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Länsimetsän/Gubbackan alue on monella tapaa arvokas 

ympäristökohde 

 
Tiesitkö, että Länsisalmessa Kehä III:n ja Itäväylän risteyksen tuntumassa sijaitsee sekä 

luonnon- että kulttuuriympäristöltään arvokas kohde? Kehä III:n suun itäpuolella sijaitsee 

Vantaan yleiskaavassa 2007 luonnonsuojeluvaraukseksi merkitty Länsimetsän alue ja 

länsipuolella keskiaikaisen Gubbackan kylän autiotontti. Tontilla on vuodesta 2003 suoritettu 

arkeologisia kaivauksia ja sen itäosa jäi Vuosaaren sataman liikenneyhteyksiin kuuluvan 

eritasoliittymän alle. 

 

 
 

Länsimetsän metsämaisema on koko Vantaata ajatellen harvinaislaatuista. Siellä on laajalti 

luonnontilaista jäkälikköä ja useiden hehtaarien suuruisia kilpikaarnamänniköitä. 

Länsimetsässä esiintyy niin ikään karuja varjoisia kalliojyrkänteitä, joka on Etelä-Suomessa 

silmälläpidettävä luontotyyppi. Boreaaliset luonnonmetsät taas on EU:n erityisen tärkeänä 

pitämä luontotyyppi. Tämän luontotyypin piirteitä löytyy Länsimetsän lisäksi viereisen 

luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeän alueen (luo) yli 100-vuotiaasta 

kuusivaltaisesta sekametsästä, jossa lahopuuta on erityisen paljon. Yhdessä Vantaan 

yleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi merkityn alueen kanssa luonnonsuojelu- ja luo-alue 

muodostavat ekologisen käytävän, joka yhdistää Sipoonkorven metsäalueen merenrannikon 
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suojelualueille. Metsähallitus ehdottaakin Sipoonkorpi-selvityksessään, että alue säilytettäisiin 

rakentamattomana. 

 

Puolisen kilometriä Länsimetsästä sijaitseva Gubbackan kylä autioitui toistaiseksi 

tuntemattomasta syystä viimeistään 1600-luvulla ja sai olla koskemattomana aina Vuosaaren 

sataman rakennustöihin saakka. Gubbackan kylän tutkiminen on osa Vantaan kaupungin 

historiatoimikunnan rahoittamaa keskiaika-projektia, jolla kerätään tietoa Vantaan heikosti 

tunnetusta keskiajasta. Projektin tarkoituksena on tuottaa tietoa Vantaan keskiajasta 

kertovaa kirjaa varten. Kirja tulee olemaan jatkoa jo ilmestyneelle Vantaan esihistoriasta 

kertovalle teokselle. Gubbackan kylä on valikoitunut tutkimuskohteeksi, sillä se on uudesta 

eritasoliittymästä huolimatta erinomaisesti säilynyt kokonaisuus. Arkeologit selvittävät, 

asuttiinko alueella jo 1100–1200-luvuilla, jolloin ruotsalaiset uudisasukkaat tulivat rannikolle. 

Tutkijat ovat jo löytäneet hiiltynyttä puuta, joka on ajoitettu tuohon aikaan. Vielä ei varmasti 

tiedetä, onko löytö peräisin tulisijasta vai jäänne metsäpalosta.  

 

Tänä vuonna vietetään YK:n julistamaa kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden 

teemavuotta. Maailman maat sitoutuivat vuonna 2002 vähentämään merkittävästi biologisen 

monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 2010 mennessä. EU asetti vuonna 2001 itselleen vielä 

kovemman haasteen: pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 

mennessä. Tänä vuonna on käynnissä myös valtakunnallinen kulttuuriympäristökampanja 

JOY (Jokaisen Oma Ympäristö) 2010. Kampanjan tavoitteena on nostaa kulttuuriympäristön 

arvostus samalle tasolle luonnonympäristön arvostuksen kanssa niin arkikeskustelussa, 

päätöksenteossa kuin lainsäädännössä. 

 

Vantaan kaupungin ympäristökeskus julkaisi hiljattain Jarmo Honkasen tekemän katsauksen 

Länsimetsän luontoon. Se on luettavissa netissä osoitteessa 

http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;221;224;2112  

 

Heinäkuussa 2009 Vantaa-Seura järjesti Vantaan kaupunginmuseon tutkimuskaivausten 

yhteydessä kaikille avoimet yleisökaivaukset. Tulijoita olisi ollut enemmän kuin voitiin 

kaivauksille ottaa. Näillä näkymin yleisökaivausviikko järjestetään myös tänä kesänä. 

Kaivausten johtaja Andreas Koivisto kirjoittaa parhaillaan myös Sotungin historiaa. 

 

http://www.vantaa.fi/i_perusdokumentti.asp?path=1;221;224;2112

