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6.9  Finnoon (Suomenojan) allas

Finnoviken (Finnoonlahti) on vuoteen 1963 asti ollut luonnonti
lainen ruovikkoinen merenlahti. Tuolloin se on padottu läheisen 
jätevedenpuhdistamon saostusaltaaksi. Vuonna 1969 on aloitettu 
jätevesien mekaaninen puhdistus, kemiallinen puhdistus 1975 ja 
biologinen puhdistus 1979.

Saostusaltaan käyttö on lopetettu 1970luvun alussa. Nykyään 
lammikkoa käytetään vain häiriötilanteissa puhdistamon 
tasausaltaana. Kosteikon pintaala on noin 17 hehtaaria ja altaan 
keskisyvyys alle metrin.

Finnoon jätevesiallas on tullut tunnetuksi hyvänä lintujentark
kailupaikkana. Lintuja voi havainnoida läheltä, koska linnut ovat 
tottuneet allasalueen reunoilla liikkuviin lintuharrastajiin ja ulkoi
lijoihin. Lisäksi tarkkailuetäisyydet ovat melko lyhyitä, sillä alue 
on pienehkö. Haittana voi todeta alueella melko usein vallitsevan 
voimakkaan hajun.

6.8  Tiistilän pirunpelto
  60.1567 ° P 24.7321 ° I

Tiistilän pirunpelto on 
Espoon hienoimpia mui
naisrantoja. Kymmeniä 
metrejä pitkä ja leveä alue 
on muodostunut pyöris
tyneistä ja melko saman
kokoisista kivistä. Litorina
meren aikainen pirunpelto 
on syntynyt samaan aikaan 
kuin Friisinkallion muinais
ranta. Kohde sijaitsee noin 
50 metriä etelään Kalaon
nentien päästä. 
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6.10  Finnoon luontopolku 

Finnovikeniä kiertää noin puolentoista kilometrin pituinen luonto
polku, jonka varrella on kaksi lintutornia. Polulle pääsee mm. luo
teesta Suomenlahdentien eteläpuolella olevalta pysäköintialueelta 
sekä voimalaitoksen läheltä Rantaraitin varrelta alueen kaakkois
kulmasta. Polku on helppokulkuinen ja sen voi kulkea myös esim. 
lastenvaunujen kanssa.

6.11  Suomenojan rantaniitty

Finnoon altaan itäpuolella sijaitsee vajaan neljän hehtaarin laa
juinen perinneympäristö, hevoslaitumena oleva kostea sara ja 
luikkavaltainen Suomenojan rantaniitty. Avoin niitty on tärkeä 
ruokailupaikka monille linnuille, mm. kahlaajille ja kottaraisille.

Valtakunnallisesti hyvin arvokkaalla lintulahdella pesii moni
puolinen ja runsas kosteikkolinnusto. Harvinaisista lajeistamme 
siellä näkee mm. liejukanoja ja harmaasorsia, merkillepantavia 
lajeja ovat myös korea mustakurkkuuikku ja rastaskerttunen. 
Keväisin ja syksyisin monet vesilinnut ja kahlaajat levähtävät siellä. 
Kokoonsa nähden Finnoon allas on Suomen tuottoisin sorsien 
poikuevesi. Alueella on tavattu kaikkiaan yli 250 lintulajia. Siellä 
pesii yksi EteläSuomen suurimmista naurulokkiyhdyskunnista. 

Altaalla liikkuu myös nisäkkäitä, mm. piisameita ja pienpetoja. 
Suuri osa allasalueesta on tiheää järviruoko ja osmankäämikas
vustoa. Kasveista maininnan arvoinen on harvinainen hentokar
valehti, joka on löydetty ensimmäisen kerran Suomesta Finnoon
lahdelta.

Altaan pohjoispuolella on suhteellisen luonnontilaisena 
säilynyt ruovikkoluhta. Finnobäcken virtaa altaan pohjois ja itä
puolella, eteläpuolella sijaitsee Suomenojan lämpövoimalaitos. 
Voimalalta lähtevä voimansiirtojohto kulkee altaan yli.


