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Viestit kuntavaaleihin 2017

Espoon keskuspuisto on Etelä-Espoon merkittävin 
metsäinen viheralue.

Espoon keskuspuisto  ei ole rakentamisen 
raakamaata. Keskuspuiston rajat on määritettävä, 
maakunnalliset ja paikalliset viheryhteydet 
turvattava ja reunoja nakertava kaavoitus 
pysäytettävä.

Keskuspuistoa ei pidä enempää pirstoa väylillä. 
Nelikaistaisesta Espoonväylästä on luovuttava tai 
toteutettava se ainoastaan maakunnallisen 
viheryhteyden ja luonnon ehdoilla. Leveiden 
ulkoiluväylien rakentaminen riittää jo. 

Luonnon ja virkistyskäytön turvaamiseksi 
Keskuspuistoon tulee perustaa lisää 
luonnonsuojelualueita. Tätä tarkoitusta varten 
kaupungin tulee varautua myös hankkimaan 
kiinteistöjä yksityisiltä ja muilta tahoilta. Turhasta 
tai puuntuotantoon tähtäävästä metsänhoidosta 
virkistysmetsissä tulee luopua.



Espoon keskuspuisto
on Etelä-Espoon 
merkittävin metsäinen 
viheralue



Keskuspuiston 
maakunnalliset
viheryhteydet 
on turvattava

1) Nuuksioon 
kaupunginkallion ja 
Näkinmetsän kautta
2) puiston itä- ja 
länsiosan välillä
3) merelle Finnoon-
puron kautta
  
 



Espoon keskuspuisto
ei ole rakentamisen 
raakamaata 

→ Keskuspuiston 
rajat on 
määritettävä 
vastaamaan 
säilyneiden 
luontoalueiden rajoja.

→ Keskuspuistoa 
nakertava kaavoitus 
on pysäytettävä.



Keskuspuiston rajat on määritettävä 
vastaamaan säilyneiden luontoalueiden rajoja 



Espoon keskuspuiston yleiskaavat, tilanne 2016
---- Keskuspuisto I ja II oyk rajat
---- Espoon ympäristökeskuksen raja keskuspuistolle
---- Eräitä alueita, joihin ollaan osoittamasta rakentamista asemaakaavoilla: 
Vantinkulma, Kaupunginkallionrinne, Söderskoginaukea,  Bosmalm,  Holmanpuisto, Suurpelto I-V

Finnoontie

Espoonväylän linjaus 
yleiskaavassa

Keskuspuistoa nakertava kaavoitus on pysäytettävä  



Espoon 
keskuspuistoa ei 
pidä enempää 
pirstoa väylillä.
 
→ Espoonväylä vai 
maakunnallinen 
viheryhteys? 

→ Leveiden 
ulkoiluväylien 
rakentaminen riittää 
jo



Asemakaavat Söderskoginaukea ja 
Bosmalm (Puosmalmi)
Espoonväylä  katkoisi  Keskuspuiston itä- ja 
länsiosan välisen ekologisen yhteyden

Espoonväylä 

Nelikaistaisesta 
väylästä on luovuttava 
tai toteutettava se 
ainoastaan 
maakunnallisen 
viheryhteyden ja 
luonnon ehdoilla.



Espoon keskuspuisto: 
Malminmetsän alue

Eri-ikäisrakenteista kuusivaltaista tuoretta 
metsää:

Kerroksellisuus

Elinvoimaisuus

Uusiutuminen

Liito-oravan elinympäristö

Espoon keskuspuisto I, Malminmetsä 
6/2013



Leveiden, jopa monikaistaisten 
ulkoiluväylien rakentaminen riittää jo

Pääulkoilureitit
Tilanne 2015



Keskuspuiston ulkoiluväylät



TÄSTÄ ON LUONTO-
RETKEILY KAUKANA !

Finnoonpuro on 
uhanalaisen 
meritaimenen 
kutupuro.

Espyyn varapj 
Pirjo Itkonen 
havainnoi 
ulkoiluvaväylän 
rakentamista 
Finnoonpurolla 
30.11.2016



Turhasta tai 
puuntuotantoon 
tähtäävästä 
metsänhoidosta 
Espoon 
keskuspuiston 
virkistysmetsissä 
tulee luopua.
 



”Espoon luonnonhoitoyksikkö tekee luonnon- ja 
maisemanhoitotöitä karttaan merkityllä alueella luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelman mukaisesti alkaen viikolla 36.  
Männikön ensiharvennus (kuvio 53), 25%.” 

Info Keskuspuisto II alueella 1.9.2016

Valokuvat: Anni Simola. Piirros: Kaisa Illukka. 



Luonnon ja sen 
virkistyskäytön 
turvaamiseksi Espoon 
keskuspuistoon on 
perustettava lisää 
luonnonsuojelualueita.

Kaupungin on syytä 
hankkia alueelta 
omistukseensa myös 
yksityisten ja muiden 
tahojen omistamia 
kiinteistöjä tähän 
tarkoitukseen.  



Espoon keskuspuiston luontokohteet, 
joilla on nyt jokin virallinen status.



Eräitä Espoon keskuspuiston muita 
arvokkaita luontokohteita, joilla ei 
virallista statusta.

Huom. Tieto luontoarvoista on arvokkaiden 
metsäkohteiden osalta puutteellista ja 
vanhentunutta. METSO-selvitys ja joukko 
harkittuja lajistoselvityksiä on tarpeen.



Harmaakallion alue

Eri-ikäisrakenteista mäntyvaltaista 
kalliometsää:

Kerroksellisuus

Elinvoimaisuus

Uusiutuminen

Espoon keskuspuisto II, Harmaakallio 
8/2016. 
Kuva: Virpi Sahi, Piirros: Kaisa Illukka





Tule mukaan:

Tilaa ja jaa flyereitä

Liity Espyyseen ja/tai
Keskuspuisto- toimintaryhmään

Kerro kaverille

Auta tapahtumissa: Vaaliretki- ja 
paneeli 4.3. ja Luonnon päivät 4.2., 
20.5., 17.6. ja 27.8.

Laadi tai luonnostele kannanottoja

Mitä muuta Sinä haluat tehdä
Keskuspuiston hyväksi?



KIITOS!

Ota yhteyttä:

Laura Ahopelto
Espoon keskuspuisto -toimintaryhmä
laura.ahopelto@sll.fi
puh. 050 366 1197

Virpi Sahi
Espyyn puheenjohtaja 
virpi.sahi@sll.fi
puh. 050 308 2457

www.sll.fi/espoo
www.sll.fi/espoonkeskuspuisto
www.sll.fi/uusimaa/luontohelmet

mailto:virpi.sahi@sll.fi
http://www.sll.fi/
http://www.sll.fi/espoonkeskuspuisto
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