuottakunnanpuisto 

Nuottaniementien pohjoispuolella Nuottakunnanpuistossa metsä on ennallaan verrattuna 

aiempaan ydinaluerajaukseen. Metsiköstä ei kuitenkaan löytynyt yhtään papanoita tänä 

vuonna tarkasta etsinnästä huolimatta. Rajausta on tarkennettu ja liito-oravalle parhaiten 

soveltuva puusto on rajattu ydinalueeksi (kohde 2) ja muu metsä elinalueeksi.  

Aiemmin asutuksi havaittu pönttö sijoittuu rivitalopuutarhan reunaan, mutta sen alta ei 

löytynyt papanoita keväällä 2020. Samaisen rivitalon vierestä löytyi myös kolollinen koivu 

(merkitty kartalle kolopuuna). Puusto on kuusivaltaista sekametsää, jossa on jonkun verran 

koivua. Itäreunassa kasvaa muutamia kookkaita haapoja. Metsätyyppi on enimmäkseen 

tuore kangas, jossa on pieni soistuma Nuottakunnanpolun pohjoispuolella.  

Elinalueeksi luokiteltu kohde 3 on enimmäkseen mäntyä kasvavaa, kallioista sekametsää. 

Elinalueen rajausta on jatkettu länteen, koska Nuottakunnantien molemmin puolin kasvaa 

muutamia tuuheita kuusia. Nuottakunnanpolun pohjoispuolella kasvaa nuorehkoa 

koivikkoa ja länsiosassa kuusiryhmä. Nuottaniementien varressa kasvaa väljästi mäntyä, 

mutta läntisen taloyhtiön pihapiirissä myös muutamia lehtipuita.  

Elinaluerajauksen ulkopuolelle on jätetty kalliomännikkö kohteiden 1 ja 3 välissä.  

 

Kuva 6 Nuottakunnanpuistossa kohteella 2 kasvaa muutamia kookkaita haapoja ulkoilutien varressa. 
Kuvasuunta etelään.  

Kohde 4 Nokkalanaukio 

Ydinalue sijoittuu hyvin luonnontilaiseen, mutta pieneen sekametsään. Siitä löytyi 

muutamia liito-oravan papanoita neljän puun alta. Tunnetun kolohaavan alta löytyi 1. 

kierroksella pieni papanakasa (10 papanaa), joten se tulkittiin asutuksi. Tässä kookkaassa 

haavassa on useita koloja, mutta muita keskikokoisia haapoja ei metsiköstä löytynyt. 

Metsikön puut ovat kaikenikäisiä. Melko tuoretta, mutta kookasta lahopuuta on hyvin 
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runsaasti, joskin myös pitkälle maatunutta lahopuuta löytyy. Puustossa kasvaa useita 

kookkaita mäntyjä, keskikokoisia ja nuoria kuusia sekä eri-ikäisiä koivuja. Viereisen 

päiväkotitontin reunassa kasvaa useita nuoria lehtipuita, mm. metsävaahteraa.  

Itäosassa nuoret kuuset ovat varjostaneet aluskasvillisuuden olemattomaksi. Lännessä 

metsätyyppi on lehtomaisen kankaan ja tuoreen kankaan sekoitusta. Lapset ovat 

rakentaneet metsikköön majoja ja leikkien seurauksena metsänpohja tai puiden ympärykset 

ovat paikoitellen kuluneita. Toisella kartoituskierroksella kaikkia 1. kerran papanoita ei 

löytynyt, kun neulaskarike oli myllätty.  

 

Kuva 7 Kohteen 4 kolohaavan ympärillä kasvaa väljästi mäntyä, koivua ja nuorehkoa kuusta.  
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Kuva 8 Kohde 4 Nokkalanaukio kuvattuna Nuottaniementieltä itään. Kolohaapa jää kuvan vasemmalle 
puoliskolle puiden taakse. Keltaisen viivan oikealla puolella on kohde 5.  

Kohde 5 Itäinen rantatie 

Tämä pieni alue Nuottaniementien ja Itäisen rantatien kulmassa kasvaa niittymäistä metsää. 

Kookasta puustoa kasvaa kapealti vain Nuottaniementien varressa ja ydinalueen reunassa. 

Muualla kasvaa nuorta lehtipuustoa ja lisäksi Itäisen rantatien varressa kookas mänty.  

 

Kuva 9 Nokkalanaukion lounaisreunassa puusto on hyvin väljää kohteella 5 keltaisen viivan oikealla 
puolella. Nuottaniementien reunassa on muutama kookas havupuu ja koivu. Itäisen rantatien 
kulmassa on ryhmä nuoria lehtipuita, mm. metsävaahteraa ja koivua.  
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Kohde 6 Lahdenperä 

Ydinalueeksi luokiteltu metsikkö sijoittuu Matinlahden uimarannan pysäköintialueen 

kupeeseen Nokkalanniementien molemmin puolin. Pienestä ja nuorehkosta sekametsästä 

löytyi runsaasti papanoita, josta voi päätellä liito-oravan asustaneen tässä keväällä 2020.  

Nokkalanniementien länsipuolella kasvaa suuri koivu, jonka alta löytyi noin 100 papanaa. 

Se lienee pesäpuu, vaikkei koloa havaittukaan koivua peittoavan kuusen takia. Koivun 

vieressä on pieni kitukasvuinen haapa, josta löytyi kolo 2,5 metrin korkeudessa ja muutama 

papana. Tämäkin tulkittiin pesäpuuksi, vaikkei se papanoiden vähyyden takia taida olla 

jatkuvassa käytössä. Tämä kolohaapa näyttäytyy kartalla kahtena kolopuuna, koska kahden 

kierroksen GPS-piste ei osu samaan kohtaan. Tien itäpuolella ja pysäköintialueen kulmassa 

kasvaa muutama kookas kuusi. Reunakuusen alta löytyi suuri risupesä, joka oli pudonnut 

maahan.  

Lahdenperän metsikössä kasvaa nuorehkoa sekametsää. Vain Nuottaniementien reunassa 

kasvaa vähän kookkaampia kuusia, muutoin puut ovat läpimitaltaan noin 10-25 cm. 

Puulajistossa on kuusten lisäksi koivua, haapaa, mäntyä ja metsävaahteraa sekä jokunen 

raita.  

 

Kuva 10 Pesäpuuksi oletettu koivu on useiden nuorten kuusten suojaama ydinalueella 6.  
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Kohde 7 Matinlahdenrannan pysäköintialue 

Matinlahden uimarannan ja Nokkalan pienvenesataman käytössä olevan pysäköintialueen 

yhteyteen on rajattu liito-oravan elinalue. Pysäköintialueen reunoilla kasvaa useita tuuheita 

kuusia ja suuria mäntyjä, mutta eteläpuolella myös nuoria haapoja ja koivuja. Itäosassa 

kasvaa ympäristöstään poiketen useita keskikokoisia kuusia, joiden seassa on nuoria kuusia, 

koivuja ja vanhempia mäntyjä.  

Rajauksen ulkopuolella kasvaa hienoa rannikkomännikköä kuivassa kangasmetsässä.  

Kohde 8 Nokkalanpuisto 

Nokkalanpuisto 7-11 ei varsinaisesti kuulunut selvitysalueeseen, vaan rajaus sijoittui 

kadulle. Puusto kartoitettiin aiempien havaintojen ja metsän soveltuvuuden takia. Metsikkö 

on toistaiseksi ennallaan, mutta kiinteistölle Nokkalanpuisto 7 suunnitellut pientalot ovat 

ennakkomarkkinoinnissa. Rakentamattomalla kiinteistöllä Nokkalanpuisto 11 kasvavien 

kookkaiden kuusten tai mäntyjen alta ei tänä keväänä löytynyt papanoita, mutta puusto on 

ennallaan aiempiin kartoituksiin nähden.  

Nokkalanpolun eli Nokkalan venesataman lähellä kasvaa useita kookkaita tai keskikokoisia 

tervaleppiä ja muutamia kilpikaarnaisia mäntyjä. Aiempaan ydinaluerajaukseen tehtiin 

pieniä tarkentavia muutoksia. Rajaus luokiteltiin kolopuun puutteessa elinalueeksi, mutta ei 

soveltuvaksi metsäksi, koska siitä on kuitenkin löytynyt runsaasti papanoita viiden edellisen 

vuoden aikana.  

Yhteydet elinalueeseen 8 ydinalueelta 4 tulevat olemaan heikot Nokkalanpuisto 7:n 

rakentamisen jälkeen. Yhteys toimii muutaman pihapuun varassa pohjoisesta ja koillisesta.  

 

Kuva 11 Nokkalanpolun varressa kasvaa komeita mäntyjä ja paljon tervaleppiä; ne toimivat 
ruokailupuina ja myös ekologisena yhteytenä rannan myötäisesti. Kuvan vasemmalla puolikkaalla 
kasvaa elinalueen 8 kuusikkoa. Kuvasuunta pohjoiseen.   
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Ekologiset yhteydet vuonna 2020 

Ekologiset yhteydet selvitysalueen sisällä ovat taajamaksi melko hyvät, ks. kuva 12. Puistoja on 

useita, samoin rakentumattomia kiinteistöjä. Lisäksi ulkoilureittien metsiköiden leveys mahdollistaa 

puuston säilymisen viheralueella. Eri vuosikymmeninä rakentuneella pientaloalueella on jonkun 

verran pihapuita, joskin ne painottuvat vanhempien rakennusten yhteyteen. Viime 

vuosikymmeninä rakennetut kiinteistöt on rakennettu verraten täyteen eikä vanhoja puita ole voitu 

säästää.   

Selvitysalueelle sijoittuvien ydinalueiden väliset yhteydet toimivat lähes kokonaan puustoisina 

reitteinä. Nuottaniementien ylitys on mahdollista useista kohdista. Yhteys kohteelta 4 kohteelle 6 

tapahtunee ylittämällä Nuottaniementie kahdesti. Yhteys on arvioitu heikoksi kohteelta 5 länteen, 

koska se on kiinteistölle sijoittuvan puurivin varassa. Yhteys itään kohteelta 4 on niin ikään arvioitu 

heikoksi samasta syystä. Todennäköisesti liito-orava kuitenkin pystyy liikkumaan Nuottaniementien 

varressa pihapuita ja nuoria katupuita käyttäen. 
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Kuva 12 Liito-oravalle soveltuvat puustoiset yhteydet selvitysalueella.  

Yhteydet kohteelle 8 Nokkalanpuisto 7-11 ovat vähän heikot, mm. johtuen Nokkalanpuiston 

päiväkodin rakentamisesta ja vähäisestä määrästä kookkaita pihapuita. Kun Nokkalanpuisto 7-11 

mahdollisesti rakentuu, ei kadun eteläpuolelle välttämättä jää yhtään puuta, koska puita on vain 

asuinkiinteistön puolella. Tällöin Nokkalanpuisto- kadun varrelle voi muodostua liito-oravalle 

aukko. Tällä hetkellä näyttää siltä, että muutamia puita säilyisi viheralueella Nokkalanpolun varressa.  
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Kuva 13 Risteys Nokkalanpuisto ja Nokkalanpolku kuvattuna pohjoiseen. Risteyksestä vasemmalle 
kasvavat koivut lienevät viheralueella.  

Selvitysalueen eteläkärjessä rannan tuntumassa puusto harvenee. Eteläkärjessä kasvaa muutama 

kookas kuusi rantatörmällä ja tästä vielä etelämpänä komeita mäntyjä. Silti yhteys näyttää olevan 

liito-oravalle mahdollinen, vaikkakin hiukan aukkoinen.  

Ekologiset yhteydet selvitysalueen ulkopuolelle kulkevat lähinnä puistojen kautta, ks. kuva 14. 

Pohjoiseen pääsee Tiistilän koulun ohitse. Yhteys itään kulkee Matinlahdenrannan myötäisesti 

Koukkuniemen Rantametsään.  

Yhteys länteen on muutamassa kohdassa heikko, koska uudehkojen pientalojen ympäristöihin on 

säästetty hyvin vähän vanhoja puita. Esimerkiksi Nuottalahden ympäristön läpikulku voi olla liito-

oravalle haasteellinen, jos viimeiset puustoiset asuinkiinteistöt rakennetaan täyteen. Ainoa toimiva 

yhteys Suomenojan puhdistamon suuntaan kulkee ehkä Tiistilänkaaren puurivien kautta 

Kalastajantien katupuiden varassa Nuottasalmenpuistoon. Sepetlahden kohdalla rantapuusto 

vaikuttaa ilmakuvassa väljältä, josta syystä se on jätetty piirtämättä eikä sitä ole tulkittu varmaksi 

yhteydeksi.  
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Kuva 14 Ilmakuvan perusteella arvioidut ekologiset yhteydet lähialueella.  

 

Johtopäätös 

Nuottaniemessä liito-orava esiintyy neljällä tarkastetulla ydinalueella. Nokkalanpuisto 7-11, kohde 

8:n metsikkö, oli papanahavaintojen perusteella tänä vuonna autio ja se luokiteltiin pesäpuun 

puutteessa elinalueeksi. Tosin pitää muistaa, että edeltävän talven ja alkukevään poikkeuksellisten 

sääolojen vuoksi liito-oravan jätöksiä on ollut löydettävissä tavanomaista vähemmän. Kaikkia 

rajauksia on tarkennettu käsittämään liito-oravalle parhaiten soveltuvaa puustoa.  

Keskellä selvitysaluetta sijaitseva Nokkalanaukion ydinalue kohteella 4 ei ole ollut liito-oravan 

suosiossa, koska siitä löytyi vain vähän papanoita, vaikka metsikkö on ennallaan. Ydinalueiden 2, 4 

ja 6 pinta-ala on yhteensä 1,2 hehtaaria. Metsiköiden pienestä pinta-alan takia voidaan tulkita, että 

samainen liito-orava käyttää useampaa ydinaluetta verkostomaisesti. On myös mahdollista, että tätä 

Nuottaniemen metsäverkostoa asuttaa uros tai useita uroksia liikkuu selvitysaluetta laajemmalla 

elinpiirillä. Kohteelta 6 havaittu suurehko papanamäärä viittaa jatkuvampaan oleskeluun, jolloin 

voitaisiin päätellä, että tämän kohteen liito-orava voi jopa olla naaras.  
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Nokkalanaukion lounaisosan puusto kohteella 5 on luokiteltu elinalueeksi, koska sen harva puusto 

on väljää. Tämän kulman käyttäminen rakentamiseen ei todennäköisesti heikentäisi ydinalueen 4:n 

puustoa, jos ydinalueen metsikkö säilyy elinvoimaisena. Tärkeää on säilyttää ydinalueen vesitalous 

ennallaan. Myös kokonaisvaikutuksia liito-oravaverkostolle tulee tarkastella lähialueella ja siksi on 

syytä huomioida lähialueen muut mahdolliset hankkeet. Kokonaisvaikutus voi olla heikentävä, 

mikäli samanaikaisesti rakennetaan useissa metsiköissä ja yhteyksien varrella.  

 

Helsingissä 29.12.2020 

 

Susanna Pimenoff 

biologi, FM 

Luontotieto Keiron Oy 

 

 

 

Lähteet 

Espoon liito-oravatietokanta 2019: Espoon ympäristökeskus paikkatieto-aineisto.  

Faunatica 2019: Arvio Espoon Nuottaniemessä sijaitsevan Nokkalanpuisto 7:n kiinteistön 49-23-254-15 

merkityksestä liito-oravalle ja lepakoille. – Faunatican raportteja 57/2019, Foudia Länsi-Uusimaa Oy. 10 

s. PDF-tiedosto.   
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