Glimsinjoen luontopolku
Pro Espoonjoki -yhdistys esittelee nettisivuillaaan (www.proespoonjoki.fi) Glimsinjoen
”virtaveden ja jokivarsimetsien ilmiöitä vuodenaikojen vaihtuessa, unohtamatta jokilaakson
kulttuuria ja jokiluonnon suojelua. - - Glimsinjokivarren luontokohteet ovat kokonaisuutena
enemmän kuin osiensa summa. Siksi Glimsinjoki on virtaveskikohteena valtakunnallisesti
arvokas ja lukeutuu Espoon arvokkaimpien luontokohteiden joukkoon”.
Retkioppaan asiantuntevan tekstin on kirjoittanut MMM Virpi Sahi, mukana kuvia ja
luontopolun kartta. Hanketta on tukenut Espoon ympäristökeskus.
Träskändan puiston sillan päästä alkavan reitin pituus on noin kolme kilometriä ja sen
rauhalliseen kävelemiseen menee puolitoista, pari tuntia. Reitti seurailee paikoin puroksi
kapenevan, välillä koskena kuplivan mutkittelevan, matalan joen kulkua myötävirtaan.
Puiston jälkeen on nimetty 14 kohdetta, mm. Jalopuulehto, Jahtimetsä, Tulvametsä,
Vanha pelto, Jänismetsä, Ingaksenmetsä ja Jorvin lehtoniitty. Tarvittaessa voi muutaman
pikku sillan yli siirtyä Kuninkaantien rinnalla kulkevalle kävely- ja pyöräilytielle tai
bussipysäkille.
Ingaksesta, entisen pappilan jälkeen voi jatkaa kävelyreittiä oikealle, Karvasmäentien
kohdille asti. Vaihtoehtona voi jatkaa Ingaksentietä Turuntielle ja muutaman sadan metrin
jälkeen lähteä oikealle Bembölen suuntaan, Turuntie vie ohi Jorvin sairaalan.
Reitin voi kulkea toisinkin päin, mutta näin kävelyn lopuksi on valittavissa kaksi eri
paikkaa, Bembölen kahvitupa (Bellinmäki 1, kesä ark. 7.30-20, la 10-18, su 10-20, talvi
ma-pe 7.30-18, la-su 10-18, puh. 09 8632 917) tai Talomuseo Glims (Glimsint. 1, Jorvin
sairaalan vieressä, kesä ti-pe 10-17, la-su 11-17, talvi ti-pe 10-16, su 11-16, la suljettu,
puh. 09 8632 738).
Jalkineiksi reitille sopivat paremmin lenkkitossut kuin liukkaat kengät, märällä kelillä
ovat kumisaappaat tarpeen.
Pari vinkkiä vaeltajille:
■ Ei sovi kaikille alle kouluikäisille lapsille, melko väsyttävää maastoa.
■ Ei sovi liikuntavammaisille eikä huonojalkaisille. Muutama pieni, varsinkin sateella
liukas rinne ja joitakin polulle kaatuneita puita. Niiden yli tai ali on päästävä, paikoin
polulla on myös puiden juuria.
Mielenkiintoista retkeä hiukan mäkisessä, pääosin lehtipuisessa metsikössä!
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