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9.14  Heiniemen lehmus
  60.2354 ° P 24.7182 ° I

Luonnonmuistomerkkinä 1986 rauhoitettu Heiniemen lehmus on 
noin 23 metriä korkea, ja sen ympärysmitta on lähes kaksi metriä. 
Metsälehmus sijaitsee Träskändan puistotien ja Kolkekannaksen
tien risteyksen koillispuolella, Heiniemenpolun ja Auroran kappe
lin pysäköintialueen välissä. Kartta ks. s. 188.

9.15  Heiniemen tammi
  60.2354 ° P 24.7211 ° I

Luonnonmuistomerkkinä 1987 rauhoitettu Heiniemen tammi 
kasvaa lähellä Heiniemenpolun mutkaa, Kolkekannaksentien 
pohjoispuolella näkyvällä paikalla. Noin 200vuotias puu on yli 20 
metriä korkea ja ympärysmitaltaan yli 3,5 metriä. Tammen latvuk
sen leveys on noin 20 metriä. Vierestä kulkee ulkoilutie. Kartta ks. 
s. 188.
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9.21  Träskändan metsälehmus
 60.2339 ° P 24.7079 ° I

Träskändan kierroksen metsäosuuden länsiosassa, polkujen haa
rassa kasvaa yksi Suomen korkeimmista metsälehmuksista. Noin 
200vuotiaan puun korkeus on yli 32 metriä ja ympärysmitta 
lähemmäs 3,5 metriä. Kartta ks. myös s. 191.

9.20  Träskändan tammi
 60.2356 ° P 24.7097 ° I 

Träskändan tammi sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä jokea 
ulkoiluteiden risteyksen tuntumassa. Noin 5,5 metrin ympärys
mitallaan tammi on Espoon paksuin yksirunkoinen puu. Korkeutta 
tällä jättiläisellä on reilut 22 metriä ja latvuksen läpimitta on noin 
28 metriä. Tammen arvellaan olevan yli 300vuotias. 1980luvun 
jälkipuoliskon kovat talvet aiheuttivat isojen oksien kuivumista. 
Nämä oksat on sittemmin poistettu, mistä merkkinä ovat puussa 
näkyvät sahausjäljet. Kartta ks. myös s. 191. 

9.19  Träskändan kierros

Suojelualueella kulkee reitti, joka kiertelee vanhassa kartano
puistossa ja jokivarren rehevässä metsämaastossa. Reitillä on 
yhteensä kolme opastaulua, jotka kertovat hienostokartanon 
historiasta, jokivarren lehtipuuvaltaisista metsistä sekä puisto
metsästä. Varsinaisen kartanopuiston alueella kulkeva osuus on 
helppokulkuinen ja soveltuu myös lastenvaunujen ja pyörätuolin 
kanssa liikkuville. Reitin varrella esitellään nimikilvin koti ja ulko
maisia puu ja pensaslajeja. Lisätietoa: espoo.fi/luontopolut.
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