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TREMANSKÄRR

Kallioiset metsät korpilaaksoineen, 
Tremanskärrin hieno luonnontilainen 
keidassuo ja Kurkijärven metsälampi. Noin 
2,5 km pituinen Tremanskärrin luontopolku 
tarjoaa monenlaista nähtävää ja koettavaa. 
Keidassuon läpi kulkevalla reitillä on pituutta 
1,2 km ja Kurkijärven kierroksella 1,5 km.

Suo-osuuksilla on pitkospuut, ja Kurkijärven 
lähellä portaat. Reitti kulkee pääosin polkuja 
pitkin ja on paikoin haasteellinen. Pitkospuut 
voivat myös olla liukkaita, varsinkin kostealla 
kelillä.

Luontopolku kulkee miltei kokonaan 
luonnonsuojelualueella, mutta marjoja ja 
hyötysieniä saa kerätä vapaasti. Pidäthän 
koirasi kytkettynä. Polun varrella olevat 
penkit ovat hyviä eväs- ja levähdyspaikkoja. 

Viethän roskat mukanasi tai lähimpään 
roska-astiaan! Tulenteko on alueella kielletty!

Viihtyisiä hetkiä suo- ja metsäluonnon 
tunnelmissa!
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SAAPUMINEN JA YHTEYSTIEDOT

Tremanskärrin luontopolku sijaitsee Espoon Kalajärvellä, 
jonne liikennöi useampia busseja Kampista ja Espoon 
keskuksesta. Tarkista aikataulut ja bussilinjat 
www.hsl.fi

Oman auton voi pysäköidä Kalajärven kuntoradan 
pysäköintialueelle. Luontopolulle kuljetaan kuntorataa 
pitkin, joten huomioithan myös kuntoradalla liikkujat.

ESPOON LUONTOPOLUT
Luontopolut antavat hyvän kuvan Espoon arvokkaasta 
ja monipuolisesta luonnosta. Kaupungin ylläpitämät 
luontopolut on myös viitoitettu ja merkitty.
 
Luontopoluista saa tietoa Espoon ympäristökeskuksesta, 
puh. 09 8162 4832, ja Villa Elfvikin luontotalosta, puh. 
09 8165 4400
www.espoo.fi/luontopolut

Tervetuloa 

TREMANSKÄRRIN
LUONTOPOLULLE 
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TREMANSKÄRRIN KEIDASSUO 
on suon mittapuulla mitattuna vielä nuori suo. 
Sen turvekerros on paksummillaan parisen metriä. 
Pitkospuilta käsin on turvallista tutustua suon vetiseen 
nevaan sekä kuivempaan keskustarämeeseen.

LUHTANEvA JA TERvALEPPÄKORPI
Ryteikköiset korpialueet reunustavat 
Tremanskärrin suoalueita. Tunnistatko 
tummanrunkoiset ja kiiltävälehtiset tervalepät?

MONIMUOTOINEN METSÄ
Saniaisten peittämä puronotkelma on arvokas 
elinympäristö. Kun metsään pääse syntymään 
lahopuuta, se tarjoa kodin usealle uhanalaiselle 
metsälajille. 
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8 HYvINvOINTIA LUONNOSTA
Metsässä luontoelämyksiä löytyy joka aistille. 
Myös arkiset murheet loittonevat.  Pidetään 
yhdessä huolta Espoon luonnosta!

2 SUOLLA ON ELÄMÄÄ
Suopursujen huumaava tuoksu toivottaa 
tervetulleeksi suolle. Lämpiminä kesäpäivinä 
pitkospuilla voit nähdä vaikka vikkelän sisiliskon.

SUOJELUALUEET
Tremanskärrin suoalue on 
pääkaupunkiseudun hienompia. 
Luonnontilaisia soita on Etelä-
Espoossa enää muutama. 

REHEvÄÄ LEHTOA
Kurkijärven metsät ovat 
lajirikkaita. Huomaatko 
ympärillä kasvavat valtavat 
haavat? Ne ovat suoja- ja 
ruokailupuita monelle eliölle.
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KURKIJÄRvI
Rauhallisen suolammen reunalla on hyvä 
pysähtyä ja katsella vaikka vetten päällä kulkevien 
vesimittarien touhuja.
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