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1 Johdanto 

Espoon kaupunki on aloittamassa Otsolahden asemakaavan muutosta. Kaavamuu-

toksen tarkoituksena on arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilymisen tur-

vaaminen sekä perustan luominen alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. 

Tämän luontoselvityksen tavoitteena on tuoda esille Otsolahden luonnon piirteitä 

ja mahdollisia luontoarvoja. Luontoselvityksessä on kartoitettu elinympäristöjä, kas-

villisuutta, pesimälinnustoa, lepakoita ja liito-oravaa.  

Toimeksiantajan yhteyshenkilönä on toiminut maisema-arkkitehti Minna-Maija Sil-

lanpää. Hänen lisäkseen työn ohjausryhmään ovat kuuluneet Minna Järvenpää kau-

punkisuunnittelukeskuksesta ja erityissuunnittelija Kalevi Hiironniemi Espoon ym-

päristökeskuksesta. 

Luontoselvityksen maastotyön ja raportin ovat tehneet biologi, FM Anu Luoto (kas-

vit, liito-orava, lepakot ja elinympäristöt) ja lintuasiantuntija Hannu Holmström (lin-

nut). Työtä on ohjannut biologi, FM Susanna Pimenoff Luontotieto Keiron Oy:stä. 

Raportin kuvat ovat Anu Luodon. 

2 Selvitysalueen sijainti ja yleiskuvaus 

Otsolahden selvitysalue sijoittuu Tapiolan itäpuolelle Otsolahden pohjoisrannalle 

(kuva 1). Tapiolantie kulkee alueen pohjoisreunalla, mutta muutoin raja kulkee lä-

hinnä avointen niittyalueiden reunoja pitkin sekä Otsolahden vesialueella. Selvitys-

alueen pinta-ala on noin 18 hehtaaria. 

Otsolahti on osa Tapiolan 1950-60 –luvuilla rakentunutta puutarhakaupunkia. 

Tuolloin tavoitteena on ollut rakennusten sijoittaminen olemassa olevaa puustoa 

säästäen ja puutarhamaisen tunnelman luominen uusilla istutuksilla. Tämä tavoite 

on edelleen 60 vuoden jälkeen nähtävissä Otsolahden selvitysalueella. 

Otsolahden metsäalueet sijoittuvat pääosin Otsolahden ranta-alueen ja asutuksen 

väliseen rinteeseen. Alueen keskellä on melko laaja avokallioalue. Luonnonympäris-

töt ovat kulttuurivaikutteisia. Pienellä alueella on kuitenkin monipuolisesti erilaisia 

elinympäristötyyppejä avokallioista reheviin lehtoihin ja avoimiin niittymäisiin alu-

eisiin. 
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Kuva 1 Otsolahden selvitysalueen sijainti. 

3 Taustatiedot 

Otsolahden selvitysalueelta oli tiedossa aiempia liito-oravahavaintoja. Havainnot ja 

aluerajaukset esitetään kuvassa 2. Havainnot on saatu Espoon liito-oravatietokan-

nasta.  

Otsolahden alueella on kaikkiaan neljä I –maailmansodan aikaista linnoituslaitetta. 

(Museovirasto 2019). Näiden rakennusaika on vuosina 1915-18. Osa rakenteista on 

tuhoutunut, mutta Otsolahden eteläpuolella on edelleen nähtävissä kallioon louhit-

tuja yhdys- ja taisteluhautoja. 

Selvitysalueen keskiosassa kallion reunassa on luonnon muistomerkkinä rauhoitettu 

kuusi: Kontiotien lapinkuusi. Kuusi muistuttaa kapeakasvuista lapinkuusta ja on 

rauhoitettu vuonna 1980. (Espoon karttapalvelu 2019) 

Selvitysalueelta ei ole tiedossa uhanalaisten lajien esiintymiä tai luonnonsuojelulain 

29 § nojalla suojeltuja luontotyyppejä. 

Otsolahti kuuluu Tapiolan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 2019-2029 

suunnittelualueeseen (Ramboll 2019). 
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Kuva 2 Aiemmat liito-oravahavainnot ja aluerajaukset Espoon liito-oravatietokannassa. 
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4 Kartoitusmenetelmät 

4.1 Elinympäristöjen ja kasvillisuuden kartoitus 

Esityönä alueen luontotietoihin perehdyttiin tutustumalla luonnonhoitosuunnitel-

man paikkatietoihin ja kuvauksiin. Lisäksi käytettiin kaupungin ortokuvaa hyödyksi 

kuvioiden rajaamisessa maastokartoille.   

Alueen maastotyöt tehtiin kesäkuussa, 28.6.2019. Elinympäristöt ja kasvillisuuden 

kartoitti Anu Luoto.  

Maastokartoitukseen käytettiin yhteensä yksi maastopäivä. Selvitysalue kuljettiin läpi 

jalan. Elinympäristöt luokiteltiin metsätyyppeihin ja muihin elinympäristötyyppei-

hin. Metsiä arvotettiin mm. puuston iän, rakenteen ja luonnontilaisuuden perus-

teella. Kasvillisuuden yleispiirteet kartoitettiin elinympäristöjä määritettäessä. Ylei-

set ja havaitut huomionarvoiset kasvilajit kirjattiin, mutta selvityksen tavoitteena ei 

ollut laatia kattavaa putkilokasvilistaa.  

Maastokarttana käytettiin Espoon kaupungin laatimaa vektoripohjaista pohjakarttaa 

mittakaavassa 1:2000. Kuvioiden rajaamisessa käytettiin apuna GPS-paikanninta, 

jolta siirrettiin lokitiedot paikkatieto-ohjelmaan. 

4.2 Pesimälinnuston kartoitus 

Selvitysalueen linnusto laskettiin Koskimiehen ja Väisäsen (1988) kuvaamaa kartoi-

tusmenetelmää soveltaen. Maalintulaskentaan käytettiin kaksi laskentakierrosta. 

Kartoitustyö suoritettiin kulkemalla selvitysalueella mahdollisimman kattavasti, jot-

tei yksikään selvitysalueen maastokohta jäisi 50 metriä kauemmaksi laskijasta. Kier-

rokset ajoitettiin huomioiden lintujen lauluaktiivisuus ja pesintä sekä muuttolintujen 

saapuminen. Edellä kuvatulla tavalla voidaan kattavasti ja luotettavasti kartoittaa sel-

vitysalueen linnusto, aikaisin pesintänsä aloittavat sekä myöhään saapuvat lajit mu-

kaan lukien. 

Kartoituslaskennat suoritettiin 10.5 ja 13.6.2019 ja ne tehtiin Hannu Holmströmin 

toimesta.  Aikaväli kattaa ainakin osittain kaikkien Etelä-Suomessa pesivien lajien 

pesimäkauden. Maalinnustoa kartoittaessa on olennaista huomioida lajien väliset 

erot lauluaktiivisuuden huipun ajoittumisessa ja saapumisessa pesimäpaikoille.  

Lajikohtaisten reviirien tulkinnassa huomioitiin erityisesti kaikki reviirin pitoon viit-

taava käyttäytyminen. Reviirien tulkinnassa huomioitiin myös löydettyjen pesien 

sekä maastopoikueiden sijainnit. Reviiriksi tulkittiin useassa eri laskennassa samalla 

paikalla havaittu koiras tai pari, tai yhdeltä laskentakäynniltä selkeä reviiriin tai pe-

sintään viittaava havainto. 

4.3 Lepakoiden kartoitus 

Lepakkokartoituksessa on sovellettu kirjallisuudessa esiteltyjä menetelmiä. Perustie-

toja lepakkokartoituksen menetelmistä antavat esimerkiksi Hundt (2012) ja Sierla 

ym. (2004). Suomen lepakkotieteellinen yhdistys on laatinut oman ohjeistuksensa 

lepakkoselvityksen tekemistä varten (SLTY 2012). 

Tässä selvityksessä lepakoita havainnoitiin öisin ns. aktiividetektorin, eli ultraääni-

ilmaisimen (Pettersson Elektronik D240X), avulla. Useimmat havaitut lepakoiden 
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kaikuluotausäänet nauhoitettiin digitaalisella Roland R-09HR tallentimella. Kuljetut 

reitit ja havaintopisteet tallennettiin GPS- paikantimella (Garmin GPS 62S). Lajit 

tunnistettiin joko maastossa tai jälkikäteen analysoimalla nauhoitettuja ääniä tieto-

koneella BatSound® -ohjelmalla. 

Kartoituskierroksia oli kolme: 3.6., 2.7. ja 1.8.2019. Kaikki kierrokset aloitettiin puo-

len yön jälkeen. Kartoittajana toimi kaikilla kierroksilla Anu Luoto. 

Alueella käytettiin myös passiividetektoreita, jotka olivat maastossa aktiivikartoituk-

sen ajan. Passiivilaitteina käytettiin Anabat Express detektoreita. Tallennetut tiedos-

tot analysoitiin AnaLook –ohjelmistolla. Aineiston analysoinnissa käytettiin apuna 

Suomen lepakkotieteellinen yhdistys ry:n koordinoimaa Lepakoiden muutonseuran-

taan (LEMU-hanke) kehitettyä skanneria ja suodattimia, joiden avulla voidaan käsi-

tellä isojakin aineistoja. Passiividetektorit sijoitettiin jokaisella käynnillä hieman eri 

paikkaan selvitysalueelle. Laitteiden sijainnit selviävät kuvasta 3. 

 

 

Kuva 3 Passiivilaitteiden sijainnit sekä lepakoiden kartoitusreitti Otsolahdessa 2019. 

4.4 Liito-oravan kartoitus 

Liito-oravan esiintyminen todetaan ulostepapanoiden perusteella. Maastossa etsi-

tään papanoita liito-oravien suosimien suurten puiden, yleensä kuusten ja haapojen 

juurilta. Maastotyö tehdään papanoiden löytämisen kannalta parhaiten soveltuvaan 

aikaan keväällä. 
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Maastokartoitus tehtiin 29.4.2019 Kartoitusajankohta oli hyvä, sillä maastossa ei ol-

lut lunta ja papanat olivat kartoitusaikana puiden juurilla selvästi näkyvillä. Kartoitus 

tehtiin jalan GPS-paikanninta hyödyntäen. Maastotyön teki Anu Luoto.  

4.5 Kohteiden arvottamisen perusteet 

Ensisijaisesti arvotuksessa huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö ja sen 

asettamat vaatimukset elinympäristöjen rajauksille. Huomoitavia lakeja ovat 

luonnonsuojelulaki (29 §), vesilaki (11 §) ja metsälaki (10 §). Lisäksi arvotuksessa 

huomioidaan kaikista kartoitetuista tai tiedossa olevista lajiryhmistä tehdyt 

havainnot ja tulkinnat. Saadakseen luokittelussa korkean arvon (arvo 4 tai 5) tulee 

kohteen tai luontokokonaisuuden täyttää useita mainituista kriteereistä ja lisäksi olla 

elinympäristön osalta edustava. Kohten edustavuus ja luonnontilaisuus vaikuttavat 

arvotukseen molempiin suuntiin. Edustavuus määritellään tapauskohtaisesti, sillä se 

ei ole sama erilaisten lajiesiintymien tai elinympäristöjen osalta. Ekologiset yhteydet 

vaikuttavat arvotukseen, lisäten arvoa, jos kohteella on tärkeä ekologinen yhteys tai 

se muodostaa ekologisen verkoston ydinalueen.  

Rajatut elinympäristöt, luontokohteet ja tarvittaessa luonto-kokonaisuudet 

arvotetaan kuuteen luokkaan. Luokittelussa on kuvailtu alin mahdollinen luokka, 

johon kohde tulkitaan. Esimerkiksi tavanomainen pähkinäpensaslehto on 

maakunnallisesti arvokas LsL 29 §:n ja LAKU-kriteerin perusteella, mutta sen voi 

nostaa valtakunnallisesti arvokkaaksi, jos se lisäksi on edustava.   

Kohteiden edustavuutta ja luontoarvoa arvioitaessa käytetään seuraavaa 

kirjallisuutta:  

- Espoon ympäristökeskuksen (2010) laatima ohjeistus luontokohteiden prio-

risoinnista 

- Luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellemaalle, ns. LAKU –

kriteerit (Uudenmaan liitto 2012).  

- luontodirektiivin liitteen IV lajien (pl. lepakot) esittelyt (Nieminen & Ahola 

2017) 

- uhanalaiset luontotyypit (LuTu, Kontula & Raunio toim. 2018) 

- lajien uhanalaisluokittelu (Hyvärinen ym. 2019 ) 

- Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen mukainen lepakkoalueiden arvotus v. 

2012 

- Ekologinen verkosto ja yhteydet (Väre, S. & Krisp, J. 2005) 

5 Valtakunnallisesti arvokas kohde  

 kohde on luonnonsuojelualue tai kohteella on luonnonmuistomerkki. 

 kohde on valtakunnalliseen suojeluohjelmaan tai Natura 2000 –verkostoon 

kuuluva alue.  

 äärimmäisen (CR) tai erittäin (EN) uhanalaisen lajin tai luontotyypin kannalta 

tärkeät esiintymät  

 kohde voi myös olla muutoin ainutlaatuinen, esimerkiksi monipuolinen 

elinympäristöjen kokonaisuus, joka luo edellytykset runsaalle ja erikoistu-

neelle lajistolle. 
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Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii suojelualueen perustamista, mikäli kohdetta ei 

ole jo suojeltu. 

4 Maakunnallisesti arvokas kohde 

 LsL 29 § mukainen suojeltava luontotyyppi 

 vesilain 2. luvun 11 § mukainen kohde 

 erityisesti suojeltavien lajien esiintymät (LsL 47 §/LsA 21 §) 

 LAKU:n kriteerit täyttävä kohde 

 maakunnallisesti merkittävät ekologiset yhteydet ja luonnon ydinalueet 

 kohteella esiintyy vaarantunut (vähintään VU) laji tai lajeja, edustavaa arvo-

kasta tai uhanalaista luontotyyppiä tai luonnontilaisuus luo edellytykset useille 

harvinaisille lajeille  

 täyttää alempien luokkien kriteerit, mutta on lisäksi erityisen edustava koko-

naisuus tai useita päällekkäisiä arvoja 

Luonnonarvojen säilyttäminen vaatii selviä rajoituksia alueen maankäyttöön: 

yleensä suojelualueen perustamista tai vähintään suojelurajausta kaavaan.  

3 Paikallisesti erittäin arvokas kohde 

 LsL 49 § nojalla suojeltu lisääntymis- ja levähdyspaikka. Mm. liito-oravan ja 

viitasammakon lisääntymispaikka. 

 MeL 10 § mukainen erityisen tärkeä elinympäristö  

 Espoon LUMO-luokituksen 1 - 3 kohteet 

 harvinainen tai uhanalainen laji, lajirikkaus, arvokas elinympäristö tai hyvä 

luonnontila voivat tuoda ympäristölle tämän arvon. 

 muu luonnonsuojelullisesti arvokas kohde, kuten vanha tai runsaasti laho-

puuta sisältävä metsä, mahdollinen METSO-ohjelman kohde 

Kohteella on sellaisia luonnonarvoja, jotka säilyäkseen yleensä vaativat joitakin 

rajoituksia alueen maankäyttöön. Kohteen sijainnin voi merkitä kaavaan esim. luo-

merkinnällä. 

2 Paikallisesti arvokas kohde.  

 Espoon LUMO-luokituksen 4-9 kohteet 

 on tavanomaisesta poikkeava elinympäristö, jolla voi esiintyä harvinaisia lajeja 

ja/tai merkittäviä elinympäristöjä  

 liito-oravan elinalueet 

 linnustollisesti merkittävät alueet 

 lepakoille tärkeät saalistusalueet (myös paikallisesti erittäin arvokkaita)  

 merkittävän lajin potentiaaliset elinympäristöt 

 geologisesti arvokkaat muodostumat 

 kohteen edustavuus esimerkiksi luonnontilan osalta ei ole tällä hetkellä ei ole 

riittävä, jotta se nousisi paikallisesti erittäin merkittäväksi.  
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Kohteen luontoarvot voi yleensä säilyttää pienillä rajoituksilla, suunnitelmista 

riippuen. Kohteen sijainnin voi merkitä kaavaan informatiivisena merkintänä, jotta 

se tulee paremmin huomioitua maankäytön suunnittelussa. 

1 Tavanomainen kohde edustaa tavanomaista luontoa eikä sillä esiinny 

harvinaisia tai uhanalaisia lajeja tai luontotyyppejä. Ei rajoituksia normaaliin 

rakentamiseen tai maankäyttöön. 

0 Ei erityisiä luontoarvoja Kohde on muokattu ja luonnontila täysin 

muuttunut. Vähäarvoinen tai tuhoutunut kohde kuten turvesuo tai louhinta-alue. 

4.6 Käytetyt lyhenteet 

Raportissa on käytetty seuraavia lyhenteitä: 

LsL luonnonsuojelulaki 

LsA luonnonsuojeluasetus 

MeL metsälaki 

MeA metsäasetus 

VesL vesilaki 

EU-D1 Lintudirektiivi  

METSO Etelä-Suomen metsien  

 monimuotoisuusohjelma  

LAKU luonnonympäristöjen arvottamisen kriteeristö Uudellamaalla  

LUMO Espoon luonnon monimuotoisuuden perusteet ja priorisointi 

CR äärimmäisen uhanalainen 

EN erittäin uhanalainen 

VU vaarantunut 

NT silmälläpidettävä  

SV  Suomen vastuulaji 
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6 Elinympäristöt ja kasvillisuus 

Otsolahden selvitysalueelta rajattiin kaikkiaan 20 elinympäristökuviota kasvillisuu-

den perustella (kuva 4). Rajattujen kuvioiden pinta-ala on yhteensä noin 7 hehtaaria. 

Rakennettuja alueita ei rajattu eikä myöskään kartoitettu tarkemmin. Alueen pi-

haympäristöt vaihtelevat luonnontilaista muistuttavasta hoidettuun puutarhaan. 

Alueen länsiosan rivi- ja omakotitalojen pihoissa ja katujen varsilla on suuria lehti-

puita mm. siipipähkinää ja pihat ovat puutarhamaisia. Itäosan kerrostalojen pihat 

ovat pääosin leikattua nurmikkoa, ja puuston muodostavat kotimaiset puut kuten 

koivut, kuuset ja männyt. Kaikki alueet eivät ole intensiivisesti hoidettuja. 

Kaikki rajatut elinympäristökuviot ovat jossain määrin kulttuurivaikutteisia. Kult-

tuurivaikutus näkyy poikkeavana lajistokoostumuksena, kulumisena, rehevyytenä 

sekä vieraslajien esiintymisenä.  

 

Kuva 4 Otsolahden rajatut luontotyypit ja niiden numerointi.  
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6.1 Lehdot 

Lehtoja on rajattu kaikkiaan neljä kuviota ja niiden pinta-ala on yhteensä noin 1,1 

hehtaaria. Lehdot ovat ihmistoiminnan seurauksena muuttuneita, joten ne on tyy-

pitelty lähimpään sopivaan lehtotyyppiin.  

Kuviolla 8 on rinteessä lähinnä vuohenputkityypin (AegT) lehtoa. Ylärinteessä Ot-

solahdentien varressa kasvaa järeitä lehtikuusia. Ulkoilutien varressa tervalepät ovat 

puustossa vallitsevia. Muita puuvartisia ovat mm. tuomi, pihlaja, koivu, vaahtera 

sekä pensaista taikinamarja ja punaherukka. Kenttäkerros on runsaslajinen: mm. 

vuohenputki, käenkaali, oravanmarja, haisukurjenpolvi ja jänönsalaatti. Kuvion ete-

läosassa kasvaa runsaammin mesiangervoa ja metsäkortetta. Ulkoilutien varresta 

löytyi vieraslaji rikkapalsamia sekä rohtolitulaukkaa, joka on ruohosipulilta tuoksuva 

ristikukkainen ruoho. 

Kuvion 11 lehto on lajistoltaan mielenkiintoinen, koska sen ruohovartisten kasvien 

lajisto on varsin monipuolinen. Lehto sijaitsee linnoituslaitteen alapuolisessa rin-

teessä, mikä on todennäköisesti vaikuttanut kasvillisuuteen, joka poikkeaa ympäröi-

västä kangasmetsästä. Maaperässä on myös kivisyyttä, mikä voi johtua ihmisen toi-

mista alueella. Lehdon puusto muodostuu koivuista ja männyistä, josta osa on var-

sin järeitä. Pensaskerroksessa kasvaa paikoin runsaasti pihlajan ja vaahteran taimia. 

Ruohovartiseen lajistoon kuuluvat käenkaali, haisukurjenpolvi, jänönsalaatti, aho-

mansikka, nuokkuhelmikkä. Rehevien ympäristöjen lajeja vuohenputkea ja nok-

kosta esiintyy niukasti kuten myös mustikkaa. Lehtotyyppi on lähinnä nuokkuhel-

mikkä-linnunhernetyypin kuiva lehto, joskin tyyppilajeista linnunherne vaikuttaa 

puuttuvan kuviolta. 

 

Kuva 5 Kuviolla 15 kasvaa kookkaita tervaleppiä ja niiden alla kosteaa saniaislehtoa. 
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Kuviot 15 ja 16 ovat keskiravinteisia kosteita lehtoja, joiden pääpuulajina kasvaa 

kookasta tervaleppää. Molemmilla kuvioilla on keväisin kosteutta ja etenkin itäisem-

mällä kuviolla 16 kosteus säilyy pidempään. Molempien lehtojen kenttäkerroksen 

lajistoon kuuluvat käenkaali ja hiirenporras, jotka ovat luontotyypin nimilajit – hii-

renporras-käenkaalityypin lehto. Kuviolla 16 on suurruoholehdon piirteitä, mikä il-

menee mesiangervon runsautena. Kuviolla on myös luhtaisuutta, joka ilmenee ren-

tukan ja keltakurjenmiekan esiintymisenä. 

Kuviolla 19 kasvaa tuoreessa lehdossa useita järeitä kuusia sekä muutamia suuria 

koivuja. Niiden alla viihtyvät tuomet sekä pihlajat. Puustoa on harvennettu useita 

vuosia sitten ja sen jäljiltä maastossa on muutamia suurten kuusten kantoja. Lehti-

lahopuuta on jonkin verran. Aluskasvillisuus on rehevää, etenkin kuvion etelä-

osassa, jossa maaperässä on hiukan enemmän kosteutta. Kosteus ilmenee mm. kor-

pikaislan sekä pelto- ja metsäkorteen runsaana esiintymisenä. Myös hiirenporrasta 

sekä ja korpi-imarretta esiintyy samoin kuin mesiangervoa. Pienikokoisemmista la-

jeista voidaan mainita mm. valkovuokko, kevättähtimö ja käenkaali. Kuvion lehto-

tyyppiä on vaikea määrittää, koska kasvillisuus on muuttunut puuston harvennuk-

sen seurauksena.  Lähinnä kyseessä on tuore, keskiravinteinen lehto (OMaT). Kuvio 

kapenee pohjoisessa ja vaihettuu vähitellen lehtomaiseksi kankaaksi. 

6.2 Kangasmetsät 

Kangasmetsiä on rajattu kaikkiaan viisi kappaletta ja niiden pinta-ala on yhteensä 

2,3 hehtaaria. Kuviot ovat keskenään varsin erilaisia. 

Kuvio 1 sijoittuu rakennetulle alueelle pienen kallionyppylän ympärille. Metsätyyppi 

on lähinnä lehtomaista kangasta. Puusto on lehtipuuvaltaista ja muodostuu nuorista 

haavoista, vaahteroista ja koivuista. Aluskasvillisuus on heinävaltaista, mm. rehe-

vyyttä ilmentävä koiranheinä on runsas. 

Kuvio 2 on kapea metsäkaistale kerrostalon ja rivitalon välisessä rinteessä. Puusto 

on pohjoisosassa lehtipuuvaltaista ja eteläosassa on enemmän kuusta. Metsätyyppi 

on lähinnä lehtomaista kangasta. Pohjoisosa on valoisa, mikä näkyy aluskasvillisuu-

dessa suurten ruohojen runsautena, esim. maitohorsma ja sananjalka. Eteläosassa 

on tyypillisempää lehtomaisen kankaan kasvillisuutta: käenkaalia, metsäkastikkaa ja 

mustikkaa. Eteläosan lajistossa esiintyy mm. haisukurjenpolvea, kyläkellukkaa, kal-

lioimarretta. Eteläosassa on kallioisuutta ja kivisyyttä, minkä lisäksi kuuset varjosta-

vat siellä pohjoisosaa enemmän. Eteläosaan ylettyy myös I maailmansodan aikainen 

linnoituslaite, joka on pääosin tuhoutunut. 

Kuvio 7 sijaitsee päiväkodin ja Otsolahdentien välisellä alueella. Kangasmetsässä 

kasvaa muutamia hyvin järeitä kuusia, mutta osittain puusto on myös väljää. Pihan-

reunassa päiväkodin aidan vieressä kasvaa pihlajaa. Metsätyyppi on lähinnä lehto-

maista kangasta. 

Otsolahdentien eteläpuolisella metsäalueella on laajalti tuoretta ja lehtomaista kan-

gasmetsää, joka on rajattu suurempana kokonaisuutena erottelematta metsätyyppejä 

(kuvio 9). Puusto on pääsoin kuusivaltaista sekametsää. Kuvion itäosassa kuuset 

ovat järeämpiä kuin lännessä. Koko metsikössä esiintyy myös mäntyä, koivua ja näi-

den alla pihlajaa sekä vaahteraa. Puustoa on harvennettu useita vuosia sitten, mistä 
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kertovat kookkaat, yksittäiset kuusen kannot. Aluskasvillisuudessa on vaihtelua: län-

siosassa on enemmän mustikkaa ja sananjalkaa, itäosassa käenkaalia ja heiniä. Kivi-

syyttä esiintyy etenkin länsiosassa. Paikoin maa on kulumisen takia paljas. 

Kuvio 17 on todennäköisesti ollut samankaltaista metsää kuin kuvio 9, mutta puus-

toa on harvennettu voimakkaasti. Harvennuksen seurauksena aluskasvillisuus on 

muuttunut – avoin alue on heinä- ja ruohovaltaista ja vain varjostavan puuston alla 

kasvaa enemmän mustikkaa. Aluskasvillisuuden lajistoon kuuluvat metsäkastikka, 

sananjalka, oravanmarja, käenkaali, maitohorsma ja kyläkellukka. Puusto on kuusi-

valtaista, mutta sekapuuna kasvaa koivua ja mäntyä. Pensaskerros on pääosin rai-

vattu pois, mutta pihlajat ja vadelmat ovat muodostamassa uuden pensaston. Metsä 

on tyypiltään tuoretta ja lehtomaista kangasta. 

Kuvio 20 on pihojen ja teiden väliin jäänyt rakentamaton pieni metsikkö. Kuvio on 

ilmakuvien perustella ollut puustoinen ja rakentamaton. Tällä hetkellä metsikkö on 

lehtipuuvaltainen ja sillä kasvaa raitaa ja vaahteraa sekä tuomea. Metsänreunoilla 

kasvaa myös joitakin mäntyjä. Aluskasvillisuudessa vallitsevat ravinteisuutta suosi-

vat ruohot kuten maitohorsma, nokkonen ja vuohenputki. Heinistä koiranheinä ja 

niittynurmikka olivat yleisiä. Metsä on tyypiltään lähinnä lehtomaista kangasta, 

mutta huomattavasti muuttunutta. 

6.3 Kalliot ja kalliometsät 

Otsolahden selvitysalueen keskiosasta on rajattu kolme kalliokuviota (3-5) sekä li-

säksi ranta-alueelta rantakallio (kuvio 13). Rajattujen kallioiden yhteispinta-ala on 

noin yksi hehtaari. 

Kuviot 3-5 muodostavat kerrostalojen keskelle kallioaluekonaisuuden. Kuvioilla 3 

ja 5 on avokallioita ja niiden välisessä painanteessa kasvaa mäntyvaltaista kalliomet-

sää. Avokallioilla on useita kelomäntyjä ja yksittäisiä kitukasvuisia eläviä mäntyjä. 

Pihlajaa kasvaa kallion painanteissa. Kallioiden näkyvin laji kesäkuun lopun maas-

tokäynnillä oli runsaana kukkiva kultapiisku. Muuta lajistoa ovat suolaheinä, metsä-

lauha, kalliokielo ja keto-orvokki. Kallioiden pinnalla oli niukasti jäkäliä, mutta jon-

kin verran kallioiden tavallisia sammalia. Kuviolla 4 on tyypillistä mäntyvaltaista kal-

liometsää, jossa pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa. Aluskasvillisuus on lähinnä mus-

tikkaa sekä kuivuutta kestäviä heiniä. Kuvioilla 4 ja 5 on I-maailmansodan aikainen 

linnoituslaite, joka on maastossa varsin heikosti enää nähtävissä. 

Otsolahteen työntyvä pieni niemi on luokiteltu kallioelinympäristöksi (kuvio 13), 

vaikka se voitaisiin luokitella ranta-alueeksi tai rantaniityksi. Niemen keskiosassa on 

avointa kalliopintaa, jossa näkyvät hienosti eri kivilajit. Kalliokasveista havaittiin iso- 

ja keltamaksaruoho. Avokalliota ympäröi matala niittymäinen kasvillisuus, joka ve-

sirajassa muuttuu korkeakasvuisemmaksi rantakasvillisuudeksi. Matalakasvuisen 

niittyalueen valtalajit ovat ketohanhikki (merihanhikki) sekä merirannikki. Suurem-

pia rantakasveja ovat järviruoko, ranta-alpi ja mesiangervo. Puut ovat pienikasvuisia 

koivuja, pihlajia ja tervaleppiä. 
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Kuva 6 Rantakalliolla kallion pinnassa on näkyvissä eri kivilajien muodostamia juonteita (ku-

vio 13). 

6.4 Niitty 

Metsäalueen keskelle on polkujen varteen jäänyt pieni aukio, kuvio 14. Vanhoja il-

makuvia tarkastelemalla aukion historia ei ilmene sen tarkemmin. Nykyisellään ”nii-

tyllä” kasvaa typpeä suosivia suurruohoja kuten maitohorsmaa, mesiangervoa, nok-

kosta sekä koiran- ja vuohenputkea. Pensaista esiintyy vadelmaa, sekä yksittäisiä 

terttuseljoja. Aukiolla kasvaa myös muutama nuori jalopähkinäpuu, jotka ovat joko 

levinneet pihapuista tai sitten tarkoituksellisesti istutettu. Kuvion eteläosassa kasvaa 

yksittäin puutarhakarkulainen auringontähti, joka on isokokoinen monivuotinen pe-

renna. 

6.5 Kulttuurivaikutteinen ympäristö 

Tähän elinympäristöluokkaan on laitettu ympäristöt, jotka selkeästi ovat jatkuvan 

ihmistoiminnan, kuten viheralueiden hoidon, piirissä. Luokassa on myös kulttuuri-

historiallisesti arvokas I-maailmansodan aikainen linnoituslaite. 

Kuviolla 6 sijaitsee Otsolahden päiväkoti piha-alueineen. Piha-alue on kulunut las-

ten leikeissä, eikä siellä ole merkittävää kasvillisuutta. Puusto muodostuu varttu-

neista männyistä ja koivuista. 

Selvitysalueen parhaiten säilynyt linnoituslaite sijaitsee kuviolla 10, heti Otsolahden-

tien eteläpuolella. Linnoituslaite on merkitty Museoviraston muinaismuistorekiste-

riin, mutta maastossa sitä ei ole merkitty mitenkään. Linnoituslaitteen juoksuhaudat 

ovat osittain kasvittuneet ja täyttyneet lehtikarikkeella. Osalla alueesta kariketta ja 

kasvillisuutta on raivattu pois. Kasvillisuus on rehevää ja monilajista. Puuvartisista 
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vaahtera, pihlaja ja terttuselja ovat valtalajeja. Ruohovartista lajistoa ovat mm. mai-

tohorsma, kyläkellukka, nokkonen, keltamo, kivikkoalvejuuri. Linnoituslaitteen kes-

kellä olevalla kalliolla kasvaa keto-orvokki, isomaksaruoho ja lehtoarho. 

 

Kuva 7 Jättipalsami on valloittanut linnoituslaitteen juoksuhaudan (kuvio 10). 

Kuviolla 12 on hoidettua puistoa, jossa leikatun nurmialueen keskellä on puustoisia 

saarekkeita. Saarekkeiden puusto muodostuu vanhoista tervalepistä ja männyistä 

sekä niiden alla kasvavista tuomista ja nuoremmista tervalepistä. Kuvion itäosassa 

on laajahko kurtturuusukasvusto. Itäosan pienessä poukamassa on kapea hiekka-

vyöhyke, jonka reunalla kasvaa mm. rantavehnää ja merirannikkia. Poukamaa ei ole 

rajattu erikseen sen pienen koon vuoksi. 
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Kuva 8 Hoidettua puistonurmikkoa kuviolla 12. 

Kuvio 18 on laaja hoidettu nurmialue Otsolahden rannassa. Kuviolla on myös niit-

tymäisiä piirteitä. Valkoposkihanhet viihtyvät ruokailemassa rannan läheisillä osilla 

pitäen kasvillisuutta matalana. Kuviolla kasvaa harvakseltaan suuria tervaleppiä sekä 

etenkin länsiosassa myös järeitä vanhoja mäntyjä. Puisto-istutuksia on melko vähän: 

ainoastaan keskiosan penkkiryhmien läheisyydessä sekä leikkipaikan ympärillä. La-

jisto poikkeaa ympäröivästä alueesta kuvion 17 eteläpuolella pienellä kukkulalla. 

Kukkulalla kasvaa mm. pihakurjenpolvi, ketohanhikki, valkopeippi, maltsa-laji ja si-

ankärsämö. Vaikuttaa siltä, että kumpare on syntynyt jonkinlaisen maansiirron vai-

kutuksesta ja osa lajistosta on tullut paikalle mullan mukana. 

7 Pesimälinnusto 

7.1 Yleistä linnuista 

Otsolahden pesimälinnusto oli lajistoltaan tavanomainen. Se muodostuu lähinnä 

metsiemme peruslajeista, johon kuuluu mm. laulurastas, pajulintu, vihervarpunen, 

sinitiainen, kirjosieppo ja hippiäinen. Linnustossa oli paljon rakennetuissa ympäris-

töissä pesiviä lajeja. Avoalueilla tai pihapiireissä viihtyviä lajeja ovat mm. varpunen, 

pikkuvarpunen, västäräkki, viherpeippo, harakka ja räkättirastas.  

Rantojen lintuja on vähän, ainoastaan rantasipi on tiiviisti sidoksissa vesirajaan. Val-

koposkihanhia ei ole pesinyt ranta-alueella, vaikka ne ruokailevat alueella poikuei-

neen, eikä niitä siksi lasketa pesimälinnustoon. Harmaalokki ja tervapääsky saattavat 

pesiä talojen katoilla, mutta tästä ei saatu varmuutta laskennoissa.  

Yhteensä kahden laskentakierroksen aikana havaittiin 30 lintulajia, jotka pesivät alu-

eella tai niiden reviiri sijaitsi osittain alueella (ks. lajilista liite 2). Runsain pesimälaji 
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alueella oli odotetusti peippo, joka kisaa pajulinnun kanssa Suomen yleisimmästä 

pesimälinnun paikasta. 

Alueen keskiosissa tavattiin käpytikka, joka ahkerana pesänrakentajana tuottaa pe-

säkoloja monille lintu- ja nisäkäslajeille. Pesäkoloa ei kuitenkaan löydetty ja onkin 

todennäköistä että käpytikka pesi selvitysalueen ulkopuolella vuonna 2019. Pikku-

tikka on ahkera pesäkolojen rakentaja, joka havaittiin soidintavana eri puolilla alu-

etta. Hennossa lehtipuustossa ja rantalehdoissa viihtyvä pikkutikka pesi alueen lou-

naisnurkan tervalepikossa.  

 

Kuva 9 Otsolahden merkittävä pesimälinnusto vuonna 2019. 

7.2 Metsäympäristön ilmentäjät 

Metsäympäristöjä on usein vaikea arvottaa lintutiheyden, pelkän lajimäärän tai har-

valukuisten lajien esiintymisen perusteella. Suuremmat metsäalueet sisältävät moni-

puolisempia pienympäristöjä ja siten monipuolisempaa lajistoa. Tähän tarkasteluun 

on yleensä valittu 12 lajia, joista jokaisella lajilla on hieman erilaiset vaatimukset 

elinympäristönsä suhteen. Mitä useampi näistä metsälajeista esiintyy samalla metsä-

alueella, sitä monipuolisempana kyseistä metsäaluetta voidaan lintujen elinympäris-

tönä pitää. Kyseisten lajien avulla voidaan myös arvioida alueen metsäympäristön 
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hoito- tai hyödyntämisastetta ja osittaista luonnontilaa sekä monimuotoisuutta. Tar-

kasteltujen lajien esiintyminen kertoo kyseisen kohteen elinympäristöstä ja vallitse-

vasta kasvillisuudesta.  

Metsäympäristön ilmentäjälajeista tavattiin selvitysalueelta kolme lajia, jotka ovat lä-

hinnä varttuneempien lehtipuuvaltaisten metsien ja lehtojen suosijoita. Kaikki ha-

vaitut reviirit sijaitsivat selvitysalueen eteläosassa.  

Mustapääkerttu on rehevän ja runsaan aluskasvillisuuden peittämän lehdon suo-

sija. Laji havaittiin yhdeltä reviiriltä, joka sijaitsi selvitysalueen eteläosassa pienessä 

kuusivaltaisessa lehdossa.  

Kultarinta on aito lehtolaji, joka arvostaa varttuneempia reheviä lehtoja. Lajin tapaa 

usein myös kartanonpuistojen jalopuumetsistä ja rehevistä tervaleppälehdoista ja -

korvista. Laji tavattiin lehdosta selvitysalueen eteläosasta, jossa kasvaa mm. terva-

leppää ja kuusia. 

Punavarpunen (NT) on pensaikoiden ja nuorten lehtimetsien laji, joka esiintyy 

mielellään löyhissä pesimäkolonioissa. Laji on taantunut voimakkaasti. Syyt vähen-

tymiseen ovat epäselvät, mutta vaikuttavat liittyvän muuttomatkaan. Punavarpunen 

esiintyi puistoalueen lehdoissa.  

7.3 Uhanalaiset lintulajit 

Uhanalaiseksi luokiteltuja lintulajeja tavattiin selvitysalueelta kaikkiaan viisi ja lisäksi 

kaksi silmälläpidettävää lajia. Ne esitetään kuvassa 9.  

Erittäin uhanalaiset lintulajit (EN) 

Viherpeippoja havaittiin kahdella reviirillä, joista toinen sijaitsee osittain alueen ul-

kopuolella. Viherpeipot suosivat pihapiirejä ja siellä ne havaitaan usein pesimästä 

suurissa tuijapensaissa. Niiden uhanalaistumisen syy on mononukleoosi-epidemi-

assa, jonka jälkeen taantunut kanta ei ole elpynyt entiselleen.  

Varpuset pesivät alueen pohjoisosissa melko runsaslukuisesti. Varpusia havaittiin 

alueella melko tiheässä, ja reviirien erottaminen toisistaan oli lähes mahdotonta. 

Kartalle varpusten havaintopisteitä on merkitty kuusi. Alueella oli houkutteleva lin-

tujen ruokinta, johon kerääntyi 15-20 varpusta.  

Tervapääsky havaittiin saalistelevan kattojen yläpuolella. Varmuutta kattopesin-

nästä ei onnistuttu saamaan eikä lajia siksi voida pitää alueella pesivänä.  

Vaarantuneet lintulajit (VU) 

Harmaalokkien soidinta havaittiin alueen keskiosissa, joka viittaa reviiriin. Laji pesii 

kerrostalojen katoilla pääkaupunkiseudulla, mutta pesintää ei pystytty varmista-

maan. Harmaalokkeja ei pystytty paikantamaan maasta käsin minkään tiettyyn ker-

rostalon katolle, vaan se olisi vaatinut erilaista menetelmää. Harmaalokki on silti 

tulkittu pesivän alueella.  

Silmälläpidettävät lintulajit (NT) 

Harakan reviiri ja pesärakennelma havaittiin alueen itäreunassa, puiston reunapen-

saikossa.  
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Punavarpunen on käsitelty ylempänä. Avoalueella hyönteisiä saalistavia västäräk-

kejä havaittiin rannan tuntumassa puistoalueella. Selvitysalueella niitä pesi useita 

pareja.  

8 Lepakot 

Otsolahden selvitysalueelta tehtiin havaintoja pohjanlepakosta. Yksi aktiivihavain-

toa tehtiin nopeasti ylilentäneestä lepakosta, jota ei voitu määrittää tarkemmin (tau-

lukko 1 ja kuva 10). Pohjanlepakko on Suomessa esiintyvistä lajeista se, jonka to-

dennäköisemmin tapaa kaupunkiympäristössä.  

Toisella kartoituskierroksella tehtiin loppuyöstä mielenkiintoinen havainto pohjan-

lepakoista Otsolahdentie 10 takapihalta: useiden lepakoiden havaittiin lentävän ak-

tiivisesti aivan rakennuksen seinien läheisyydessä. Myös saadut äänitykset eivät ol-

leet normaalia pohjanlepakon kaikuluotausääntä vaan sosiaalisia ääniä. Lepakoiden 

ei kuitenkaan nähty menevän sisään rakennuksen rakenteisiin. Havainnoista ei kui-

tenkaan voi päätellä, että ko. rakennus olisi lisääntymis- tai levähdyspaikka. Vastaa-

vaa havaintoa ei tehty muilla kierroksilla. 

Havaintomäärät jäivät melko alhaisiksi sekä aktiivikartoituksessa että passiivilaittei-

den keräämässä aineistossa. Havaintomääriin saattoi vaikuttaa se, että alueelle tultiin 

toisen kartoituksen jälkeen ja kartoitus aloitettiin puolen yön jälkeen. 

Havaintojen perusteella ei rajattu lepakoiden saalistusaluetta, koska havaintoja teh-

tiin kohtuullisen vähän ja vain yhdestä lajista. Otsolahdenrannan metsäalue vaikut-

taa lepakoille tärkeimmältä metsältä selvitysalueella. 

Taulukko 1 Lepakko havainnot aktiivikartoituksessa Otsolahdessa 2019. 

laji 1. kierros 2. kierros 3. kierros yhteensä 

lepakkolaji 1 0 0 1 

pohjanlepakko 6 8 13 27 

yhteensä 7 8 13 28 
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Kuva 10 Lepakkohavainnot aktiivikartoituksessa Otsolahdessa 2019. 

Otsolahdessa pidettiin myös passiivilaitteita kartoituskierrosten ajan. Laitteiden si-

jainti selviää kuvasta 3. Myös passiivilaitteissa pohjanlepakko oli yleisin laji. Lepak-

kolaji – tasolle jäi ainoastaan kaksi havaintoa. Siippoja ei havaittu lainkaan.  

Taulukko 2 Passiivilaitteiden havainnot Otsolahdesta havaintominuutteina. 

Laji 1. kierros 2. kierros 3. kierros yhteensä 

Laite 1 2 3 4 5 6 7 
 

lepakkolaji 2 0 0 0 0 0 0 2 

pohjanlepakko 17 0 10 0 1 13 10 51 

yhteensä 19 0 10 0 1 13 10 53 

 

9 Liito-orava 

Liito-orava asutti Otsolahden ranta-alueen rinnemetsää. Tehtyjen havaintojen pe-

rustella on rajattu ydinalue, jonka pinta-ala on 1,2 hehtaaria (kuva 12). Ydinalueen 

puusto on kuusivaltaista ja osa kuusista on järeitä. Myös lehtipuita kasvaa kuusten 

lomassa vaihtelevasti. Ydinalueelle on asennettu myös useita liito-oravalle tarkoitet-

tuja pönttöjä, joista kaksi oli kartoituskäynnillä asuttuja eli pönttöjen alta löytyi pa-

panoita. Pönttöihin ei kartoituksen yhteydessä katsottu sisälle. Pöntöt sijaitsevat 

kaupungin maalla. 

Ydinalueen lisäksi rajattiin elinalueena metsikkö, josta tehtiin useita papanahavain-

toja. Puusto on varsin samanlaista kuin ydinalueella. Elinaluerajauksen pinta-ala on 
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noin 1,6 hehtaaria. Rajattujen kohteiden ulkopuolelle jää pääosin puistomaisia piha-

alueita sekä kalliometsää. Liito-orava voi käyttää pihapuita sekä liikkumiseen että 

ruokailuun. 

 

Kuva 11 Yksi Otsolahteen ripustetuista liito-oravapöntöistä. 

 

Kuva 12 Liito-oravahavainnot ja kohderajaukset Otsolahdessa 2019. 
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Kuva 13 Liito-oravan ekologiset yhteydet Otsolahden alueella. 

Kuvassa 13 esitetään liito-oravayhteydet Otsolahdessa. Pohjoisessa Tapiolantien yli-

tys onnistunee useammassakin kohdassa, mutta reitti on piirretty sinne, mistä on 

tehty yksittäisten puiden alta papanahavainnot. Tie heikentää yhteyttä, mutta ei kat-

kaise sitä. Itään päin on ainoastaan yksi puustoinen yhteys, joka kulkee pihapuita 

pitkin ja sieltä edelleen Itärantaan kehä I reunaan. Liito-orava pystyy halutessaan 

liikkumaan selvitysalueella lähes kaikkialla pihapuita pitkin. 

10 Muu lajisto 

Pikkunisäkkäistä alueelta havaittiin rusakko ja kani sekä tavallinen orava. Alueella 

liikkuu todennäköisesti myös kettu sekä supikoira (haitallinen vieraslaji). 

Haitallisiksi vieraslajeiksi luetuista kasveista havaittiin jättipalsami, komealupiini 

sekä kurtturuusu. Näitä havaittiin eri puolilta aluetta, mutta ei erityisen suurina kas-

vustoina. Linnoituslaitteessa kasvoi jättipalsamia.  

Muita havaittuja vieraslajeja ovat rikkapalsami ja kani.  
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Kuva 14 Rusakko viihtyi kallioalueella (kuviot 4 ja 5). 

11 Ekologiset yhteydet 

Otsolahden selvitysalue sijaitsee tiivisti rakennettujen Tapiolan ja Otaniemen vä-

lissä. Yhteyksiä rajoittaa idässä myös kehä I. Alueella on lähinnä merkitystä paikal-

lisessa ekologisessa verkostosta, sillä sen kautta kulkee yhteys itärannasta pohjoiseen 

ja luoteeseen. Puustoiset yhteydet ja niiden laatu on esitetty liito-orava-luvun yhtey-

dessä kuvassa 13. Maanisäkkäät voivat kulkea näitä samoja reittejä pitkin. Otsolah-

desta ei tehty havaintoja metsäkauriista – alue on todennäköisesti niille liian pieni ja 

suojaton. 

12 Tulosten yhteenveto 

Tähän lukuun on koottu selvitysalueen merkittävät luontoarvot, jotka esitetään ku-

vassa 15. Arvotuksessa on huomioitu kaikki lajiryhmät, vaikka arvot esitetään 

elinympäristöjen rajauksilla. 

Otsolahden selvitysalueen lehtokuviot voidaan lukea kuuluviksi uhanalaisiin luon-

totyyppeihin, vaikka niiden luonnontila on heikentynyt. Kuviolla 8 sijaitseva tuore 

runsasravinteinen lehto (AegT) on erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. Muut 

lehdot ovat vaarantuneita (VU) tai silmälläpidettäviä (NT). Vaarantuneita lehtotyyp-

pejä ovat kosteat runsasravinteiset lehdot (OFiT, kuvio 16), kuivat runsasravinteiset 

lehdot (MeLaT, kuvio 11) sekä tuoreet keskiravinteiset lehdot (OMaT, kuviot 15 ja 

19). Silmälläpidettäväksi on luokiteltu kosteat keskiravinteiset lehdot (AthOT) ku-

vioilla 15 ja 16. Lisäksi uhanalaisiin luontotyyppeihin voidaan lukea kuvion 9 tuore 

ja lehtomainen kangasmetsä. Tuoreet varttuneet havupuuvaltaiset kangasmetsät 
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ovat vaarantuneita (VU) ja lehtomaiset havupuuvaltaiset kangasmetsät silmälläpi-

dettäviä (NT). 

Edellä mainitut lehtokohteet ovat myös metsälain 10 § erityisen tärkeitä elinympä-

ristöjä, reheviä lehtolaikkuja. Metsälakia ei sovelleta asemakaavoitetuilla alueilla. 

Lehtokohteiden pinta-ala on yhteensä noin yksi hehtaari. Alueella ei ole luonnon-

suojelulain 29 § mukaisia luontotyyppejä. 

Putkilokasveista havaittiin ja kirjattiin kaikkiaan 144 lajia (liite 1). Uhanalaisia tai 

harvinaisia kasvilajeja ei havaittu. Otsolahden selvitysalueen putkilokasvillisuus 

edusti alueen elinympäristötyypeille tavanomaista peruslajistoa.  

Lintulajeja havaittiin selvitysalueella yhteensä 30, joista 29 tulkittiin alueella pesi-

viksi. Lintulajisto on tavanomainen vehreäksi kaupunkiympäristöksi, mutta lajimää-

rää nostaa alueen monipuolisuus rantoineen, lehtoineen ja puutarhoineen. Pesiviä 

uhanalaisia lajeja havaittiin kaksi: varpunen ja viherpeippo ja näiden lisäksi kolme 

silmälläpidettävää lajia.  

Lepakoista havaittiin vain yksi laji: pohjanlepakko Lisäksi havaittiin tarkemmin 

määrittämätön lepakkolaji. Kaikki alueella havaitut lepakot ovat luontodirektiivin 

IV liitteen lajeja, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikat ovat suojeltuja. Luonnonsuo-

jelulain 49 § mukaisia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja ei havaittu lepakoiden osalta. 

Alueelle ei myöskään ollut perusteltua rajata lepakoiden saalistusalueita tai muita 

tärkeitä alueita havaintojen vähäisyyden vuoksi. Alueella voi olla lepakoille soveltu-

via piilopaikkoja puiden koloissa sekä irronneen kaarnan alla sekä vanhemmissa ra-

kennuksissa. Selvityksen toimeksiantoon ei sisältynyt rakennusten sisätilatarkastuk-

sia tai päiväpiilojen tarkempaa etsimistä, sillä ne vaativat erilaisia menetelmiä. Mah-

dollinen talvehtimispaikka voisi olla kallioluolasto, joka sijaitsee elinympäristö kuvio 

5 alla lähellä Otsolahden päiväkotia. Luolaston soveltuvuus riippuu paljolti raken-

nuksen talvilämpötilasta ja kosteudesta sekä lepakoille sopivasta kulkureitistä luo-

lastoon. 

Liito-oravan havaittiin asuttavan selvitysaluetta. Alueelta on rajattu yksi ydin-

alue, jonka pinta-ala on 1,2 hehtaaria. Ydinalueella oli useita liito-oravalle tarkoitet-

tuja pönttöjä, joista kahden tyveltä löydettiin myös papanoita. Pönttöihin ei katsottu 

selvityksen aikana sisälle. Ydinalueen lisäksi on rajattu yksi kohde (1,6 ha) liito-ora-

van elinalueena. Tältä kohteelta on tehty papanahavaintoja mutta ei ole löydetty pe-

säpuuta. Liito-orava on tällä hetkellä luokiteltu vaarantuneeksi lajiksi, minkä lisäksi 

se kuulu luontodirektiivin IV liitteen lajeihin, joiden lisääntymis- ja levähdyspaikat 

ovat LsL 49 § nojalla suojeltuja. 

Otsolahden selvitysalueen luontoarvot esitetään kuvassa 15. Luontoarvoluokitte-

lussa on huomioitu mm. LAKU-kriteerit ja Espoon oma luonnon monimuotoisuus-

luokittelu LUMO. Paikallisesti erittäin arvokkaaksi on katsottu neljä elinympä-

ristöä pääosin liito-oravan ydinalueen vuoksi, kuviot 15, 16, 17 ja 19. Näistä kuviolla 

15, 16 ja 19 on myös lehtoa. Kaikkiaan puuston rakenne on kerroksellinen ja siinä 

esiintyy myös vanhempaa ja järeää puustoa. Lahopuuta on jonkin verran. 

Paikallisesti arvokkaiksi on arvioitu liito-oravan elinalueen perustella kuviot 7. 9 

ja 11. Kuviolla 9 on myös varttunutta järeää kuusipuuta sekä jonkin verran laho-

puuta. Kuviolla 11 on erikoinen kuivaa lehtoa muistuttava kasvillisuus. Kuviolla 10 
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on kulttuurihistoriallisesti arvokas I-maailmansodan aikainen linnoituslaite. Kuvi-

olla 8 on runsasravinteista tuoretta lehtoa. 

 

Kuva 15 Otsolahden luontoarvot vuonna 2019. 
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13 Johtopäätökset ja suositukset 

Otsolahti on rakentunut 1950 – luvulta lähtien puutarhakaupungin periaatetta nou-

dattaen. Puutarhakaupungin idea näkyy edelleen alueen luonnossa sekä rakenne-

tuilla alueilla. Rakennetuilla alueilla on suosittu metsäpuita kuten koivua, mäntyjä ja 

kuusia. Toisaalta pihoihin on myös istutettu eksoottisia lajeja ja lajikkeita kuten ja-

lopähkinöitä. 

Otsolahden laajin rakentamaton metsäalue sijoittuu Otsolahdentien eteläpuoliseen 

rinteeseen. Metsäalue on varsin monipuolinen elinympäristöiltään ja puustoltaan, 

vaihdellen tuoreesta kangasmetsästä reheviin lehtoihin. Puusto on huomatta-

van kookasta, etenkin suuret kuuset ovat merkittäviä. Metsäalueen ja avoimen hoi-

detun nurmialueen reunavyöhykkeessä kasvaa useita kilpikaarnaisia mäntyjä sekä 

vanhoja tervaleppiä. Kulttuurin vaikutus näkyy kaikilla elinympäristökuviolla eri ta-

voin muuttuneena kasvillisuutena sekä paikoin myös kulumisena. 

Liito-orava on asettunut asumaan Otsolahden metsään. Alueelle on myös ripus-

tettu liito-oravalle soveltuvia pesäpönttöjä. Näistä ainakin kaksi on todennäköisesti 

myös asuttuja niiden alta löytyneiden papanoiden perusteella. Liito-orava on ha-

vaittu alueella ensimmäisen kerran 2014 ja sen pohjoispuolella Otsonkalliossa jo 

2010.  

Otsolahdessa pohjanlepakoiden havaintomäärät vastasivat samankaltaisten raken-

nettujen kaupunkialueiden tuloksia. Esimerkiksi 2017 tehdyssä Itärannan selvityk-

sessä pohjanlepakko oli yleisin alueella havaittu laji. Pohjanlepakko viihtyy muita 

lepakkolajeja paremmin kaupunkien pienissä puistometsissä ja jopa rakennetuilla 

alueilla. Alueen metsät tarjoavat myös lepakoille sopivia päiväpiilopaikkoja. Pohjan-

lepakot voivat lepäillä myös sopivissa rakennusten koloissa tai valita lisääntymispai-

kakseen sopivan lämpimän ullakon tai ulkorakennuksen. Alueelta tehtyjen havain-

tojen perustella ei voida osoittaa mitään tiettyä rakennusta, josta lepakoita voisi ta-

vata. Rakennuksissa ei käyty sisällä. Alueella on myös I maailmansodan aikainen 

kallioluola, jota ei tässä ole tutkittu tarkemmin. Mikäli lepakoilla on pääsy luolaan ja 

sen olosuhteet ovat lepakolle sopivat, voi se toimia talvehtimispaikkana. 

Otsolahden selvitysalueen suurimmat luontoarvot kohdistuvat Otsolahdentien ete-

läpuoliselle metsäalueelle. Metsäalue suositellaan säilytettäväksi mahdollisimman 

luonnontilaisena ja rakentamattomana. Metsänhoitotoimissa tulee noudattaa varo-

vaisutta, siten että liito-oravan elinympäristö säilyy lajille sopivana. Samalla turva-

taan myös muita luontotyyppejä ja lajistollisia arvoja. Liito-oravan yhteydet rajatulta 

ydinalueelta tulee säilyttää toimivina.  

Lepakoiden osalta on suositeltavaa että mahdolliset rakennusten purkutyöt teh-

dään talven aikana, kun lepakot ovat siirtyneet talvehtimispaikkoihin. Talvehtimis-

paikaksi soveltuva kallioluola Otsolahdentie 16 länsipuolella on suositeltavaa tutkia 

talven aikana mahdollisten talvehtivien lepakoiden toteamiseksi. Lepakoiden saalis-

tusolosuhteita voidaan parantaa sammuttamalla valaistus kesäkuukausina yöaikaan 

Otsolahdentien eteläpuolisesta metsästä – ainakin yksi ulkoilureitti metsän läpi on 

valaistu. 
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Alueelta havaittiin joitakin haitallisia vieraslajeja kuten kurtturuusua ja jättipalsa-

mia. Vieraslajien esiintymiä löytyy myös Espoon kaupungin karttapalvelusta. Hai-

tallisten vieraslajien torjunnasta on annettu valtioneuvoston asetus 23.5.2019. Ase-

tuksen mukaan esimerkiksi kurtturuusuesiintymät tulee poistaa kolmen vuoden si-

sällä maanomistajan toimesta. 
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Liite 1 Putkilokasvi – lista 

Havaitut ja kirjatut putkilokasvit. Luettelossa lajit ovat tieteellisen nimen mukaan aakkos-

järjestyksessä. Tieteelliset nimet Retkeilykasvion (4. painos)mukaan. 

Tieteellinen nimi Suomalainen nimi Ruotsalainen nimi 

Acer platanoides vaahtera lönn 

Achillea millefolium  siankärsämö rölleka  

Achillea ptarmica ojakärsämö nysört  

Aegopodium podagraria vuohenputki kirskål 

Alchemilla sp. poimulehti daggkåpa 

Alnus glutinosa  tervaleppä klibbal  

Alnus incana harmaaleppä gråal 

Alopecurus pratensis nurmipuntarpää ängskavle 

Amelanchier sp. tuomipihlaja häggmispel 

Anemone nemorosa  valkovuokko vitsippa  

Angelica sylvestris karhunputki strätta, skogspipa 

Anthoxanthum odoratum  tuoksusimake vårbrodd 

Anthriscus sylvestris  koiranputki hundkäx  

Artemisia vulgaris pujo gråbo 

Athyrium filix-femina hiirenporras majbräken 

Atriplex glabriuscula lännenmaltsa broskmålla 

Barbarea vulgaris peltokanankaali sommargyllen 

Betula pendula rauduskoivu vårtbjörk 

Betula pubescens hieskoivu glasbjörk 

Calamagrostis arundinacea metsäkastikka piprör 

Calamagrostis epigejos  hietakastikka bergrör 

Calluna vulgaris kanerva ljung  

Caltha palustris  rentukka kalvleka, kabbleka  

Campanula patula harakankello ängsklocka 

Campanula rotundifolia kissankello liten blåklocka 

Capsella bursa-pastoris lutukka lomme 

Centaurea jacea ahdekaunokki rödklint 

Cerastium fontanum  nurmihärkki hönsarv  

Chelidonium majus keltamo skelört 

Chenopodium album jauhosavikka svinmålla 

Chrysosplenium alternifolium kevätlinnunsilmä gullpudra 

Cirsium arvense pelto-ohdake åkertistel 

Cirsium helenioides huopaohdake brudborste, borsttistel 

Convallaria majalis kielo liljekonvalj 

Dactylis glomerata koiranheinä hundäxing 

Deschampsia cespitosa  nurmilauha tuvtåtel 

Deschampsia flexuosa  metsälauha kruståtel 

Dryopteris carthusiana metsäalvejuuri skogsbräken 

Dryopteris filix-mas kivikkoalvejuuri träjon 

Elymus repens  juolavehnä kvickrot 

Epilobium angustifolium  maitohorsma mjölkört  

Equisetum sylvaticum metsäkorte skogsfräken 

Erysimum cheiranthoides peltoukonnauris åkergyllen, åkerkårel 

Euphrasia sp. silmäruoho ögontröst 

Festuca ovina  lampaannata fårsvingel 

Filipendula ulmaria  mesiangervo älggräs  

Fragaria muricata ukkomansikka parksmultron 

Fragaria vesca  ahomansikka smultron  

Gagea minima pikkukäenriska dvärgvårlök 

Galium album paimenmatara stormåra 

Geranium pusillum pihakurjenpolvi sparvnäva 
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Geranium robertianum haisukurjenpolvi stinknäva 

Geranium sylvaticum metsäkurjenpolvi skogsnäva 

Geum rivale ojakellukka humleblomster 

Geum urbanum kyläkellukka nejlikrot 

Glaux maritima merirannikki strandkrypa 

Gymnocarpium dryopteris metsäimarre ekbräken 

Hepatica nobilis  sinivuokko blåsippa  

Hieracium sp. keltano fibbla 

Hypericum maculatum  särmäkuisma fyrkantig johannesört  

Impatiens glandulifera jättipalsami jättebalsamin 

Impatiens parviflora rikkapalsami blekbalsamin 

Iris pseudacorus keltakurjenmiekka svärdslilja 

Juniperus communis  kataja en  

Lamium album valkopeippi vitplister 

Lathyrus pratensis niittynätkelmä gulvial 

Leucanthemum vulgare päivänkakkara prästkrage 

Linaria vulgaris kannusruoho gulsporre, sporreblomma 

Lupinus polyphyllus komealupiini blomsterlupin 

Lychnis viscaria mäkitervakko tjärblomster 

Lysimachia vulgaris ranta-alpi strandlysing 

Lythrum salicaria rantakukka fackelblomster 

Maianthemum bifolium oravanmarja ekorrbär 

Matricaria matricarioides pihasaunio gatkamomill 

Melampyrum pratense kangasmaitikka ängskovall 

Melampyrum sylvaticum metsämaitikka skogskovall 

Melica nutans  nuokkuhelmikkä slokgräs, bergslok 

Moehringia trinervia lehtoarho skogsnarv 

Mycelis muralis jänönsalaatti skogssallat 

Myosotis arvensis peltolemmikki åkerförgätmigej 

Oxalis acetosella käenkaali harsyra 

Paris quadrifolia sudenmarja trollbär, ormbär 

Peucedanum palustre suoputki kärrsilja 

Phalaris arundinacea ruokohelpi rörflen 

Phleum pratense ssp. pratense timotei, nurmitähkiö timotej 

Phragmites australis  järviruoko vass 

Picea abies  kuusi gran  

Pilosella (Piloselloidea) huopakeltano gråfibbla 

Pimpinella saxifraga pukinjuuri bockrot 

Pinus sylvestris  mänty tall  

Plantago major piharatamo groblad 

Poa nemoralis lehtonurmikka lundgröe 

Polygonatum odoratum kalliokielo getrams 

Polygonum aviculare pihatatar trampgräs, trampört 

Polypodium vulgare kallioimarre stensöta 

Populus tremula  haapa asp  

Potentilla anserina  ketohanhikki gåsört  

Potentilla anserina ssp. anserina pihaketohanhikki gåsört  

Potentilla argentea  hopeahanhikki silverfingerört, femfingerört  

Potentilla erecta  rätvänä blodrot  

Potentilla palustris  kurjenjalka kråkklöver  

Prunus padus tuomi hägg 

Pteridium aquilinum sananjalka örnbräken  

Quercus robur tammi ek  

Ranunculus acris niittyleinikki smörblomma 

Ranunculus repens  rönsyleinikki revsmörblomma  

Rhamnus frangula paatsama brakved 

Ribes alpinum taikinamarja degbär 
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Rosa rugosa kurtturuusu vresros 

Rubus idaeus  vadelma hallon  

Rubus saxatilis lillukka stenhallon, stenbär 

Rumex acetosa  niittysuolaheinä ängssyra  

Rumex acetosella  ahosuolaheinä bergsyra  

Rumex longifolius hevonhierakka gårdskräppa 

Salix caprea raita sälg 

Salix pentandra halava jolster 

Sambucus racemosa terttuselja druvfläder 

Scirpus sylvaticus korpikaisla skogssäv 

Scrophularia nodosa syyläjuuri flenört 

Sedum telephium isomaksaruoho käringkål, kärleksört 

Silene dioica puna-ailakki rödblära, skogslyst 

Solanum dulcamara  punakoiso besksöta  

Solidago virgaurea kultapiisku gullris 

Sonchus arvensis peltovalvatti mjölktistel, åkermolke 

Sorbus aucuparia ssp. aucuparia pihlaja rönn  

Stellaria graminea  heinätähtimö grässtjärnblomma  

Stellaria media pihatähtimö natagräs 

Tanacetum vulgare pietaryrtti renfana 

Taraxacum sp. voikukka maskros  

Telekia speciosa auringontähti strålöga 

Trientalis europaea metsätähti skogstjärna 

Trifolium pratense puna-apila rödklöver 

Trifolium repens  valkoapila vitklöver  

Tripleurospermum inodorum  peltosaunio baldersbrå  

Tussilago farfara leskenlehti hästhov 

Urtica dioica  nokkonen brännässla  

Vaccinium myrtillus  mustikka blåbär  

Vaccinium vitis-idaea  puolukka lingon  

Valeriana officinalis  rohtovirmajuuri läkevänderot  

Veronica chamaedrys  nurmitädyke teveronika 

Vicia cracca hiirenvirna kråkvicker 

Viola arvensis pelto-orvokki åkerviol 

Viola palustris  suo-orvokki kärrviol 

Viola riviniana metsäorvokki skogsviol 

Viola tricolor keto-orvokki styvmorsviol 
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Liite 2 Pesimälinnusto 2019 

Havaittu pesimälinnusto Otsolahdella. Parimäärä on laskettu harvalukuisten lajien osalta, 

x tarkoittaa havaintoa, mutta parimäärää ei ole laskettu. Uhex tarkoittaa uhanalaisuusluok-

kaa.  

Tieteellinen nimi Suomenkielinen nimi Uhex 
pari-

määrä 

Actitis hypoleucos Rantasipi  x 

Apus apus Tervapääsky EN ehkä 

Carduelis chloris Viherpeippo EN 3 

Carduelis spinus Vihervarpunen  x 

Carpodacus erythrinus Punavarpunen NT 1 

Columba palumbus Sepelkyyhky  x 

Corvus corone cornix Varis  x 

Cyanistes caeruleus Sinitiainen  x 

Dendrocopos major Käpytikka  1 

Dendrocopos minor Pikkutikka  1 

Erithacus rubecula Punarinta  x 

Ficedula hypoleuca Kirjosieppo  x 

Fringilla coelebs Peippo  x 

Hippolais icterina Kultarinta  2 

Larus argentatus Harmaalokki VU ehkä 

Motacilla alba Västäräkki NT x 

Muscicapa striata Harmaasieppo  x 

Oenanthe oenanthe Kivitasku  x 

Parus major Talitiainen  x 

Passer domesticus Varpunen EN > 6 

Passer montanus Pikkuvarpunen  x 

Phylloscopus trochilus Pajulintu  x 

Pica pica Harakka NT 1 

Regulus regulus Hippiäinen  x 

Sylvia atricapilla Mustapääkerttu  1 

Sylvia curruca Hernekerttu  x 

Turdus iliacus Punakylkirastas  x 

Turdus merula Mustarastas  x 

Turdus philomelos Laulurastas  x 

Turdus pilaris Räkättirastas  x 

 

 

 


