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Tavoite ja lähtökohdat
Tutkimuksen tavoitteena on ollut kerätä Keskuspuistoa käsittelevää luontotietoa yhteen. Tietojen yhteen kokoaminen koettiin tarpeelliseksi, jotta kokonaiskuva Espoon Keskuspuistosta
selkenisi. Tavoitteena on ollut havaita mahdollisia tietoaukkoja ja päivitystarpeita. Hankkeen
aikana yhteen koottua aineistoa on tarkoitus käyttää kaavavaikuttamisen lisäksi myöhemmin
Espyy:n kunnallisvaalikampanjoinnissa 2016-2017. Voimme esimerkiksi laatia kerätyn aineiston pohjalta karttaesityksiä tai hyödyntää maastokäynnein kerättyä kattavaa kuvamateriaalia. Aineistopankkia on helppo täydentää ja päivittää tulevaisuudessa.
Keskeisin ja suurin työn osa on ollut kerätä Keskuspuistoon liittyvää aineistoa ja siirtää/arkistoida se paikkatietomuotoon. Espoon ympäristökeskukselta on saatu useita aineistoja, kuten liito-orava- ja kaava-aineistoja. Tämän lisäksi Keijo Savolan välittämiä manuaalisia
muistiinpanoja, lausuntoja, raportteja, sähköpostiviestejä ja muita tietolähteitä on käyty läpi
ja niistä poimitut oleellisimmat tiedot on käännetty paikkatietomuotoiseksi. Myös alkuperäiset aineistot on tallennettu. Paikkatietoaineistojen kerääminen on relevanttia, sillä aineistoa
on helpompi päivittää kuin paperikarttoja ja muita manuaalisia aineistoja. Lisäksi aineisto
voidaan visualisoida välittömästi kartalle ja paikkatietoaineistoja ja karttoja voidaan välittää
esimerkiksi Espoon kaupungille.
Kirjallisten aineistojen lisäksi lisäaineistoa on kerätty maastokäynnein. Maastokäyntejä on
ollut tarkoitus kohdistaa alueille, joilla on havaittu erityisiä luontoarvoja tai potentiaalisia
luontoarvoja, mutta jotka eivät vielä omaa suojelustatusta. Kohteiksi on valikoitunut Keijo
Savolan ehdottamia kohteita ja maastoaineistoa on tarkoitus käyttää myös suojeluesityksessä

tukena. Suojeluesitys on tarkoitus koostaa Keijo Savolan (ja Laura Ahopellon) toimesta
Espyy:n toimeksi antamana. Keskuspuisto II puolella maastokäyntien aikana on kiinnitetty
huomiota alueen luonnon ja maisemanhoitosuunnitelmiin ja käyty tarkistamassa, onko Keijo
Savolan ja Espoon ympäristöyhdistyksen yhteistyössä laatiman lausunnon esiin nostamissa
kohteissa tehty toimenpiteitä. Maastokäyntien aikana on kerätty myös liito-oravapapana- ja
kolopuuhavaintoja ennalta liito-oravareviireiksi todetuilta alueilta, sekä muualta Keskuspuistosta.

Tutkimuksessa käytetyt aineistot
Tutkimuksen toteuttamiseksi aineistoa tuli kerätä useista eri tietolähteistä. Espoon kaupungin ympäristökeskuksen kanssa tiedonvaihtoa käytiin pitkin kesää ja hyödyllisiä aineistoja
olivat monet paikkatietoiset aineistot, joista aiemmin Espyy:llä oli vain manuaalisia versioita.
Kaikki valmiit ja digitoidut aineistot on arkistoitu ja löytyvät Espoon ympäristöyhdistyksen
Googledrivesta. Ohessa taulukoissa 1 ja 2 listattuna hankkeessa kerätyt aineistot
Taulukko 1. Hankkeen aikana kerätyt aineistot ja niiden tuottajat. Tarkempi aineistokuvaus
liitteessä X.
Kirjalliset aineistot

Lähde

Selvitys Kuurinmetsän luontoarvoista

Mauno Särkkä 2007

Muisto kaupungin mailla sijaitsevista arvokkaista kohteista
Mauno Särkkä 2008
Karttarajaukset yksityismaiden potentiaalisista arvoalueista
Keijo Savola 2015
Puosmalmen raportti

Päivi Korhonen 2006

Puosmalmen luontoarvojen tarkistus

Esa Lammi 2012

Keskuspuiston luontoarvot Söderskogin alueella raportti
Keskuspuiston luontoarvot 1995

Päivi Korhonen 2006
Ympäristötutkimus metsätähti oy (Keijon kopio)

Espoon arvokkaat luontokohteet 2012

Esa Lammi 2012

Espoon arvokkaat luontokohteet 1987

Ympäristökeskuksen julkaisuja (Keijon kopio)

Liito-orava ja metsäkartoitus Muurala, Vanttila, Tillinmäki
Emilia Pippola ym 2008
Espyyn huomautus Espoon radiomaston ympäristön maisematyöluvasta 2015-492-T

Keijo Savola ja Birthe Weijola 2015

Suurpellon (ja kuurinniityn) liito-oravaselvitys Luontotieto Keiron oy 2007

Espoo metsätyöohjelma 2009-2010 ja Kuviokohtaiset kommentit
Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma Keskuspuisto II
Espoon keskuspuiston kääpäselvitys.doc /
Keijo
Harmaakallio-kuvaus.doc
Muistio ja kartta Suurpelto IV:n ja Suurpelto
V:n kaava-alueiden luontoarvoista
Muistio Holmanpuiston liitooravakartoituksesta

Keijo Savola 2010
Y-keskus
Keijo Savola
Keijo Savola

Keijo Savola
Keijo Savola

Muistio Espoon kekuspuisto liirooravahavainnoista sekä TillinmäkiHarmaakallio alueen luontoarvoista 2005

Keijo Savola

Ekologiset yhteydet ja viheralueverkosto Espoossa 2014

Hirvensalo Jenni

Taulukko 2. Valmiit paikkatietomuotoiset aineistot, joita tutkimuksen aikana kerättiin.
keskuspuiston rajaus (viivamuotoinen tiedosto)
Y-Keskus
kaupungin maanomistuskartat (viivamuotoinen tiedosto)
Y-Keskus
joitakin luontokohteiden rajauksia (Suojelualueet, maakunnallisesti arvokkaat alueet,
paikallaisesti arvokkaat luontokohteet, suojellut luontotyypit, muut säilyttämisen) arvoiset
kohteet
Y-Keskus
Uudenmaan vaihemaakuntakaavan LS- ja Luokohteet paikkatietona.
Y-Keskus
Liito-oravahavainnot Keskuspuisto 1988-2014
liito-oravahavainnot koko Espoo, liito-oravaalueet, kulkuyhteydet ym.
luontopolut-aineisto
ulkoilureitit-aineisto (vaillinainen, Keskupuisto
I osittain, Keskuspuisto II ei lainkaan)

Y-Keskus
Y-Keskus
Y-keskus
Y-Keskus

Taulukkoon 3 on listattu kaikki hankkeen aikana digitoidut aineistot ja niiden lähteet. Digitoituja aineistoja voidaan täydentää sitä mukaan, kun tiedon päivitys on tarpeen. Lisäksi kaikki
asemakaavat ja yleiskaava löytyy paikkatietomuotoon siirrettynä.

Taulukko 3. Digitoidut aineistot
Aineisto
Aarnialueita
Arvokkaita kaupunginmaita
Arvokkaita yksityismaita

Lähde
Espoon keskuspuiston kasvillisuuselvitys 1995
Poimintoja eri aineistoista: Keskuspuiston luontoarvot
Söderskogin alueella raportti,
Keijo Savolan karttapohjalle rajaamia kohteita

Arvokkaita metsäalueita

Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma, Espoon ympäristöyhdistyksen lausunto suunnitelmasta

Lisäys kaava-alueeseen

Puosmalmen raportti, Keskuspuiston luontoarvot 1995

Kaava-alueiden merkittäviä luontokohteita
Maiseman ja luonnonhoitosuunnitelma-alueet
Keskuspuiston ydinalueet ja ekologiset käytävät
Liito-oravahavainnot kesä 2015

Poimintoja eri aineistoista: Puosmalmen raportti, Puosmalmen luonokohteiden tarkistus

Kootut liito-oravahavainnot
Liito-orava alueet
Keskuspuiston ulkoilureitit
asemakaava alueet ja kaavoituskohteet

Maiseman ja luonnonhoitosuunnitelma
Puosmalmen raportti, Espoon keskuspuiston luontoarvot Söderskogin peltojen ympärillä
Maastokäyntiraportit 2015
Eri lähteistä kootut liito-oravahavainnot. Katso tarkemmin attribuuttitaulukko
Eri lähteistä kootut liito-orava-alueet
Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma Keskuspuisto II,
Erinäiset skannatut kartat
Espoon karttapalvelusta digitoidut kaava-alueiden rajat
ja Keskuspuiston alueelle sijoittuvat uudet rakennuskohteet

Tulokset
Tulokset
 Karttaesitys ja raportti Keskuspuiston nykytilanteesta
 Kaikki aineistot arkistoituna Google driveen (kaikki aineistot voidaan vastaisuudessa tallentaa
tänne ja antaa käyttöoikeus Espyyn toimihenkilöille). Aineistot on listattu myös Exceltaulukkoon, josta löytyy mm. lähdeviitteet.
 Kattava paikkatietoaineistokirjasto, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kaava-asioissa
 Liito-orava- ja muita lajihavaintoja Excel-taulukossa ja paikkatietoon siirrettynä
 Maastoraportit ja niihin liittyvät kuvat
 Maastokäyntien aikana otettu muu kuvamateriaali (kuvituskuviksi)

Raportti ja karttaesitys
Olen kasannut raporttiin keskeisimpiä tietoja Keskuspuiston tämän hetkisestä tilanteesta
luonnonolojen ja maankäytön muutoksien suhteen.

Raportti keskeisimmistä tuloksista
Maanomistus
Kaavoitetusta alueesta suurin osa on Espoon kaupungin omistamaa maata. Oheisesta kuvasta
voidaan tarkastella maanomistusrajoja. Samat rajat voidaan löytää myös Espoon karttapalvelusta (www.karta.espoo.fi , maanomistus).

Kuva 1. Kaupungin omistama maa. Oikean puoleinen kuva paikkatietoaineistosta ja vasen kuvakaappaus Espoon kaupungin ylläpitämästä karttapalvelusta.

Keskuspuisto eri kaavatasoilla
Maakuntakaava
Maakuntakaavan erityinen tehtävä
on valtakunnallisten ja maakunnallisten luonnonarvojen turvaaminen.
Luonnonarvoihin sisältyvät sekä
elollisen että elottoman luonnon arvot. Eliölajien ja niiden monimuotoisuuteen liittyvien arvojen lisäksi
kuuluvat käsitteeseen siten mm.
maa- ja kallioperään sisältyvät geomorfologiset arvot. Se, mikä katsotaan arvokkaaksi, on määritelty yleisellä ja mm. laji- ja luontotyyppitasolla muulla lainsäädännöllä kuin
Kuva 2. Keskuspuisto maakuntakaavassa.
maankäyttö- ja rakennuslailla. Keskeinen säännöstö sisältyy luonnonsuojelulakiin, metsälakiin, vesilakiin, maa-aineslakiin ja ympäristönsuojelulakiin. Merkittävä
ohjausvaikutus on mm. Natura 2000 -ohjelmalla ja sen perustana olevilla EU:n luonto- ja lintudirektiiveillä. Maakuntakaavan tehtävä on osoittaa aluevarauksia ja ohjata yksityiskohtaisempaa suunnittelua siten, että luontoarvot otetaan asianmukaisesti huomioon ja niiden vaaliminen turvataan.

Alue on merkitty merkittäväksi viheralueeksi. Lisäksi alueella on kolme merkittävää pohjavesialuetta. Muutoin maakuntakaavassa ei ole juurikaan Keskuspuiston alueelle osoitettu merkittäviä luontoarvoja.

Yleiskaava
Yksi mielenkiintoisimmista havainnoista oli huomata, että Espoon keskuspuiston raja ei ole
sama kuin Keskuspuistoksi kaavattu raja. Näiden kahden rajan välimaastoon jää runsaasti
hehtaareja, joita ollaan paikoin hyödyntämässä asemakaavoituksessa. Kaava-alueen rajaveto
on puhtaasti tekninen ja esimerkiksi Keskuspuisto I osayleiskaavassa todetaan, että puiston ja
rakennusalojen rajoilla voi ilmetä ongelmia kaavoituksen edetessä. Kaava-rajaa vedettäessä ei
ole huomioitu luonnon toimintayksiköitä. (Keskuspuisto I osayleiskaavaselostus 1999).
Pohjois- ja keskiosien yleiskaava vaikuttaa alareunastaan myös Keskuspuiston alueeseen.
Esimerkiksi Kuurinniitty on laskettu mukaan kaavoitettavaksi alueeksi.
Keskuspuisto I osayleiskaava sai lainvoiman 18.8.1999. Se on pääpiirteissään vieläkin samassa muodossa, joskin osa itäosista on siirtynyt Etelä-osien yleiskaavan vaikutuspiiriin. Keskuspuisto II osayleiskaava on virallistettu 16.8.2006.
Kaavoitettua alaa Keskuspuistolla on noin 880 ha verran, josta virkistyskäyttöalueiksi on tarkoitettu suurin osa. Alueella on myös muutamia luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja alueita,
muinaismuistoalueita sekä yksittäisiä suojeltuja luontokohteita. Keskuspuisto I ja II välissä
sijaitsee laajempi maisemakuvallisesti merkittävä säilytettävä peltoalueiden ja rakennuskannan muodostama kokonaisuus (Söderskogin alue). Tälle alueelle on merkitty erityisohjeita
koskien uudisrakentamista.

Kuva 3. Sinisellä katkoviivalla Keskuspuiston tämän hetkinen raja. Sininen alue kuvaa Keskuspuistoksi kaavoitettua aluetta.

KESKUSPUISTO I

Kuva 4. Keskuspuisto I osayleiskaava on vuodelta 1996. Alla ilmakuva alueelta.

Keskuspuisto I on pinta-alaltaan noin
480 ha. Vuonna 2008 Eteläosien yleiskaavan alaisuuteen siirtyi osa Keskuspuisto I alueesta, jolloin pinta-ala pieneni
hieman.
Alue koostuu Henttaanmetsän, Kuurinmetsän, Kokinmetsän ja Suvimetsän
muodostamasta yhtenäisestä metsämassiivista sekä länsiosan pelloista (Kaavaselostus 1996). Kaava-alueen rajaus ei
seuraa luontaisia rajoja vaan on puhtaasti tekninen (Kaavaselostus 1996). Reunaalueita täydennetään tarvittaessa asemakaavoituksen keinoin.
Suurin osa alueista ovat kaavamerkinnöissä VL-1 ja VL-2.
VL-1 käsittää lähivirkistysalueet ja alueille on asetettu rakennuslain 124 pykälän
mukainen toimenpidekielto. Ulkoilumetsä. VL-2 sisältää viljelykäytöstä pois jääneet niityt, joiden on haluttu säilyvän

avoimina niittyinä. Metsänreunat tulee suojella. Maisemakuvaa rikastuttavia elementtejä.
Näiden lisäksi alueella on suojelualuemerkintöjä.
KESKUSPUISTO II
Kaavoitusalueen koko on 398,5 ha. Pääosa Keskuspuisto II alueesta on lähivirkistyskäyttöön
kaavattua VL-1 tai VL-2 aluetta. Pohjoisosassa ja Finnoontien varrella itäosassa sijaitsee maaja metsätalousvaltaista aluetta. Lisäksi alueelle on varattu noin 20 ha laajuinen hautausmaaalue, jonka toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi Kellonummen hautausmaan täyttyessä vuodesta 2020 eteenpäin.
Alueelle on kaavailtu vain yksi luonnonsuojelualue, jonka yhteydessä on puutarhaviljelyyn
tarkoitettu aluevaraus. Luonnonsuojelualueeksi on ehdotettu Harmaakallion neva ja Hepmortinlaakson sekä niiden välissä olevan Amerikantörmä-nimisen jyrkänteen ja kallioalueen
muodostama kokonaisuus.

Kuva 5. Keskuspuisto II osayleiskaava
ja ilmakuva alueesta.

Keskuspuiston pinta-ala pienenee
Keskuspuistossa ei ole vahvistettuja asemakaavapuistoja ja se on muutenkin reuna-alueita
lukuun ottamatta pääasiassa asemakaavoittamatonta. Keskuspuiston alueelle osuu kuitenkin
muutama kaavoitushanke. Suurin niistä on Suurpellon asemakaavat IV ja V. Tämän lisäksi
Söderskogin peltojen ympäristön asemakaava ja Puosmalmin kaava ovat vaiheessa.
Oheisessa kuvassa on ympyröity sellaiset alueet, joilla vielä nykyisin Keskuspuisto on metsää,
mutta alue on kaavoitettu asutukseen ja muuhun rakentamiseen. Suurin osa näistä alueista
sijaitsevat kokonaan virallisen Keskuspuiston kaava-alueen ulkopuolella, mutta koska kaavaalueiden rajat ovat puhtaasti teknisiä, voi osa näistä vaikuttaa Keskuspuiston ekosysteemeihin.
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Kuva 6. Kaavoitus nakertaa metsäalueita.

1. Alue kuuluu Söderskogin asemakaava-alueeseen.
2. Asuinalue leviää hieman Keskuspuiston jo muutenkin kapean ekologisen käytävän alueelle. Malminmäenvahvistettu asemakaava.
3. Alue on osa Puosmalmin kaava-aluetta. Alueella mm. liito-oravareviiri ja useita liitooravapapanahavaintoja.
4. Puolarmetsän alueella on elinvoimainen liito-oravareviiri. Holmanpuisto II asemakaava alue.
5. Lillhemtin vahvistettu asemakaava levittäytyy Keskuspuiston osa-yleiskaavan rajaan
asti.
6. Kuurinniityn alue levittäytyy. Vahvistettu asemakaava.
7. Saarninlaakson vahvistettu asemakaava.

Asemaakaava: uudet kaavoitushankkeet
Söderskogin aukean kaava-alue
Kaavoitus on laadittu silmällä
pitäen Espoon väylän uutta linjausta.
Kaavassa pääosin säilyy metsäalueet saman laajuisina. Kaavaalueen pohjoispuolella asutus
leviää hieman laajemmalle kohti
peltoja. Maastokäynnillä 27.7
tämä kohde kartoitettu.
Lähteet: Keskuspuiston luontoarvot
Söderskogin peltojen ympäröivällä alueella
http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/A
semakaava/Asemakaavoitskohteet/VanhaEspoo/
Soderskoginaukea_432300#basicInformation

Puosmalmi
Kuva 7. Söderskogin peltoalueiden asemakaavaluonnos.
Tavoitteena on suunnitella alueelle asumista ja virkistysalueita. Espoonväylän
yleissuunnitelma, maiseman antamat lähtökohdat,
luontoarvot, muinaismuistot ja täyttömaa-alueet
huomioidaan. Asemakaavaehdotus tehdään yhtä
aikaa Vanhan-Espoon alueella sijaitsevan Söderskoginaukean asemakaavaehdotuksen kanssa.
Puosmalmen alueella on tehty kaksi luontoselvitystä vuosina 2006 ja 2012. Alueella on havaittu luontoarvoja, kuten liito-oravaa. Vuoden 2012 luontoarvojen tarkistuksessa alueella sijaitseva vanhan metsän alue ja korpi on ehdotettu Environ toimesta luoalueeksi kaavoitukseen. Samoin alueella sijaitseva
Malminlaakson vanhan metsän alue on Environ
toimesta esitetty luo-alueeksi.
Kuvassa tumman violetilla luo-kohteet, vaaleanpunaisella liito-orava-alueet ja pisteinä liitooravahavainnot. Beigellä värillä esitetty asuinalueiksi kaavoitetut kohteet.

Kuva 8. Puosmalmin asemakaava ja alueen merkittäviä luontoarvoja.

Lähteet
Korhonen Päivi 2006. Puosmalmen raportti.
Esa Lammi 2012. Puosmalmen luontoarvojen tarkistus.
http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Espoonlahti/Bosmalm_Puosmalmi_4
32000

Holmanpuisto
Tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen ja siihen rajautuvien puisto- sekä retkeily- ja
ulkoilualueiden käyttötarkoitusten muuttamista asuinkerrostalojen ja lähipalveluiden korttelialueiksi ja lähivirkistysalueeksi alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä luonto- ja maisemaarvot huomioiden. Yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsevat tällä hetkellä Puolarmetsän sairaalan rakennukset.
Kaavoitus on pysähdyksissä. Sosiaali- ja terveystoimen päätöstä Puolarmetsän sairaalan jatkosta odotetaan.
Lähteet: http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Matinkyla/Holmanpuisto_II_322300

Suurpelto IV ja Suurpelto V
Kaava-alueet eivät varsinaisesti vaikuta Keskuspuiston kaava-alueeseen vaikkakin ovat siinä kiinni
Itäreunasta. Turun moottoritien reunassa Keskuspuistossa ulkoilu kärsii suuresti liikenteen melusta.
Sepänmetsä on potentiaalista liito-orava-aluetta ja
lisäksi Vassholmsbergetin alue on elinvoimainen
liito-oravan elinympäristö. Kummassakaan tapauksessa asuinrakentaminen ei ulotu näille reviireille
asti, mutta vaikutus voi totta kai olla välillinen ihmismäärän lisääntyessä alueilla.
Kuvassa esitettynä violetilla ja vaaleanpunaisella
liito-orava-alueet ja pisteinä liito-oravahavainnot.
Beigellä asutusta ja muuta rakentamista varten
kaavoitetut alueet. Liito-orava-alueet sijoittuvat
pääasiassa kaavoituksessa viheralueiksi varatuille
alueille.
Lähteet
IV
http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaa Kuva 9. Suurpellon asemakaavat ja liito-oravan elinalueet.
voituskohteet/Matinkyla/Suurpelto_IV_330900/Suurpelto_IV_330900(1
998)
V
http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Matinkyla/Suurpelto_V_330700

Keskuspuiston luonto
Ekologisen yhteydet ja ydinalueet

Kuva 10. Kuvassa keskellä Keskuspuiston merkittävin ekologinen yhteys metsäalueiden välillä sekä ympyröitynä keskuspuiston ydinalueet. (lähteinä mm. Korhonen 2006, Hirvensalo 2014)

Keskuspuiston kaksi luonnon ydinaluetta ovat Harmaakallion alue Finnoontien länsipuolella
ja Keskuspuisto I kaava-alueen ydinosa. Harmaakalliosta lähtee kapeita metsäkäytäviä esim.
Vantinkorpeen ja siitä edelleen Nuuksion laajempiin metsäkokonaisuuksiin. Ydinalueet ovat
yhteydessä toisiinsa metsäkäytävän välityksellä Söderskogin peltoalueen eteläpuolelta. Tämä
ekologinen yhteys on hyvin merkittävä koko
Keskuspuiston näkökulmasta. (Korhonen 2006)
Ekologisen yhteyden leveys on nykyisin 200500m. Päivi Korhosen laatimassa Puosmalmen
kaava-alueen luontoselvityksessä suositellaan,
että ekologisen yhteyden varrelle ja alueelle ei
enää rakennettaisi lisää asuntoja. Käytävä on jo
nyt niin kapea, että sen toimivuus on jo nyt kyseenalaista. Lisää tästä ekologisesta yhteydestä
Espoon ympäristösuojelulautakunnan julkaisu
2/1996 ja 1995 tehdyssä Keskuspuiston luontoarvoselvityksessä. Julkaisussa todetaan, että
Keskuspuiston kaava-alueen raja on epäonnistunut, sillä se jättää merkittävän ekologisen alueen
ulkopuolelleen.
Keskuspuiston merkittävyys ekologisena
yhteydenä on nostettu esiin myös kaupungin

Kuva 11. Keskuspuiston ekologinen yhteys. Mustat alueet
kuvaavat lähinnä sulkeutuneita metsiä (valtapuuston pituus on
vähintään 10-15 m). Yhtenäinen metsävyöhyke jatkuu koilliseen keskuspuiston ydinalueisiin. (Korhonen 2006)

sivuilla. Kaupunki toteaa muun muassa, että nykyinen Finnoontie luo estevaikutuksen
eläinten liikkumiselle, mutta tuleva Espoonväylä tulee olemaan estevaikutukseltaan vielä
haasteellisempi. Ekologisen yhteden katkonaisuutta pyritään kompensoimaan yli- ja alikuluin.
Lähteet:
Keskuspuiston luontoarvot (Ympäristötutkimus metsätähti 1995)
Espoon keskuspuiston luontoarvot Söderskogin peltojen ympäröivillä alueilla (Korhonen 2006)
Keskuspuisto ekologisena yhteytenä: http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Luonto/Ekologiset_yhteydet/Espoon_keskuspuisto_muodostaa_ela
imille_(54504)

Keskuspuiston arvokkaat luontoalueet
Oheisessa kuvassa esitetty Espoon keskuspuiston
arvokkaat luontokohteet.
Suurin osa kohteista painottuu Keskuspuisto I
alueelle. Keskuspuisto II
alueella ei ole yhtään
lainsäädännön nojalla
suojeltua aluetta – Keskuspuisto I alueella näitä
on kolme - plus Friisinkallio kaava-alueen ulkopuolella. Katso tarkemmin kohteiden kuvaus ja lainvoimaisuus
liitteestä 1!
Kuva 12. Keskuspuiston arvokkaat luontokohteet. (Paikkatietoaineisto)

Keskuspuisto I
Keskuspuisto I alueella sijaitsevat ainoat viralliset ja lakisääteisesti suojellut alueet. Alueella
on myös muita merkittäviä luontokohteita.
Keskuspuisto I alue koostuu Suvimetsän, Kuurinmetsän, Henttaanmetsän ja Kokinmetsän
muodostamasta metsämassiivista. Metsäalue on yhtenäisin koko Eteläisessä Espoossa. Söderskogin peltoalue, joka sijaitsee metsäalueen länsireunalla, on kulttuurimaisemallisesti merkittävä peltokokonaisuus.
Tulevina vuosina Keskuspuisto I alue tulee pienemään kaavoituksen seurauksena. Alueen
poikki on suunniteltu esimerkiksi Espoonväylä. Alueelle ei ole vielä laadittu luonnon ja maisemanhoitosuunnitelmaa, mutta se valmistunee tulevina vuosina.

Arvokkaat luontokohteet
Alueelle on osoitettu osayleiskaavassa
viisi luonnonsuojelulain nojalla suojeltavaa kohdetta: Lillträskmossen, Majkärr,
Lillträskbergeb, Rödjeåkerin lehmuslehto
ja Kuurinmetsän hiidenkirnu. Näillä alueilla määrätään rakennuslain 135 pykälän nojalla maankamaran kaivaminen,
louhiminen, tasoittaminen ja täyttäminen,
puiden kaataminen ja muut näihin verrattavat luonnontilaa muuttavat toimenpiteet kielletyiksi, kunnes alueet on muodostettu luonnonsuojelulain mukaisiksi
luonnonsuojelualueiksi, kuitenkin enintään 5 vuoden ajan.

Kuva 13. Lillträskmossen.

Nykyisin näistä kohteista luonnonsuojelulain mukaisesti suojeltuja ovat vain Majkärrin (n. 5 ha) ja Lillträskbergin (n.12 ha)
suojelualueet ja niitä on laajennettu edelleen Keskuspuiston
metsäalueen luonnonsuojelualueeksi (n. 48ha). Kokonaisuudessaan nämä alueet kattavat noin 55 ha. Kaikki näistä kohteista sijaitseva yksityismaalla. Alueella sijaitsee myös Ritvan
perintömetsä, joka on Espoon kaupungin ja WWF:n yhteistyössä suojelema metsäalue.
Friisinkallion
suojelualue on perustettu vuonna 2010. Se ei
virallisesti kuulu Keskuspuisto I kaavoitusalueeseen, mutta on merkitty Espoon eteläosien
yleiskaavaan.
Muita Keskuspuisto I alueella sijaitsevia arvokkaita luontokohteita ovat erinäiset liito-oravaalueet mm. Holmanpuistossa ja Vassholmsbergetissä. Maakunnallisesti arvokkaaksi suoalueeksi todettu Lillträskin suo on osayleiskaavassa merkitty suojelualueeksi, mutta varsinainen
suojelustatus uupuu silti. Myös Kokinmetsä on
pääpiirteissään hyvin laadukas metsäalue.

Kuva 15. Ritvan perintömetsä.

Kuva 14. Lahopuuta Majkärrin ja Lillträskbergetin suojelualueiden välimaastosta.

Kuva 16. Vehkalampi on tärkeä alueen linnustolle.

Lähteet
Espoon arvokkaat luontokohteet 2012
Keskuspuisto I osayleiskaavaselostus 1999

Keskuspuisto II
Keskiosassa on noin 250ha metsämassiivi, itäosassa pääasiassa viljelyksestä poistuneita
peltoisia ruohikkoalueita, länsiosassa puoliavoimia viljelyksessä olevia ruohostoja ja koillisosassa Saarninkallion mäkinen metsäalue.
Keskuspuisto II osayleiskaavan mukaan kaavaalueen metsistä kalliometsää on 12%, käenkaali-mustikkatyypin lehtomaista kangasmetsää 8,4%, avosoita ja korpimaita 4,5% ja mustikkatyypin sekametsäkankaita loput. Kalliometsien yleisin metsätyyppi on kanerva, jäkälätyyppiä löytyy lakialueilta.

Kuva 17. Vanhaa runsaslahopuustoista havumetsää Harmaakalliossa.

Mustikkatyypin metsät pohjoisosassa on hakattu 70-luvulla. Vanhaa
puustoa on enää siellä täällä nauhoina ja laikkuina. Lehtomaisia
kangasmetsiä (käenkaali-mustikka) sijaitsee lähinnä rinteillä peltojen reunoilla ja ovat jäänteitä pelloiksi raivatuista lehtometsistä.
Varsinaiset mullaspohjaiset lehdot puuttuvat Keskuspuisto II alueelta. Pähkinäpensasta kasvaa satunnaisena. (Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma Espoon Keskuspuisto II 2009, Keskuspuisto
II osayleiskaavaselostus 2006).
Arvokkaat luontokohteet
Hepmortin lehtolaakso ja Harmaakallion saraneva on merkitty osayleiskaavaan suojelualueiksi. Kohteet ovat nimetty paikallisesti arvokkaiksi luontoalueiksi. Alueeseen sisältyy myös harmaakallionnevan länsipuolinen selännealue, johon liittyy Amerikantörmäksi
nimetty jyrkänne. Juurella kasvillisuudeltaan arvokas lehtolaakso,
jossa kasvaa mm. pähkinäpensaita.
Keijo Savolan (2009) laatima Harmaakallio –
raportti kuvailee varsin tarkasti ja kuviokohtaisesti alueen luontoa. Tillinmäen länsi- ja pohjoispuolella sijaitseva Harmaakallion alue ympäristöineen muodostaa luonnoltaan Keskuspuisto
II:sen laajimman luonnontilaisen kaltaisten kallio- ja kangasmetsien sekä monipuolisten soiden
kokonaisuuden. Arvokkaan alueen pinta-ala on
noin 70 hehtaaria. Aluekokonaisuus sisältää neljä luonteeltaan eri-tyyppistä osa-aluetta: Harmaakallion kalliomuodostelman, kallioalueen
pohjois- ja luoteispuolisen kangasmaiden, korpien, rämeiden ja kalliomäkien mosaiikin, Har-

Kuva 18. Hepmortin lehtolaaksoa.

Kuva 19. Harmaakallion saraneva

maakallion kakkoispuolisen kangasmetsä- ja suovaltaisen osa-alueen sekä Harmaakallion ja
Lambrobäckenin välisen metsäalueen. (Keijo Savola 2009).
Harmaakallion saraneva on noin 1,
9 hehtaarin kokoinen suo, joka
käsittää useita erilaisia suotyyppejä: saranevaa, ruoho- ja heinäkorpea sekä metsäkortekorpea. Kohde on luonnonsuojelulainsäädännöllä suojeltavaksi tarkoitettu
alue, joka on rauhoitettu MRL:n
nojalla kunnes luonnonsuojelulainsäädännön mukainen rauhoituspäätös astuu voimaan.
Kallioalue on luonnontilaisen kaltaisen puustonsa vuoksi maisemallisesti hieno ja arvostettu. Kallioalueella kasvaa kaikenikäistä (0250-vuotiasta) mäntyä, harvakseltaan koivuja ja paikoin reunoilla
myös kuusta. (Keijo Savola 2009).

Kuva 20. Harmaakallion kalliomaastoa aivan alueen länsireunalta.

Harmaakallion saranevan ympärillä oleva metsä on hyvin vanhapuustoista ja lahopuun määrä
on korkea. Alueen läpi kulkee myös meanderoinnista päätellen luonnontilainen noro. Alueelta
löytyy runsaasti havaintoja liito-oravasta.

Kuva 21. Pähkinäpensaita.

Kuva 22. Noro.

Muita arvokkaita alueita Keskuspuisto II alueella ovat muun muassa Finnträskin ennallistamiskelpoinen suoalue, joka on ojitettu reunoilta. Suolla kasvaa kortteita ja koivua.
Furubackan vanhan metsän alue on liitooravareviiriä ja alueella sijaitsee useampia kosteikkoalueita, kuten pieni tervaleppävaltainen
kosteikko. Furubackan pohjoispuolella on
myös komea kalliometsä.
Latokasken pohjoispuoleiset metsät ovat myös
liito-oravareviiriä.
Kuva 25. Furubackan vanhat metsät ovat liito-oravien ydinaluetta.

Kuva 25. Tervaleppiä.

Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelmassa
Keskuspuisto II alueelta arvokkaimmat alueet kuuluvat hoitoluokkaan C5 eli arvometsä. Oheisessa kartassa sinisellä näkyy kaikki arvometsiksi luokitellut alueet. Punaisella näkyy Espoon ympäristöyhdistyksen lausunnossaan esiin nostamat C5 arvoluokkaan kuuluvat alueet.
Lähteet:
Keijo Savolan Harmaakallioraportti 2009
Espoon luontoarvot 2012
Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma Keskuspuisto
II
Espoon ympäristöyhdistyksen kuviokohtaiset kommentit LM-suunnitelmasta
Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelma on kokonaisuudessaan tarkastettavissa täältä:
http://www.espoo.fi/verkkojulkaisut/tekninen_kes
kus/KeskuspuistoII_raportti_211209/pageflip.html

Kuva 25. Finnträskin suo.

Liito-orava
Keskuspuisto on lähes kauttaaltaan liitooravalle soveltuvaa reviiriä. Oheisessa
kuvassa on visualisoituna liitooravahavainnot maastokäyntien ja käsitellyn aineiston pohjalta. Alemmassa
kuvassa esillä myös Espoon kaupungin
antamat liito-orava-aineistot, joissa näkyvät liito-orava-alueiden ja havaintojen
lisäksi yhteydet ja yhteystarpeet. Nämä
aineistot ovat kaikki paikkatietomuotoisena.

Kuva 26. Valkoisella kerättyjen aineistojen pohjalta havaitut liitooravahavainnot ja violetilla liitisalueet. Keltaisella maastokäynnit.

Kaikki liito-oravahavainnot löytyvät
Excel-tiedostosta: liito-oravahavainnot. Taulukossa on
myös muutamia muita aineistoista poimittuja
lajihavaintoja (pääasiassa kääpiä). Suurin osa liitooravahavainnoista on Keijo Savolan tekemiä. Kesän
2015 maastokäynneillä tein myös itse lähes 30
papanahavaintoa. Keskuspuisto II alueella monet
havainnoista löytyvät Emilia Pippolan ym. Tekemästä
luonto-selvityksestä. Nämä havainnot on siirretty
paikkatietoon kartalta suoraan. Lähes kaikki muut on
pystytty siirtämään koordinaattipisteiden kautta.

Kuva 27. Liito-oravan papanoita Furubackasta.

Keskuspuiston merkittävimpiä liito-oravan ydinalueita
ovat Keskuspuisto II alueella Furubacka, Bullerberget Vanttilan itärajalla, Keskuspuiston reuna-alue Tillinmäessä sekä Latokasken pohjoispuoleiset metsät. Keskuspuisto I alueella merkittäviä liito-oravaydinalueita ovat Bosmalmin ja Säderskogin peltojen välinen metsäalue,
Vassholmsberget, Rönnängen (suojelualueella), Puosmalmen alue sekä Holmapuiston alue
Puolarmetsän kupeessa.

Keskuspuiston ulkoilureitit ja luontopolut
Uusia reittisuunnitelmia perustellaan eri tavoin. Yleiskaavaselostuksessa todetaan, että maaston kulumisen rajoittamiseksi on Keskuspuistossa ulkoilun kanavoiminen välttämätöntä. Toisaalta kaavaselostuksessa todetaan myös, että hiihtolatujen ja ulkoiluteiden raivaukset ovat
vaikuttaneet myös puuston paikalliseen vaurioitumiseen ja lähimaaston kulumiseen.
Kaavoissa osoitetaan ulkoilureittejä, mutta niiden määrä on kasvanut entisestään. Hankkeen
aikana on kerätty eri tietolähteistä Keskuspuiston ulkoilureitteihin liittyvä informaatiota.
Kaupungilta ei saanut päivitettyjä reittisuunnitelmia (tai tietoa onko vuosien 2009-2010 aikana tehtyjä reittisuunnitelmia päivitetty), joten tiedot eivät välttämättä ole kaikki ajankohtaisia. Maastokäyntejä on pyritty kohdistamaan alueille, joille tulevia reittisuunnitelmia kohdistuu, ja vielä toistaiseksi uusia reittejä ei ole tullut vastaan.
Reitit digitoitiin paikkatietomuotoon Keskuspuisto II kohdalla Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelmasta. Keskuspuisto I kohdalla reittejä on digitoitu ilmakuvista ja erinäisistä Keijo
Savolan toimittamista karttapohjista.

Keskuspuisto II
Keskuspuisto II alueella tärkeimmät
ulkoiluyhteydet ovat





Tillinmäki-HarmaakallioLatokaski
Latokaski-Vanttila
Latokaski-VanttilaTillinmäki
Latokasken kuntorata

Keskuspuisto II alueen ulkoilureittisuunnitelma on vuosilta 2009-2010.
Uudempia reittisuunnitelmia ei löytynyt ainakaan Espoon kaupungin
sivuilta, eikä paikkatietomuotoisena
ympäristökeskuksesta.

Kuva 28. Latokasken pohjoispuolinen ulkoilureitti on valaistu ja kesäisin
latuosuus kasvaa apilaa.

Harmaakallion alueella on eniten uusia reittisuunnitelmia. Tämän lisäksi Vantinkorpi ja sen
pohjoisosa on monien uusien reittisuunnitelmien kohteena. Esimerkiksi Furubackan liitoorava-alueen läpi ollaan suunnittelemassa ulkoilureittiä. Samoin Finnkärrin suon vierestä.
Molemmille alueille kohdensin maastokäynnin ja varsinkin Furubackan metsäalue on niin
arvokas, ettei sen läpi tulisi uusia reittejä suunnitella.
Tarkempia reittisuunnitelmia Keskuspuisto II alueelta voi tarkastella esimerkiksi täältä:
http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Puistohankkeet/SuurEs
poonlahti/Keskuspuisto_IIn_ulkoilureitit

Kuva 29. Ulkoilureittisuunnitelma 2009-2010.

Kuva 23. Ulkoilureitti Latokaskesta kohti Kauklahden väylää on reunoilta voimakkaasti harvennettua.

Ylemmässä kuvassa näkyy nykyinen
runaasti käytetty ulkoilureitti Latokasken kuntoradalta kohti Harmaaniittyä ja Tillinmäkeä. Reitin varrella
puustoa on harvennettu voimakkaasti. Reitti on todennäköisesti vaikuttanut myös matkan varrella sijaitsevan
rämeen luonnontilaisuuteen, sillä
reitti kulkee aivan rämeen reunassa.
Yksi Harmaakallion alueille suunnitelluista ulkoilureiteistä on poikittainen yhteys Nissinmäestä Tillinmäkeen. Tämä yhteys on suunniteltu
kulkevan kallioalueen läpi aina Harmaakallion suojellun saranevan välittömästä läheisyydestä. Jos tämä ulkoilureitti toteutuu tällaisenaan, se
on potentiaalinen uhka alueen
ekosysteemeille ja esimerkiksi liitooravalle.

Kuva 30. Tämä räme sijaitsee vain metrien päässä ulkoilureitistä.

Kuva 25. Tästäkö uusi ulkoilureitti linjataan?.

Keskuspuisto I
Keskuspuisto I tärkeimmät ulkoiluyhteydet ovat:





Tapiola-Gräsanojanlaakso-Kokinmetsä-Puolarmetsä-Latokaski-Vantinkorpi-Gumböle
Suomenoja-Puolarmetsä-Kuurinniitty-Kasavuori-Oittaa
Puolarmetsä-Saarniraivio-Suvela-Kasavuori
Puolametsä-Henttaanmetsä-Smedsinmetsä-Jondal-Gerk-Smedsinmetsä-SöderskogVantinkorpi-Olari-Henttaa-Sepänkylä

Keskuspuisto I alueelta ei ollut saatavissa yleiskuvaa antavaa ulkoilureittikartastoa, joten reitit on rajattu paikkatietomuotoon ilmakuvista ja Espoon karttapalvelua hyväksi käyttäen.
Kahdelta alueelta oli saatavilla tarkempi ulkoilureittisuunnitelmatieto totetumassa olevista
ulkoilureittihankkeista. Lisäksi Espoon latuverkoston yleissuunnitelma on liitteenä Keskuspuisto I osayleiskaavassa.
Ulkoilureitit Olari-Suurpelto-Puolarmaari.

Reitit 1 ja 3 on rakennettu. uusi latuyhteys (reitit 6) ja olevan yhteyden kunnostusta (reitti 7).
Työ sisältää nykyisen Olarin kuntoradan ladun viereen kevyen liikenteen reitin (reitti 1), Olarin kuntoradalta Vanhalle Lillhemtintielle Suurpellon suuntaan rinnakkaiset kevyen liikenteen reitin ja ladun (reitti 2) sekä Olarin kuntoradalta Puolarmaarin suuntaan latuyhteyden
suunnittelun (reitti 3). Lisäksi työ sisältää kolmen erillisen porttialueen suunnittelun: Olarin
Jänisportti, Suurpellon Kettuportti ja Puolarmetsän Korentoportti.
Lähde: http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Puistohankkeet/SuurMatinkyla/Keskuspuiston_ulkoilur
eitit_OlariSuurpeltoPuolarmaari

Ulkoilureitit Olarinniitty-Suurpelto-Lillhemt
Espoon ympäristöyhdistys
lausui keväällä 2015 Kokinmetsän ulkoilureittisuunnitelmista. Reitit eivät
ole vielä toteutuneet. Kokinmetsä-aineistot löytyvät
Espyyn googledrivesta.
Lähde: http://www.espoo.fi/fi-Lähde;
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto
_ja_luonto/Puistot_ja_viheralueet/Puis
tohankkeet/SuurMatinkyla/Keskuspuiston_ul
koilureitit_OlarinniittySuurpeltoLillhemt

Ulkoilureittien käyttö
Tarkastelin ulkoilureittejä myös niiden käyttömäärän näkökulmasta. Sports tracker –sovellus
kerää käyttäjiensä dataa – eli ulkoilureittejä ja muotoja joilla ulkoillaan. Oheisen linkin takaa
voidaan tarkastella Keskuspuiston käytetyimpiä ulkoilureittejä: http://supra.abo.fi/. Sovelluksesta voidaan nähdä, että lähes jokaisella kulkumuodolla Keskuspuiston käytetyimmäksi
kulkureitiksi osoittautuu poikittainen yhteys Keskuspuisto I ja II välillä. Ohjelma ei tietenkään
pysty keräämään kaikkia reittejä, sillä suurin osa ulkoilijoista ei käytä sportstrackeria liikkuessaan, mutta se voi antaa osviittaa siitä mitkä reitit ovat suosituimpia.

Keskuspuiston luontopolku
Luontopolkuja Keskuspuistossa on vain yksi, joka kulkee Keskuspuiston luonnonsuojelualueella. Luontopolku kulkee osin ulkoilureittejä pitkin, mutta suureksi osaksi metsässä. Osa
matkasta on päällystetty hiekalla myös metsän puolella. Paikoin luontopolku kulkee lankkuja
pitkin.

Lopuksi
Tässä raportissa olen esitellyt tutkimuksen aikana käytettyjä aineistoja niiden olennaisimpia
sisältöjä. Kaikki aineistot ovat arkistoituina Driveen alueittain.
Läpi käytyjen aineistojen pohjalta tein Keskuspuistoon kuusi maastokäyntiä, joten aikana dokumentoin alueen luonnonoloja. Pyrin tekemään maastokäynnit kohteisiin, joilla on potentiaaliasia luontoarvoja, joilta puuttuu aineistoja tai joita on kohtaamassa jonkin näköinen rakentamispaine. Maastokäyntiraportit ja niiden kuvamateriaalit ovat omana tiedostonaan.

