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ESPOON GLIMSINJOEN ELÄVÄ VIRTAVESILUONTO KOOTAAN OPPAAKSI
Espoonjoen vesistön puolestapuhujana tunnettu Pro Espoonjoki ry on käynnistänyt aloitteen Espoon
jokiluonnon helmen, Glimsinjoen, vaalimiseksi. Yhdistys laatii keväällä 2011 reittioppaan, joka rohkaisee
espoolaisia nauttimaan Glimsinjokivartta myötäilevästä polusta ja sen varrella olevista luonto- ja
kulttuurikohteista.
Yhdistys on jo vuosien ajan ylläpitänyt joen varren kinttupolkua kulkukelpoisena niittämällä ja pieniä pitkospuita
asentamalla, sekä järjestänyt opastettuja jokikävelyjä asukkaille ja koululaisryhmille. Valmisteilla olevan oppaan
myötä yhdistys toivoo herättävänsä niin asukkaat kuin päättäjätkin huomaamaan Glimsinjokivarren arvon sen
nykytilassa.
Solisevat, vapaasti uomansa valitsevat virtavedet ovat Etelä-Suomessa käyneet vähiin ja ne ovat jo lähes
katoamassa. Glimsinjoki on virkistävä poikkeus, sillä noin kolme kilometriä pitkä jokiosuus on harvinaisen
luonnontilainen, samoin kuin jokivarren puusto. Jokivarren polku etenee mutkittelevien suvantojen, tulvaniittyjen
ja koskipaikkojen sivuitse. Jokea reunustavat monin paikoin jyhkeät tervalepät ja käppyräiset tuomet.
Luonnontilainen puusto laho- ja liekopuineen on tärkeä osa jokiekosysteemiä ja samalla runsaan ja monilajisen
linnuston koti. Joessa ui geneettisesti arvokas taimenkanta ja joen töyräillä voi tavata muun muassa saukon.
Espoolaisille Glimsinjoki tarjoaa nykyisellään ainutlaatuisen mahdollisuuden luonnossa elpymiseen keskellä
kaupunkia. Jokivarren kinttupolulla yhdistyvät virkistävän luontoympäristön hyvää tekevät ainekset - kulkijan
mieltä syleilee monimuotoinen ja salaperäinen, vehreä ja veden jäsentämä ympäristö. Ulkoilureittien
suunnittelussa tulee tällä kohtaa noudattaa malttia ja muistaa filosofi Arne Næssin viisaus: "Tietä pitkin ei voi
päästä metsän sydämeen". Yhdistys toivoo, että jokivarsi säästyy ulkoiluväylän rakentamiselta vireillä olevissa
ulkoilureittisuunnittelussa, jota johtaa Espoon kaupungin tekninen keskus. Jokivarteen ei pidä rakentaa uusia
reittejä, vaan reitin tulee säilyä polkumaisena ja valaisemattomana. Pyörätieyhteys Bembölestä Pitkäjärvelle
toimii hyvin Kuninkaantietä myöten.
Glimsinjoen luontokohteet ovat kokonaisuutena enemmän kuin osiensa summa, sillä jokiympäristö
reunametsineen muodostaa toimivan ekologisen yhteyden Träskändasta Jorviin ja Kasavuoreen. Glimsinjoki
todettiin Espoon virtavesiselvityksessä 2008 valtakunnallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi siellä havaittujen
uhanalaisten luontotyyppien ja lajien vuoksi. Vuonna 2010 Espoon ympäristökeskus listasi Glimsinjoen
kaupungin arvokkaimpien luontokohteiden joukkoon. Ekologisen kokonaisuuden huomioiva suunnitelma
puuttuu, vaikka Träskändan, Ingaksenmetsän ja Kvarnbyån lehtopurolaakson luonnonsuojelualueet on
perustettu.
Glimsinjoki (Glimsån, Kvarnbyån) virtaa Pitkäjärveltä Kirkkojärvelle ja on osa Espoonjokea, joka laskee mereen
Espoonlahdella. Espoonjoki haarautuu Glimsin- ja Glomsinjoiksi Espoon keskuksen pohjoispuolella.
Glimsinjokivarren kulttuurikohteita ovat Träskändan kartanopuisto, Glims talomuseo ja Bembölen kahvitupa.
Pro Espoonjoki ry on vuonna 2000 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on Espoonjoen sekä siihen liittyvän
jokilaakson ja järvien luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen yhtenäisenä kokonaisuutena. Yhdistyksen jäseninä
on yhteensä yli 20 espoolaista yhteisöä ja yhdistystä, muun muassa lukuisia asukasyhdistyksiä. Jokikävelyreitti
Espoon Glimsinjoella –hankkeen projektipäällikkönä yhdistyksessä toimii maatalous- ja metsätieteiden maisteri
Virpi Sahi. Hanketta rahoittaa Espoon kaupungin ympäristökeskus.
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