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JOHDANTO 

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy laati vuonna 2020 luontolausunnon Espoon Nis-
sinmäessä sijaitsevalle Hepmortinrinteen alueelle (Vauhkonen 2020). Kohteella 
on vireillä asemakaavan muutos, joka käsittää em. luontolausunnossa tarkasteltua 
laajemman alueen. Nissinpuisto-kadun eteläpuoliselle nykyiselle lähivirkistysalu-
eelle ollaan osoittamassa yleinen pysäköintialue ja muuntamo. Tästä syystä luon-
tolausuntoa on tarpeen täydentää laajennusalueen osalta. 

Hepmortinrinteen laajennusalue sijaitsee Nissintie, Nissinpuisto ja Nissinrinne -ni-
misten katujen välissä. Alueen etelä–kaakkoisrajana on kevyen liikenteen väylä, 
Nissinlaaksonreitti. Laajennusalue on kokonaan rakentamatonta entistä maata-
lousmaata. 

Luontolausunnon tavoitteena on tunnistaa maastokäynnin avulla alueen mahdol-
liset luontoarvot sekä arvioida lisäselvitysten tarve ja antaa tarvittaessa suosituk-
sia alueen maankäytön suunnittelua varten. 

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

LÄHTÖTIEDOT 

Hepmortinrinteen laajennusalueen pinta-ala on 1,1 hehtaaria, josta pieni osa on 
inventoitu jo 2020 (ks. kuva 1 ja Vauhkonen 2020). Selvitysalueelta ei ole laadittu 
muita aiempia luontoselvityksiä. 

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 170 metriä koilliseen Hepmortinrin-
teen laajennusalueen rajasta) sekä Vanttilantien ja Kauklahdenväylän risteyksen 
molemmin puolin (lähimmillään noin 300 metrin päässä Hepmortinrinteen laajen-
nusalueesta). Selvitysalueen ympäristössä on useita liito-oravalle soveltuvia met-
siköitä noin 200–600 metrin etäisyydellä (ks. Lammi ym. 2016). 
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Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus (sininen viiva). Vuoden 2020 selvitysalue on rajattu punaisella viivalla. 
Pohjakartta © Espoon kaupunki. 

SELVITYSALUEEN LUONNONOLOT 

Hepmortinrinteen laajennusalueelle tehtiin maastokäynti 14.5.2021. Katselmus-
käynnillä inventoitiin selvitysalueen kasvillisuutta ja luontotyyppejä sekä selvitet-
tiin mahdolliset arvokkaat luontokohteet. 

Alueen luonnonoloja kuvataan seuraavassa osa-alueittain (1–8), joiden rajaukset 
ilmenevät kuvasta 2. 

Osa-alue 1. Nissinpuisto-nimisen kadun länsi–luoteispuolella sijaitseva alueen osa 
on päällekkäinen vuoden 2020 selvitysalueen kanssa ja on kuvattu Vauhkosen 
(2020) raportissa. 

Osa-alue 2. Nissinpuisto-nimisen kadun itäpuolella sijaitsee pumppaamo, jolle 
johtaa sorapintainen huoltotie. Pumppaamon vieressä kasvaa koristepensaita (la-
jilleen määrittämätön kuusama ja pensasangervo). Osa-alue on rehevää niittyä ja 
joutomaata/piennarta (kuva 3). Kasvilajistoon kuuluvat vuohen- ja koiranputki, 
koiranheinä, nurmipuntarpää, voikukat, komealupiini, poimulehdet, nokkonen, 
nurmitädyke, peltomatara, pelto-ohdake, vadelma, ruokohelpi, valkoapila, hieta-
kastikka, syysmaitiainen, pujo, siankärsämö. Niukkoina esiintyvät lisäksi metsäkur-
jenpolvi, ahdekaunokki ja särmäkuisma sekä viljelykarkulaisena lajilleen määrittä-
mätön narsissi. 
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Kuva 2. Selvitysalueen jako osa-alueisiin 1–8. Ilmakuva © Espoon kaupunkimittausyksikkö 2019. 

 
Kuva 3. Näkymä osa-alueelta 2. Pumppaamo kajastaa kuvan vasemmassa reunassa olevien pen-
saiden takana. Valokuva © Marko Vauhkonen. 
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Osa-alue 3. Pieni metsikkö, jonka puustona on varttuneita kuusia, nuoria haapoja 
ja pihlajia sekä muutama koivu ja mänty. Lehtomaisen kankaan kenttäkerroksen 
lajeja ovat mm. kielo, nuokkuhelmikkä, puolukka, lillukka, valkovuokko, vuohen-
putki, metsäorvokki ja sormisara (kuva 4). 

 

 
Kuva 4. Pienen metsikön aluskasvillisuutta osa-alueella 3. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

Osa-alue 4. Talojen eteläpuoleinen niittykaistale, jota on hoidettu leikkaamalla 
nurmikkomaiseksi. Heinien lisäksi kuviolla kasvaa mm. voikukkia, syysmaitiaista, 
valkoapilaa ja nurmitädykettä. 

Osa-alue 5. Selvitysalueen puustoutunut länsiosa erotettiin omaksi kuviokseen. 
Puustona on nuorta haapaa, raitaa ja koivua, tuomea, pihlajaa ja kiiltopajua sekä 
muutama kuusi (kuva 5). Kuviolla on pari koivupökkelöä ja lahoamisen alussa ole-
vaa maapuuta. Aluskasvillisuudessa vallitsevat kastikat, nurmipuntarpää, nurmi-
lauha, vuohen- ja koiranputki, vadelma, mesiangervo ja metsäkorte sekä ojan reu-
nalla korpikaisla. Paikoin tavataan vähän valkovuokkoa ja rohtovirmajuurta. Osa-
alueen halki on kaivettu ilmeisesti putki- tai johtolinja maahan (kuva 6). 
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Kuva 5. Osa-alue 5 on puustoutunutta entistä peltoa. Valokuva © Marko Vauhkonen. 

 

 
Kuva 6. Osa-alueen 5 halki on kaivettu ilmeisesti putki- tai johtolinja. Valokuva © Marko Vauh-
konen. 
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Osa-alue 6. Entisen peltoalueen keskiosa on säilynyt avoimena–puoliavoimena. 
Kuviolla kasvaa vähän koivuja ja yksittäinen kuusi (kansikuva). Vanhat sarkaojat 
ovat edelleen nähtävissä. Kenttäkerroksen valtalajeja ovat mesiangervo, nurmi-
lauha, koiranheinä, nurmipuntarpää, kastikat ja muut heinälajit sekä korpikaisla. 
Muuta lajistoa ovat mm. suo-ohdake, kevätleinikki, rönsyleinikki ja nokkonen. 
Ojissa kasvaa paikoin pullosaraa ja ranta-alpia. 

Osa-alue 7. Selvitysalueen itäosassa on tiheää, kosteapohjaista pajukkoa. Kiiltopa-
jun lisäksi kuviolla kasvaa muutama koivu ja kuusi. Aluskasvillisuus on monin pai-
koin niukkaa ja sen muodostavat samat lajit kuin osa-alueilla 5 ja 6. Kuviolla todet-
tiin silmälläpidettävän (NT; ks. Hyvärinen ym. 2019) pensaskertun reviiri. 

Osa-alue 8. Kevyen liikenteen väylä (Nissinlaaksonreitti), jonka pientareilla kasvaa 
mm. peltokortetta, valkovuokkoa, nokkosta, vuohen-, koiran- ja karhunputkea, pi-
haratamoa, voikukkia, syysmaitiaista ja valkoapilaa. 

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. Laajennusalueella ei ole kohteita, jotka täyttäisivät METSO-ohjelman 

kriteerit (Syrjänen ym. 2016). 

Selvitysalueella ei arvioitu olevan luontodirektiivin liitteen II ja IV lajeille hyvin so-
pivia elinympäristöjä. Laajennusalueella ei ole liito-oravan ydinalueeksi sopivaa 
metsää eikä sillä ole merkitystä lajin kulkuyhteyksien kannalta. Alueella ei arvioitu 
olevan merkitystä lepakoiden saalistusalueena eikä kohteella ole lahokaviosam-
malelle soveltuvia kasvupaikkoja. 

Hepmortinrinteen laajennusalueella ei arvioitu olevan myöskään uhanalaisten 
(Hyvärinen ym. 2019) tai muiden huomionarvoisten lajien kannalta tärkeitä 
elinympäristöjä tai esiintymispaikkoja. Alueella ei ole erityistä merkitystä pesimä-
linnuston kannalta, vaikka kohteella todettiinkin silmälläpidettävän (NT) pensas-
kertun reviiri. Lajiston osalta ei ehdoteta tarkempia inventointeja. 
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