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Lausunto Kuninkaantie 39 kaavamuutosalueen luontoarvoista 
 
Tontille nro 3 Espoon Järvenperän korttelissa 63035, osoitteessa Kuninkaantie 39, on vireillä asemakaavan 
muutos ”Åtorp”, aluenumero 630412. Muutoksessa nostetaan tontin rakennusoikeutta vastaamaan 
viereisen tontin nro 1 asemakaavan rakennusoikeutta. 
 
Rakennusoikeuden kasvu sijoittuu tontin kaakkoiselle rakennusalalle, joka pysynee rajoiltaan ennallaan. 
Tontti rajoittuu Glimsinjoen varren puistoalueeseen ja Träskändan kartanonpuiston alueeseen. 
 
Viereiseltä Trsäkändan kartanon ja Glimsin joen alueelta on aiemmin tehty luontoselvityksiä.  
Kaavamuutosta varten tontin 3 nykyisistä luontoarvoista pyydettiin vielä lausunto. FT Rauno Yrjölä teki 
alueelle maastokäynnin 17.3.2022 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 asiantuntijan arvioon, mitä suojeltavia luontoarvoja 
vastaavissa paikoissa voisi olla.  
 

  
Kuva 1. Tarkasteltu alue kantakartalla. Tontti 3 rajautuu jokivarren puistoon. Kartta: Espoon kaupunki. 
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Kuva 2. Tarkasteltu alue  ilmakuvan päällä. Ilmakuva: Espoon kaupunki. 
 
 
 

 
Kuvat 3. Alueen maastokartta vuodelta 1958. Viljelys on kiertänyt rakennukset jokirantaan asti. 
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Kuva 4. Tontin itäosaa, joka rajoittuu Träskändan 
puistometsänä hoidettavaan metsäalueeseen. 
Rajalla on muutamia kuusia ja mäntyjä sekä 
koivuja ja raitoja, ja ainakin yksi suurempi haapa. 

Kuva 5. Näkymä rakennuksilta kohti jokivartta. 
tontin itäreuna on vanhaa viljelystä ja puutarhaa, 
siellä täällä kasvaa muutama suurempi lehtipuu. 

  
Kuva 6. Tontin itäreunaa lähellä jokirantaa. Kuva 7. Vanhimman asuinrakennuksen ympäristöä. 

Rakennus on tarkoitus säästää. 
 
Alueen luontoarvojen arviointi 
 
Luontotyypit ja kasvillisuus 
Koko tontin alue on vanhaa viljelysaluetta, puutarhaa ja pihapiiriä. Ainoastaan tontin pohjoisreunalla on 
sekapuustona havu- ja lehtipuita Träskändan puistometsän rajalla. Tontin lähiympäristössä kasvaa myös 
muutamia jaloja lehtipuita, tammia ja vuorijalavia sekä tontillakin yksi saarni, joka on istutusperäinen. 
Tervaleppää ja raitaa on jokivarren kosteilla kohdilla. 
 
Kesällä otetussa ilmakuvassa tontin alue näyttää puustoiselta, mutta todellisuudessa puusto on melko 
harvaa ja suurten lehtipuiden latvustot luovat peittävyyttä alueelle. 
 
Espoon kaupungin paikkatietoaineiston perusteella tontin kohdalla tai vieressä ei ole suojeltavia 
luontokohteita.  Tontin rakennusalalla ei siis todennäköisesti ole erityisesti suojeltavaa luontotyyppiä tai 
kasvillisuutta.  
 
Linnusto 
Aiemmin alueella tehdyssä selvityksessä ei ole mainittu harvalukuisia tai uhanalaisia lintulajeja 
kaavamuutosalueen kohdalla. 
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Lepakot 
Aiemmissa selvityksissä Träskändan kartanonpuistossa on todettu esiintyvän useita lepakkolajeja. Jokialue 
tontin kohdalta Träskändan kartanonpuiston kohdalle on todettu aiemmassa selvityksessä lepakoille 
tärkeäksi saalistusalueeksi. 
 
Kuninkaantie 39 tontilla 3 potentiaalisin lepakoiden lisääntymis- tai levähdyspaikka olisi vanhin rakennus. 
Sitä ei olla purkamassa, joten sen rakenteita ei myöskään tarvitse tarkastaa lepakoiden osalta. Pihan 
muutamat vajat ja vanha autotalli ovat matalia ja kylmiä, niissä eivät lepakot voi ainakaan talvehtia ja ne 
eivät todennäköisesti sovellu myöskään lepakoiden lisääntymispaikaksi. 
 
Liito-orava 
Tonti pohjoispuolella on aiemmassa selvityksessä havaittu liito-oravan elinpiiri ja myös tontin alueelta on 
vanha papanahavainto (kuva 8).Glimsinjoen varsi on merkitty lajille sopivaksi liikkumisyhteydeksi.  
Träskändan kartanon puistometsään rajoittuva osa tonttia on liito-oravalle sopivaa. Muu osa tonttia ei ole 
lajin suosimaa ympäristö, eikä siinä todennäköisesti ole lajin lisääntymis- tai levähdyspaikkaa.   
 
Maastokäynnillä etsittiin liito-oravan papanoita Träskändan kartanonpuistoon rajoittuvalta alueelta isojen 
kuusten ja haapojen alta. Myös tontin ulkopuolella olevaa puustoa käytiin tarkastamassa noin 10-20 metrin 
päässä rajasta. Alueella ei nyt havaittu yhtään liito-oravan papanaa. 
 

 
Kuva 8. Tonttia lähimmät liito-oravahavainnot Espoon kaupungin tietokannassa. Keltainen on 
papanahavainto, punaisten pallojen kohdalla on mahdollinen liikkumisyhteys. Lajille soveltuva 
elinympäristö Träskändanpuistossa on merkitty vinorasterilla. 
 
 
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.  
 
Träskändan kartanonpuiston lähimetsä soveltuu todennäköisesti lajille, mutta sieltä ei ole tiedossa 
havaintoja.  Suomen lajitietokeskuksessa (Laji.fi) ei ole lahokaviosammalesta havaintoja Träskändan 
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alueelta (tarkastettu 27.3.2022), mutta kaikkia havaintoja ei ehkä ole ilmoitettu sinne. Puistometsässä on 
kaatuneita kuusenruhkoja ja vanhoja kantoja, jotka ovat lajille tyypillisiä kasvupaikkoja. 
 
Tontin alue ei ole lajille hyvin soveltuvaa aluetta, sillä puusto on harvaa ja maasto aurinkoista, eikä tontilla 
ole kuusia maapuina tai kantoina. 
 
Ekologiset yhteydet 
Glimsinjoen varsi on osa maakunnallista ja paikallisesti arvokasta ekologista yhteyttä. Yhteys on rajattu 
jokivarteen tontin alueen itäpuolelle. 
 
 
 
 
Yhteenveto 
Selvitysalueella ei esiinny suojeltavia luontotyyppejä, eikä muita huomionarvoisia luontokokonaisuuksia. 
Alue ei ole liito-oravalle erityisen sopivaa, mutta viereinen Träskändan puistometsä sekä Glimsinjoen varsi 
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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