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ASIA: Kannanotto “Keskuspuisto II ladun- ja ulkoilureitin puistosuunnittelu 
alueilla Harmaaselkä-Pirttiharju-Joukinpelto-Nauriskaski” 
 
Espoon ympäristöyhdistys on perehtynyt nähtävillä oleviin aineistoihin ja lausuu niistä 
luontoarvojen ja niiden huomioinnin osalta seuraavaa. 
 
Alueelle on tehty yhdistyksen metsäryhmän toimesta 23.4.2018 maastokatselmus, jonka aineistoja 
on hyödynnetty tämän mielipiteen valmistelussa. 
 
Kaupunkitekniikan keskuksen suunnitelmaluonnos 
 
Kaupunkitekniikan keskus on laatinut suunnitelman 2 km pituisen latu- ja ulkoilureitin 
rakentamisesta Espoon Keskuspuiston Harmaaselän-Pirttiharjun-Joukinpellon ja Nauriskasken 
alueelle. “Osa reitistä on olemassa olevaa ja valaistua ulkoilureittiä, jonka rinnalle tulee latu. 
Osittain täysin uutta valaistua latu- ja ulkoilureittiverkostoa. Tammipirtti nimiseltä kadulta 
rakennetaan valaisematon kävely-yhteys uudelle latu- ja ulkoilureitille” [1].  
 
Käytännössä latu- ja ulkoilureitin yhdistelmä tarkoittaa puuston raivauksen ja maanpinnan 
tasoittamisen vähintään 10 metrin leveydeltä sekä huonokuntoisten puiden poistamisen 20 metriä 
leveiltä suojavyöhykkeiltä.  
 
Luontovaikutusten osalta suunnitelmassa mainitaan, että reittien linjauksessa on otettu huomioon 
liito-oravan tarpeet. Lisäksi pyritään säilyttämään maisemallisesti arvokkaat puut. 
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Kuva 1: Suunnitelman reitistö. Lähde: hankkeen puistosuunnitelmaluonnos, LIITE 1 

Suunnitelman ympäristövaikutukset 
Suunnittelualuella on merkittäviä luonto- ja virkistysarvoja, joita reitin rakentaminen monin paikoin 
heikentäisi. 
 
Vaikutukset alueen luontoarvoihin 
Nykyisten tietojen perusteella suunnitelma toteutuessaan heikentäisi liito-oravan elinpiiriä välillä 
Pirttiharju–Joukinpelto sekä Nauriskasken korttelissa 46031. Liito-orava on Suomessa 
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu laji 
 
Toisekseen suunnitelma uhkaa puroa ja sen ympäristössä olevaa lahopuustoista metsää välillä 
Pirttiharju–Joukinpelto. Kyseinen puro on eräs harvoista Keskuspuiston uomaltaan luonnontilaisen 
kaltaisista puroista. Uoman luonnontilan puolesta puro täyttää myös vesilain suojellun luontotyypin 
kriteerit ja se on oman uhanalaiseksi luokitellun luontotyyppinsä hieno edustaja. Puronvarren arvoa 
lisäävät huomattavasti siihen liittyvät hyvin runsaslahopuustoiset reunametsät. Reitti on linjattu 
useamman sadan metrin matkalta vain muutaman kymmenen metrin etäisyydelle purosta. Reitin 20 
m leveä suojavyöhyke tarkoittaisi kaikkien lahopuiden poistamista puron ja reitin välistä.  
 
Ulkoilureitit vähentävät Keskuspuiston puustoisen metsämaan kokonaispinta-alaa.  
 
Valaistut reitit aiheuttavat haittaa hämärästä riippuville luonnonvaraisille eläimille.  
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Kuva 2: Vanhaa runsaslahopuustoista metsää ja luonnontilainen puro suunnittelualueen välillä 

Pirttiharju–Joukinpelto 

Vaikutukset virkistysarvoihin 
Ulkoilureitti aiheuttaisi monin paikoin maisemallista haittaa ja heikentäisi Pirttiharju–Joukinpelto 
välin puronvarsimetsän virkistysarvoja. Lisäksi latureitti heikentäisi nykyisen Harmaaselän 
ulkoilureitin virkistysarvoja. Leveillä ulkoiluväylillä ei koeta ns. metsän tuntua, ks. esim. kuva 3.  
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Kuva 3: Esimerkki Keskuspuiston ulkoilureitistä, jonka rinnalla on hiihtovaraus. 

Muutosesitys 
Suunnittelualueen luontotietopohja on selvästi puutteellinen niin luontotyyppeihin kuin lajistoonkin 
liittyvän tiedon osalta. Ennen hankkeen eteen päin viemistä suunnittelualueella tulee tehdä ainakin 
uhanalaisten ja silmälläpidettävien luontotyyppien selvitys sekä lahokaviosammal- ja 
liito-oravaselvitykset. 
 
Alueen lumitalvet ovat lyhyitä ja tulevat ilmastonmuutoksen jatkuessa edelleen lyhenemään. 
Hiihtovaraukset ovat jo nyt vähintään 10 kuukautta vuodesta pelkästään haitaksi. Uusi hiihtovaraus 
ei toisi merkittävää hyötyä myöskään lumiaikaan, sillä alueelle on jo rakennettu runsaasti 
hiihtovarauksia (kuva 1). Esitämme, että suunnitelman latureitin rakentamisesta luovutaan 
kokonaan. 
 
Ulkoilureitin rakentaminen on perusteltua siltä osin kun se edistää kestävää liikkumista ja reitin ei 
todeta aiheuttavan merkittävää haittaa alueen luontoarvoille. Ulkoilureitti on ongelmallisin välillä 
Pirttiharju–Joukinpelto. Reitti tulisi linjata selvästi kauemmaksi purosta ja sitä ympäröivistä 
lahopuustoisesta metsästä.  
 

Vastauspyyntö 
Pyydämme antamaan vastineen kannanottoon 2.6.2018 mennessä. 
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Lisätietoja antaa 
 
Marko Takanen 
Espoon ympäristöyhdistys 
Puh: 0504860467 
 
 
 
 
 
Espoossa 2.5.2018,  
 
Espoon ympäristöyhdistys ry.  
 
Virpi Sahi Anni Simola  
puheenjohtaja  taloudenhoitaja 
 
 
 
 
VIITTEET 
[1] 
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Su
unnittelu_ja_rakentaminen/Puistosuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Harmaaselka__Pirttiharju__
Joukinpelto__Nauriskaski 
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