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ASIA: Kannanotto Keskuspuisto II reittien ja porttien puistosuunnitelmaan 
alueella Vantinlaakso – Kaskimetsä

Espoon ympäristöyhdistys on perehtynyt nähtävillä oleviin aineistoihin ja lausuu niistä 
luontoarvojen ja niiden huomioinnin osalta seuraavaa.

Alueelle on tehty yhdistyksen toimesta 26.9. ja 4.10.2017 maastokatselmukset, jonka aineistoja on 
hyödynnetty tämän mielipiteen valmistelussa.

Kaupunkitekniikan keskuksen suunnitelmaluonnos

Kaupunkitekniikan keskuksessa on todettu ongelma, että hiihtäjät ja muut ulkoilijat eivät mahdu 
yhdessä nykyiselle 3,5 m leveälle ulkoiluväylälle Espoon keskuspuistossa välillä Vantinlaakso–
Kaskimetsä. Sama ongelma on kyseiseen yhdysreittiin liittyvällä kuntoradalla, ns. Latokasken 
kuntoradalla, niiltä osin kun reitillä ei ole erillistä hiihtovarausta.

Kaupunkitekniikan keskus on laatinut suunnitelman, jossa nykyisen reitistön rinnalle rakennetaan 4 
metriä leveä hiihtovaraus [1]. Käytännössä hiihtovaraus vaatii puuston raivauksen ja maanpinnan 
tasoittamisen vähintään 5 m leveydeltä sekä huonokuntoisten puiden poistamisen 20 m leveiltä 
suojavyöhykkeiltä. Suunnitellun hiihtovarauksen yhteispituus on 2,5 km.

Luontovaikutusten osalta suunnitelmassa mainitaan, että reittien linjauksessa otetaan huomioon 
liito-oravan tarpeet. Lisäksi pyritään säilyttämään maisemallisesti arvokkaat puut.
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Kuva 1: Kaupunkitekniikan keskuksen esittämän suunnitelman reitistö

Suunnitelman ympäristövaikutukset
Kaupunkitekniikan keskuksen suunnitelma on laadittu ratkaisemaan pelkästään reittiulkoilun 
ongelmia. Toteutuessaan suunnitelma heikentää alueen luontoarvoja ja kaikkea muuta 
virkistyskäyttöä.

Vaikutukset alueen luontoarvoihin
Hiihtovarauksen suunnittelualueen eteläosassa linjaus sijoittuu osan matkaa perusteilla olevan 
Harmaakallion luonnonsuojelualueen (SL) pohjoisosaan.  Perusteilla olevan suojelualueen 
suojelumääräyksissä tämän suunnitelman hiihtovarauksen rakentamista reitille Vantinlaakso-
Kaskimetsä ei ole sallittu. 

Lisäksi nykyisen reitin länsipuolella on paikallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi todettu saraneva, 
jota suojaavaa metsäkaistaletta ei tule kaventaa. 

Suunnitelma uhkaa luonnontilaista puronotkoa nykyisen reitin välittömässä läheisyydessä (Kuva 1, 
leikkaus A) ja heikentää liito-oravan elinpiiriä (Espoon Liito-oravan kokonaisselvitys, 2014).

Hiihtovaraus keskelle metsää sijoitettuna pienentäisi Espoon Keskuspuiston puustoisen metsämaan 
pinta-alaa. Haittaa arvioitaessa on huomattava koko vireillä olevan ulkoilureittihankekokonaisuuden
kielteinen yhteisvaikutus metsäpinta-alaan.  Harmaakallion tulevan suojelualueen pinta-alaa uhkaa 
pienentää myös se, että SL-alueen suojelumääräyksissä on sallittu täysin uuden Vanttila–Tillinmäki 
ulkoiluväylän rakentaminen [2]. 

Muut vaikutukset
Hiihtovaraus aiheuttaa monin paikoin maisemallista haittaa sekä heikentää nykyisen ulkoilureitin 
virkistysarvoja (kuva 2). Väyläaukon leventäminen vähentää ns. metsän tuntua reitillä (kuva 3. 
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Hiihtovaraus vähentää suunnittelualueella sijaitsevan palstaviljelyaleen pinta-alaa. Viljelyalueen 
rajaa pitäisi siirtää noin 5 m hiihtovarauksen tieltä, mikä vaikuttaa haitallisesti nykyisiin viljelmiin.

Kuva 2: Nykyinen 3,5 m leveä ulkoiluväylä Vantinlaakson suuntaan. Metsäntuntu katoaa jos 
rinnalle rakennetaan hiihtovaraus. Vrt. kuva 3.

Kuva 3: Esimerkki ulkoilureitistä Harmaakalliolla, jonka rinnalla hiihtovaraus. Aukile on tässä 
huomattavasti leveämpi kuin 3,5m + 4 m.
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Muutosesitykset
Ensisijaisesti suosittelemme, että suunnitelman hiihtovarauksien rakentamisesta luovutaan. Alueen 
lumitalvet ovat lyhyitä ja tulevat ilmastonmuutoksen jatkuessa edelleen lyhenemään. 
Hiihtovaraukset ovat jo nyt vähintään 10 kuukautta vuodesta pelkästään haitaksi. 

Mikäli reittiulkoilun ongelmia ei voida muulla tavoin ratkaista, tarjoamme harkittavaksi liitteen 1 
toteutusvaihtoehtoa. Ehdotus mahdollistaa yhdysreitit Vanttilasta Keskuspuiston runkoreitistöön 
hiihtäjille sekä muille liikkujille olevien väylien käyttöä maksimoiden. Ehdotus säästää alueen 
luontoarvot lähes nykyisellään ja viljelypalstat nykyisellään.

Vastinepyyntö
Pyydämme antamaan vastineen kannanottoon 17.11.2017 mennessä sähköpostitse osoitteisiin 
virpi.sahi@sll.f ja marko.takanen@vakio.com.

Lisätietoja antaa

Marko Takanen, Espoon ympäristöyhdistys
Puh: 0504860467, marko.takanen@vakio.com

Espoossa 17.10.2017, 

Espoon ympäristöyhdistys ry. :n puolesta

Virpi Sahi Anni Simola 
puheenjohtaja hallituksen jäsen
virpi.sahi@sll.f annisimol@gmail.com

LIITE
Liite 1 Toteutusvaihtoehto puistosuunnitelmaan: hiihtovarauksen linjausehdotus avointa tai 
vähäpuustoista maastoa hyödyntäen.
Linkki, jonka takaa liitteen voi ladata:
 https://www.dropbox.com/s/0otragbh76anv4v/liite-1-espyy-kannanottoon-vantinlaakso-
kaskimetsa.pdf?dl=0
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