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Espoossa säilynyt poikkeuksellisen 
paljon arvometsiä

Etelä-Suomi. Metsistä 98% on 
talouskäytössä, 2% suojeltu. Suot (ml. 
korvet ja rämeet) pääosinnojitettu → 
maaseudulla pääosin talousmetsiä 
(tasaikäisrakenne, hakkuut, taimikot, 
ojitusalueet)

Espoo. Taajamien läheisyydessä ja 
kaupungin mailla säilynyt 
luonnontilaisen kaltaisia, eri-
ikäisrakenteisia, biologisesti 
monimuotoisia metsiä.



Espoon keskuspuiston metsiä



Eri-ikäis-
rakeinteista
kuusivaltaista 
tuoretta metsää

Kerroksellisuus

Elinvoimaisuus

Uusiutuminen

Liito-oravan elinympäristö

Espoon keskuspuisto I, Malminmetsä 
6/2013



Eri-ikäis-
rakenteista
mäntyvaltaista 
kalliometsää

Kerroksellisuus

Elinvoimaisuus

Uusiutuminen

Espoon keskuspuisto II, Harmaakallio 
8/2016



Tasaikäisrakenteista 
kasvatusmännikköä

Espoon keskuspuisto II, Vantinkorpi 9/2016



Kuusikkoa, jossa tehty 
raivaus ja harvennus

Espoon keskuspuisto II, Latokaski 8/2016. 
Kuva: Mikko Saarinen





Espoon keskuspuiston luontokohteet, joilla 
on nyt jokin virallinen status.



Espoon keskuspuiston muita arvokkaita
luontokohteita, joilla ei virallista statusta



Espoon keskuspuiston yleiskaavat 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



Söderskoginaukea ja Bosmalm 
(Puosmalmi)

Espoonväylä  katkoisi  
Keskuspuiston itä- ja länsiosan 
ekologisen yhteyden



Tietä pitkin ei voi päästä 
metsän sydämeen.

Arne Naess



Keskuspuiston ulkoiluväylät



Keskuspuiston luontopolku



Ulkoilureitit (väylät) Espoon 
keskuspuistossa



Vuotuinen metsätyöohjelma: 
mitä hakkuita yms. tänä talvena 
tehdään ympäri Espoota. Joka 
syksy.

Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmat: 
alueittainen esim. 10 vuodeksi 
laadittava kokonaissuunnitelma. 

Luonnonhoidon toimintamalli:
mitä periaatteita, tavoitteita ja 
vuorovaikutustapaa kaupunki 
kertoo noudattavansa 
luonnonhoidossaan.

Espyyn lausunto, jossa yleinen 
osa ja tarvittaessa kuviokohtaiset 
kommentit
● maastokäynnit - 

suunnitelmatietojen tarkistus, 
maastotiedon keruu

● aiemmat luontotiedot
● suositukset perusteluineen



KIITOS!

virpi.sahi@sll.fi

puh. 050 308 2457

www.sll.fi/espoo
www.sll.fi/espoonkeskuspuisto
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