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Lausunto Espoon Turvesuon kaavamuutosalueen luontoarvoista 
Kaavamuutosalue sijaitsee Turvesuontien ja Turveradantien risteyksen vieressä Espoon Laajalahdessa 
(kuvat 1 ja 2).. Alueella on voimassa oleva Turvesuon asemakaava (120500), johon haetaan muutosta. 
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan urheilu- ja virkistystoimintojen ja -tilojen rakentaminen 
Laajalahdessa.  
 
Tässä lausunnossa arvioidun Turveradantien itäpuolen kaava-alue (kortteli 17053) on tällä hetkellä merkitty 
teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi (KTV-y). Kaavaa on tarkoitus muuttaa niin, että se mahdollistaa 
liikuntapaikkojen rakentamisen alueelle. Alueelle on suunniteltu muuan muassa liikuntahalleja sekä tennis- 
ja padelkenttiä.  
 
Alueelta on aiemmin tehty luontoselvitys vuonna 2013 osana laajemman kaava-alueen luontoselvitystä 
(Friman ym . 2013). Tuossa luontoselvityksessä ei nyt tarkasteltavalla kaava-muutosalueella havaittu 
erityisesti suojeltavia luontoarvoja. Alueen luonto on jo aiemmin muuttunut, kun suota on käytetty turpeen 
ottoon (kuva 3). 
 
Kaavamuutosta varten korttelin 17053 alueen nykyisistä luontoarvoista pyydettiin vielä lausunto. FT Rauno 
Yrjölä teki alueelle maastokäynnin 28.10.2021 ja kirjoitti sen jälkeen tämän lausunnon. Maastokäynnillä 
arvioitiin alueen nykyiset luontotyypit sekä alueen soveltuvuus liito-oravalle. Vuodenajasta johtuen ei 
useimpia eliölajeja pysty selvittämään, vaan lausunto perustuu aiemman selvityksen tulosten vertailuun 
sekä asiantuntijan kokemukseen.  
 

  
Kuva 1 ja 2. Tarkasteltu alue kantakartan ja ilmakuvan päällä. Kartta ja ilmakuva: Espoon kaupunki. 
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Kuvat 3 ja 4. Alueen maastokartta vuodelta 1961. Vanhat turpeenoton jäljet näkyvät edelleen suolla lähellä 
liikenneympyrää. 
 
 
Kaavamuutos 
 
Korttelin 17053 alueelle on suunniteltu kolme liikuntahallia, jotka sisältävät yhteensä kymmenen 
tenniskenttää, kaksitoista padelkenttää sekä oheisliikunta-, toimisto- ja ravintolatiloja kuten kahvila ja 
lounasravintola ulkoterasseineen (kuvat 5 ja 6). Liikuntahallit ovat kooltaan noin 3000 k-m2, 3000 k-m2 ja 
4000 k-m2 sekä muut oheistilat 3000 k-m2. Piha-alueelle on suunniteltu kuusi tenniskenttää, kuusi 
padelkenttää ja pysäköinti- paikkoja maantasoon. 
 
Korttelin 17053 alueelle osoitetaan ajoneuvoliittymät Turveradantieltä ja vielä raken tumattomalta 
Turveladontieltä. Korttelin 17050 ajoneuvoliittymä säilyy jatkossakin nykyisellä paikallaan Turveradantiellä. 
 

  
Kuvat 5 ja 6. Voimassa oleva asemakaava, sekä kaavamuutosalueen alustava rakennussuunnitelma. 
 
Alueen luontoarvojen arviointi 
 
Luontotyypit ja kasvillisuus 
Kaavamuutosalueen kohta on aiemman luontoselvityksen kasvikuvioiden 10, 11, 12, 13 ja 41 aluetta. 
Aiemman selvityksen jälkeen kuvion 11 kohdalle on raivattu Turvesuontien varressa oleva maa-aineksen 
käsittelyalue (kuva 7). Kuvio 41 on nykyisin Turveradantien varressa oleva koneiden ym. varastointialue 
(kuva 8.) 
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Kuvat 7 ja 8. Koneiden varastointialue Turveradantien varressa sekä maa-ainesten käsittelyalue 
Turvesuontien varressa. 
 
Turvesuontien kulmaan on tehty laajempi hulevesiallas. Sen vieressä on jäljellä nuorta hieskoivua ja mäntyä 
kasvava pieni metsikkö (aiemman luontoselvityksen kuvio 10). Puusto kuviolla on hyvin tiheää nuorta 
mäntyä sekä hies- ja rauduskoivuja. Sen kaakkoispuolella on puoliavoin suoalue (kuva 9), joka on ollut 
vanhaa turvetuotantoaluetta. Suolla on nähtävissä vieläkin turvetuotannon jäljet, vaikka ojat ovat ajan 
myötä  umpeenkasvaneet.  Keskiosan avoin alue lyhytkorsinevaa ja -rämettä, joka vaihettuu suon reunoilla 
ojitetuksi mäntyrämeeksi ja turvekankaaksi. Alueella on jäljellä suokasvillisuutta, kuten tupasvillaa, 
isokarpaloa (myös pikkukarpalosta on havainto läheltä) ja suokukkaa, mutta esimerkiksi järviruoko on 
valtaamassa suon reunat ja ojanvarsia. 
 
Suolta itään ja kaakkoon oleva metsäalue (aiemman luontoselvityksen kuvio 13, kuva 10) on ojitettua 
rämettä, joka on jo muuttunut mäntyä sekä hies- ja rauduskoivuja kasvavaksi turvekankaaksi. Vanhoja ojia 
voi havaita metsässä selvinä painaumina. 
 
Alueella ei ole erityisen arvokkaita luontotyyppejä, eikä kaavamuutosalueelta ole tiedossa uhanalaisia tai 
erityisesti suojeltavia kasvilajeja. Kohteesta itään oleva Muolaansuon alue on aiemmin todettu 
arvokkaammaksi suoalueeksi. 
 
 

  
Kuva 9 ja 10. Aiemmin turvetuotannossa ollut puoliavoin suolaikku, sekä sen itäpuolella matalaa mäntyä ja 
koivua kasvava sekametsäalue. 
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Linnusto 
Aiemmin alueella tehdyssä selvityksessä ei havaittu harvalukuisia tai uhanalaisia lintulajeja 
kaavamuutosalueen kohdalla. 
Lepakot 
Aiemmin alueella tehdyssä selvityksessä ei kaavamuutosalueen kohta ollut erityisesti lepakoiden kannalta 
tärkeä alue (kohdalla oli aiemmassa selvityksessä yksi jatkuvasti äänittävä tallennin). Lepakoiden kannalta 
Muolaansuon ympäristö arvioitiin tuolloin tärkeimmäksi. 
 
Sudenkorennot 
Aiemmin alueella tehdyssä selvityksessä ei tutkimusalueella havaittu erityisesti suojeltavia 
sudenkorentolajeja, eikä uhanalaisuusluokitukseen kuuluvia lajeja. Yhteensä alueella havaittiin 18 
sudenkorentolajia. Monille lajeista kelpaavat alueen ojat ja hulevesilammikot lisääntymispaikoiksi. 
 
Viitasammakko 
Aiemmin alueella tehdyssä selvityksessä ei tutkimusalueella havaittu viitasammakkoa. Lähin tiedossa ollut 
esiintymä oli tuolloin Laajalahdella. Lisäksi on yksi epävarma kansalaishavainto Ilmeentien läheltä. 
Hulevesilammikot ja ojat soveltuvat todennäköisesti kuitenkin ruskosammakon tai rupikonnan 
lisääntymispaikoiksi. 
 
Liito-orava 
Suoalueen ympärillä on aiemmassa selvityksessä havaittu liito-oravan elinpiirejä. Kaavamuutosalueen 
metsä ei ole lajin suosimaa ympäristö, eikä siinä todennäköisesti ole lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa. 
Laajalahden alueella tehdyssä seurantatutkimuksessa (Yrjölä ym. 2021) havaittiin radiolähettimellä 
varustetun liito-oravan liikkuvan eri puolilla suoalueen reunametsiä, joten on tietenkin mahdollista, että 
liito-oravat liikkuvat myös puustoa pitkin suon yli sopiville metsäalueille.   
 
Lahokaviosammal 
Uhanalaista lahokaviosammalta on viime vuosina etsitty ja löydetty monilta Espoon kaava-alueilta. 
Aiemman luontoselvityksen aikana lajia ei vielä etsitty yhtä intensiivisesti kuin viime vuosina, joten lajin 
esiintymisestä alueella ei ole tietoa. Laji suosii yleensä kuusivaltaisia metsiä  tai sekametsiä, joissa kasvaa 
kuusta. Laji löydetään tavallisimmin maassa lahoamisvaiheessa olevalta kuusen rungolta tai kuusen 
kannosta, satunnaisesti myös muilta puulajeilta. Kaavamuutosalueen metsä ei puulajiston osalta sovellu 
lajille, eikä metsässä ole lahopuurunkoja, joten lajien esiintyminen alueella ei ole todennäköistä. Suomen 
lajitietokeskuksessa (Laji.fi) ei ole lahokaviosammalesta havaintoja Mankkaan Turvesuon alueelta 
(tarkastettu 4.11.2021), mutta kaikkia havaintoja ei ehkä ole ilmoitettu sinne. 
 
Ekologiset yhteydet 
Turveradantien varteen on aiemmin Uudenmaan maakuntakaavassa esitetty viheryhteystarve. Alue on 
kuitenkin muuttunut jo nyt huomattavasti ja jäljellä oleva puustoinen yhteys on parempi hieman idempää 
Tuorvesuontien yli pohjoiseen. 
 
  



 5 

Yhteenveto 
Selvitysalueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä, eikä muita huomionarvoisia luontokokonaisuuksia. 
Alue ei ole liito-oravalle erityisen sopivaa, mutta suoalueen vieressä on liito-oravien  liikkumis- ja 
ruokailualueita.  
 
Maastokäynnin ja alueen aiemman luontoselvityksen  perusteella kaavamuutosalueella ei todennäköisesti 
ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät suunnitellun kaavamuutoksen.  

 
Rauno Yrjölä 
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