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2.11 Kauklahden koski
  60.1857 ° P 24.5935 ° I 

Espoon suurin virtavesi, Espoon-
joki, virtaa melko voimakkaasti 
Kauklahdessa yli 100 metrin 
matkalla. Kosken näkee hyvin 
kevyen liikenteen silloilta Kauk-
lahdenväylän molemmin puolin 
kuin myös tien alittavalta kävely-
tieltä. Noin seitsemän kilometrin 
pituinen Espoonjoki alkaa, kun 
Glimsinjoki ja Glomsinjoki yhty-
vät Kirkkojärven pohjoispuolella. 
Joki laskee Espoonlahteen Kurt-
tilassa. Veden ollessa korkealla 
joki soveltuu myös melomiseen.

2.12  Espoonlahden 
luonnonsuojelualue

 
Huomattava osa Länsiväylän pohjoispuolisesta Espoonlahden 
perukasta on Espoonlahden–Saunalahden Natura-aluetta, josta 
yli puolet ulottuu Kirkkonummen puolelle. Lähes koko Espoon 
puoleinen Natura-alue on Espoonlahden suojelualuetta. Sen 
pinta- ala on runsaat 200 hehtaaria, ja siihen kuuluu Fiskarsin-
mäen lehto- ja niittyaluetta, rantaruovikkoa sekä yksityisomistuk-
sessa olevaa ranta- ja vesialuetta.
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Fiskarsinmäki on valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan 
kuuluva paikoin kivikkoinenkin lehtomäki, jolla kasvaa jaloja lehti-
puita, mm. runsaasti metsälehmuksia sekä jonkin verran vuori-
jalavia. Erityisen komea mäki on keväisin, jolloin sen valtaavat 
kukkaloistollaan pystykiurunkannukset, kelta-, valko- ja sinivuokot, 
mukulaleinikit, lehtosinijuuret, imikät, isokäenrieskat ja lehtokielot. 
Alueella on myös mm. hyvin harvinaisia hyönteis- ja sammallajeja. 
Alueella kulkee keltaisella värillä merkitty rengasreitti. Reitin pituus 
on 1,2 kilometriä, ja siltä voi pistäytyä eteläosassa sijaitsevaan 
lintutorniin, josta näkee laajalti Espoonlahdelle. 

Valtakunnalliseen lintuvesiensuojeluohjelmaan kuuluva Espoon-
lahti on tärkeä vesi- ja kosteikkolintujen pesimäalue sekä muuton-
aikainen levähdyspaikka. Saunalahti on yksi harvoista meriupos-
kuoriaisen tunnetuista esiintymispaikoista maailmassa. Saunalah-
den vesialue on rauhoitettu meriuposkuoriaisen elinympäristöksi. 
Lisätietoa: luontoon.fi/espoonlahti.

2.13  Espoonlahden rantaniitty

Fiskarsinmäen kupeessa, luonnonsuojelualueen pohjoisosassa on 
yhdeksän hehtaarin kokoinen perinneympäristö, Espoonlahden 
rantaniitty. Siihen kuuluu avointa entistä peltoa ja puustoista, 
laidunnuksen vuoksi hakamaiseksi kehittynyttä metsää. Ranta-
niitty ja osa ruovikosta on otettu uudelleen laidunnukseen 1995. 
Laiduntajina ovat olleet naudat ja paikoin myös lampaat. Laidun-
nus on ehkäissyt ruovikon leviämistä. 

Näkymä lintutornista itään Espoonlahden pohjukkaan.


