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11.1  Tremanskärrin ja Kurkijärven 
metsän luonnonsuojelualueet

Noin 45 hehtaarin laajuinen Tremanskärrin luonnonsuojelualue on 
hyvin monipuolinen ja arvokas suoalue. Suuri osa luonnonsuojelu
alueesta kuuluu myös valtakunnallisesti arvokkaaseen Herukka
puron kallioalueeseen, johon kuuluu maita Espoosta ja Vantaalta.  

Tremanskärrin suo on kehittynyt hiljalleen metsämaan sois
tuessa. Tämä on harvinainen soistumistapa Espoossa, jossa suot 
ovat syntyneet yleisesti vesistöjen kasvaessa umpeen. Suon kes
kellä on mäntyä kasvavaa rämettä, ja ympärillä olevat reheväm
mät osat ovat lähinnä korpia tai nevoja. Rämeellä kasvaa lisäksi 
paljon isoja varpuja, kuten suopursua ja juolukkaa. Karpaloa ja 
lakkaa on paikoin melko runsaasti. Nevoilla kasvaa puolestaan 
rahkasammalten seassa mm. saroja ja raatetta. Korpien lajistoon 
kuuluu kuusen, koivun ja tervalepän lisäksi muun muassa vehka, 
kurjenjalka, raate ja metsäkorte.  

Kurkijärven metsän luonnonsuojelualue, joka on kooltaan yli 
26 hehtaaria, yhdistää Tremanskärrin ja Vantaan Vestran Natura 
kohteet. Siellä on arvokkaita luonnontilaisina säilyneitä metsiä, 
joista on tavattu useita vanhan metsän indikaattorilajeja sekä 
uhan alaisia lajeja kuten vaarantuneet punakarakääpä ja valko
rihmakääpä. Alueella voi nähdä monia metsien ja puustoisten 
soiden lintuja, kuten palokärjen tai pyyn. Suorantaisen Kurkijär
ven alueelta on havaintoja useista lepakkolajeista ja siellä on 
tavattu myös Suomessa rauhoitettu lummelampikorento. 
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11.3

11.3  Eriksbergin laitumet
  60.3378 ° P 24.7331 ° I 

Lahnuksessa, Eriksbergintien varressa sijaitseva perinneympäristö
kohde on kooltaan noin neljä hehtaaria. Siihen kuuluu hevosten 
laiduntamia entisiä peltoalueita, joita on aiemmin käytetty myös 
karjan laitumina. Osa alueesta on kehittynyt niittymäiseksi. Edus
tavin osa on kaakkoisrinne, siellä kasvaa mm. ahdekaunokkia, 
päivänkakkaraa, keltaapilaa ja ketoneilikkaa. Suuri osa alueesta 
on rehevöitynyttä, ja näillä kohdilla peltokanankaali on kevät
kesällä hyvin yleinen. Kauniisti kumpuilevat laitumet ovat myös 
maisemallisesti arvokkaita.

11.2 Tremanskärrin luontopolku

Luontopolut vievät hienolle luonnontilaiselle Tremanskärrin keidas
suolle ja Kurkijärven metsälammelle. Lyhyemmällä, vain keidas
suon läpi kulkevalla kierroksella pituutta on runsas kilometri ja 
pidemmällä, Kurkijärven lammella käyvällä kierroksella on matkaa 
yli kaksi kilometriä. Polun varrella on opastauluja ja levähdyspenk
kejä. Suoosuuksilla on pitkospuut ja Kurkijärven lähellä portaat. 
Kalajärven pohjoispuolen reiteille pääsee mm. kuntorataa pitkin 
Vihdintien varren pysäköintialueelta. Lisätietoa: espoo.fi/luonto
polut. Kartta ks. s. 229. 


