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TYÖN TAUSTAT 

 

Selvityksen kohteena oleva alue sijaitsee Nokian kaupungissa, ns. 

Kolmenkulman alueella, keskustasta koilliseen. Se on kooltaan hieman yli 

seitsemän hehtaarin alue jossa sijaitsee yksi omakotitalo ja 

kivenmurskausalue, muilta osin se on rakentamatonta metsämaata. Alue 

rajautuu pohjoisessa Pori-Tampere -tiehen, idässä kulkee VT 3 ja 

lännessä Kolmenkulmantie. Aluetta halkoo Metsolantie. 

Selvityksen tarkoituksena oli löytää alueelta mahdolliset maankäytön 

suunnitteluun vaikuttavat metsälain, luonnonsuojelulain, vesilain ja EU:n 

direktiivien mukaiset arvokkaat elinympäristöt ja lajit. Alueelle tehtiin 

liito-oravaselvityksen maastokäynti 23.4.2017 ja kasvillisuusselvityksen 

maastokäynti 22.6.2017. Alueelle ei ole tiedossaolevia aiempia 

selvityksiä. 

Maastotöiden tekijänä ja raportoijana toimi Luontoselvitys M.Ranta/Mira 

Ranta ja työn tilaajana Nokian kaupunki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuva 1. Selvitysalueen sijainti suhteessa Nokian keskustaan. 

 

 

 



 

KASVILLISUUSSELVITYS 

 

Kasvillisuusselvityksessä alue kuljettiin järjestelmällisesti läpi ja eri 

kasvillisuustyyppejä edustavat alueet merkittiin karttaan. Samalla 

tarkasteltiin löytyykö alueelta erityisen arvokkaita luontokohteita tai 

lajeja. 

Kasvillisuuskuvioiden numerointi vastaa liitteenä olevan kartan 

numerointia. 

 

1. Lehtomainen kangasmetsä 

 

Suurin osa varsinaisesta metsäisestä alueesta on lehtomaista käenkaali-

mustikkatyypin kangasmetsää. Varsinkin alueen keskiosassa kasvillisuus 

on hyvinkin rehevää koska sinne on todennäköisesti joskus ajettu 

jätemaata tms.  

 

Puusto on sekametsää; lähinnä 

kuusta, koivua ja raitaa. 

Keskiosassa, lähellä 

Metsolantietä on myös 

muutamia komeita haapoja. 

 

Pensaskerroksessa kasvaa 

nuorta pihlajaa ja koivua. 

 

Kenttäkerroksen valtalajeina 

kasvavat mustikka, 

oravanmarja, käenkaali, 

metsäimarre, kevätpiippo, 

kielo, sormisara ja lillukka. 

 

 

Kuva 2. Valoisaa lehtomaista 

sekametsää alueen keskiosasta. 

 



2. Tuore kangasmetsä 

 

Alueen pohjoisosassa on pienehköt 

alueet tuoretta mustikkatyypin 

kangasmetsää.  

 

Valtapuuna kasvaa kuusi ja sen 

seurana sekapuuna koivua ja 

mäntyä. Pensaskerroksessa kasvaa 

nuorta koivua ja pihlajaakin.  

 

Kenttäkerroksessa selvä valtalaji on 

mustikka. Lisäksi kasvaa mm. 

oravanmarja, metsätähti, vanamo, 

sananjalka, kangasmaitikka ja 

kultapiisku. 

 

 

Kuva 3. Tyypillistä tuoretta 

mustikkakangasta. 

 

3. Joutomaat ja piha-alue 

 

Alueella sijaitsevan omakotitalon 

pihamaa jätettiin selvityksen 

ulkopuolelle.  

 

Lisäksi alueen itälaidalla sijaitsee 

jonkinlainen pienimuotoinen kiven 

louhinta- ja murskausalue aivan 

Metsolantiessä kiinni. Sekin on 

kasvillisuudeltaan merkityksetöntä 

aluetta.  

 

 

 

Kuva 4. Ihmisen muokkaamaa 

monilajista niittyä joutomaalla. 



Alueen keskiosassa sen sijaan on alue josta luultavasti on kuorittu multaa 

ja/tai sinne on ajettu maata. Nyt alueella kasvaa rehevä ja monipuolinen 

kasvillisuus ja pajut sekä nuoret koivut ja vadelma valtaavat aluetta 

hiljalleen.  

 

Kasvillisuudesta mainittakoon niittynätkelmä, timotei, maitohorsma, 

mesiangervo, nokkonen, hiirenvirna, huopaohdake, metsä- ja puna-apila, 

valkoapila ja niittyleinikki. Kasvillisuudelle tyypillistä ovat myös 

vieraslajit kuten jättipalsami ja lupiini. 

 

LIITO-ORAVASELVITYS 

  

Alueen eläimistöstä selvitettiin tarkemmin ainoastaan liito-orava. 

Kevättalvella alue kuljettiin läpi ja kaikkien suurimpien kuusien ja 

haapojen juurelta etsittiin merkkejä liito-oravasta, eli liito-oravan 

papanoita.  

Alueelta löytyi liito-oravalle soveltuvaa elinympäristöä alueen 

keskiosista, jossa on muutamia suuria haapoja. Oravalle käyttökelpoista 

aluetta olisi myös omakotitalosta lännen ja etelän suuntaan.  

Mitään merkkejä liito-oravan oleskelusta alueelta ei kuitenkaan 

löytynyt. Alue on kooltaan pieni ja jäänyt aika lailla eristyksiin muista 

metsäalueista johtuen teollisuusrakentamisesta ja leveistä tiealueista jotka 

ympäröivät sitä. Tästä syystä jatkossakaan ei ole syytä olettaa alueella 

olevan merkitystä liito-oravan kannalta. 

 

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

 

Maastokäyntien perusteella selvitysalueelta ei löytynyt 

luonnonsuojelulain, metsälain, vesilain tai EU:n direktiivien 

tarkoittamia erityisiä luontokohteita tai lajeja jotka tulisi huomioida 

alueen kaavoitusta suunniteltaessa.  

Kohteen metsät ovat tavanomaisia talousmetsäkäytössä olevia metsiä ja 

osittain kulttuurivaikutteisia ympäröivien alueiden luonteesta johtuen. 



 


