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 Pentala

Pentalan saari sijaitsee Suvisaariston lounaispuolella lähellä 
Kirkkonummen rajaa. 130 hehtaarin kokoinen saari on Espoon 
suurimpia saaria, jonka erikoisuutena on Espoon eteläisin järvi 
pienine saarineen. Rannoilla on runsaasti loma-asuntoja, mutta 
sisäosat ovat pääosin luonnonsuojelualuetta. Vähäiset polut kul-
kevat koillisesta etelään. Saaren koillisrannalla sijaitseva Espoon 
kaupunginmuseon Saaristomuseo Pentala muodostuu hyvin 
säilyneestä, valtakunnallisesti merkittävästä kalastaja- ja huvila-
miljööstä. Museo avattiin vuonna 2018, jolloin myös yhteysalus 
aloitti liikennöinnin saareen. Kesäisin Pentalassa toimii ravintola.  

5.1 Pentalan luonnonsuojelualue

Pentalan metsäalueen luonnonsuojelualue on kooltaan 51 hehtaa-
ria ja sijaitsee saaren keskiosassa. Saaren vanhat ja monipuoliset 
metsät ovat säilyneet hyvin luonnontilaisina. Siellä on kauniita 
korkeita kallioita kulumattomine poronjäkälämattoineen, kilpi-
kaarnaisine männiköineen ja kelopuineen. Kallioiden välisissä 
rinteissä ja notkelmissa on erityyppisiä kangasmetsiä ja soistumia, 
joissa kasvaa muun muassa vehkaa ja raatetta. Lahopuuta on pai-
koin myös runsaasti. Pentalan eläimistö on runsas. Linnuista on 
havaittu mm. pyy, harmaahaikara, uuttukyyhky ja harmaapäätikka.

Yhteysvenelaituri,
kiinnittyminen kielletty
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5.5  Pentalanjärvi
 60.1010 ° P 24.6600 ° I

Noin neljän hehtaarin kokoinen Pentalanjärvi on Espoon ete-
läisin järvi, ja siinä on saari. Eli saari, joka on järvessä, joka on 
saaressa, joka on meressä. Järven yleisilme on luonnontilainen 
ja erämainen, ja sitä ympäröiviltä kallioilta avautuu hienoja 
näkymiä. Järveä reunustavat metsät kuuluvat suurelta osin 
luonnonsuojelualueeseen. Pentalanjärven saari on myös osa 
luonnonsuojelualuetta. Kartta ks. s. 105.

5.7  Pentalan entiset pellot
 60.1046 ° P 24.6719 ° I 

Pentalan perinneympäristö on muisto vanhasta kalastajakylästä, 
josta löytyy entisiä peltoja, pihapuutarhoja, niittyjä sekä vanhalle 
navetalle johtava koivukuja. Pentalan entiset pellot kuuluvat pää-
osin valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympä-
ristöihin (ns. VAT-kohde). Viljelykäytöstä poistetut pellot ovat osin 
metsittyneet, mutta maisemallisesti ja historiallisesti arvokas alue 
on säilyttämisen arvoinen. Kartta ks. s. 105.

5.6  Pentalanjärven neva
  

Pentalanjärven lounaisosan rannoilla on umpeenkasvanutta 
suota, joka koostuu erilaisista, pääasiassa ruovikkoisista luhdista 
ja saravaltaisista nevoista. Alueella on myös harvinaisempaa 
lettomaista nevaa. Rantanevan sammallajisto on monipuolista ja 
joukossa on monia harvinaisuuksia. Kartta ks. s. 105. 


