Jussi Helimäki
Sunan ja Mössenkärrin läheisyydessä oleva Ritvan metsä on 27 ha kokoinen perintömetsä, jota suojellaan Espoon kaupungin ja WWF:n yhteisellä sopimuksella.
Siellä voi ihailla yli 100 vuoden ikäistä puustoa vihreässä lehto-, kangas- ja korpimaisemassa.

Keskuspuisto
880 hehtaarin kokoinen Espoon
keskuspuisto on
metsistä, niityistä,
kallioista ja soista
koostuva luonnontilainen alue
Espoon keskellä.
Vanttilasta Suurpeltoon ja Espoon keskuksesta Latokaskeen
ulottuva Keskus-

puisto on Espoon tärkein yhtenäinen luontoalue
Nuuksion kansallispuiston jälkeen. Se muodostaa
myös tärkeän ekologisen yhteyden mereltä PohjoisEspooseen.

Jussi Helimäki
Lillträskbergetin luonnonsuojelualueella
jäkälät, sammaleet ja kelot ovat valloittaneet kalliot ja metsät.

Puiston itäosissa
on paljon kaupungin
maanomistusta sekä
ahkerasti käytetyt
ulkoilureitit Sunasta ja Kuurinniitystä Puolarmetsään, Olariin
ja Henttaalle.

Jussi Helimäki
Mössenkärrin lammella viihtyvät monet
hyönteiset ja linnut, joiden elämää voi
seurata keväästä syksyyn.

Luonto ja ympäristö

Harrastusmahdollisuudet

Keskuspuisto
koostuu valtaosin
mustikanvarpujen peittämistä
kangasmetsistä
sekä kuivemmista
kalliomänniköistä ja -selänteistä,
joiden lomasta
löytyy lehtomai- Pohjanlepakko saalistuslennolla iltahämäsia kankaita sekä rissä Lillhemtissä.
reheviä lehtoja ja
korpia. Puusto vaihtelee kookkaista kuusikoista valoisiin rauduskoivu- ja tervaleppämetsiin. Avokalliot, niityt ja umpeenkasvaneet pellot sekä muutamat
suot täplittävät maisemaa.

Luontoelämysten
lisäksi
Keskuspuisto kutsuu ulkoilemaan ja liikkumaan. Syksyisin
voi lähteä sieni- ja
marjaretkelle koko
perheen voimin.
Muista kuitenkin
ottaa liikkuessasi
aina huomioon jokamiehenoikeudet.
Carita Hällsten
Alueella on myös
lukuisia ulkoilureitKeskuspuiston halki voi pyöräillä
tejä, luontopolku
maisemia katsellen vapaa-aikana sekä
osana työmatkaa tai vauhdikkaammin
sekä 3 kuntorataa.
metsäpolkuja pitkin taituroiden.
Talvella kuntoratoja ja monia ulkoilureittejä pitkin kulkevat hiihtoladut.

Puiston eläimistö on tavallista suomalaisen metsän
lajistoa. Metsässä voi törmätä oraviin, jäniksiin,
kauriisiin ja supikoiriin sekä joskus myös hirviin,
kettuihin ja mäyriin. Keskuspuistossa on myös liitooravien levähdys- ja pesäpaikkoja sekä lepakkojen
saalistusmaita.
Keskuspuiston arvokkaimmat luontokohteet löytyvät Henttaanmetsän alueelta, jossa sijaitsevat myös
Majkärrin, Lillträskbergetin ja Keskuspuiston metsäalueen luonnonsuojelualueet. Kuurinmetsässä on
Espoon
perintömetsänä suojeltu Ritvan
metsä. Mössenkärrin ja
Rönnängenin niittyjä
hoidetaan perinnemaisemakohteina. Lisäksi
Keskuspuiston
halki
virtaavassa Finnoonpurossa on luontainen
Mustakurkku-uikku viihtyy
Mössenkärrin lammella.
taimenkanta.

www.mski.fi/espoo/

Suunnistajille maastossa on 22 vuosittain vaihtuvaa kiintorastia 10 kilometrin pituisen lenkin
varrella. Ilmaisia karttoja saa Espoon yhteispalvelupisteistä ja liikuntapalveluilta. Keskuspuisto on myös geokätköilijöiden retkikohde, sillä
eri puolille puistoa on piilotettu yli 20 kätköä.

www.geocache.fi, www.geokatkot.fi

Keskuspuistossa viihtyvät myös
maastopyöräilijät ja koiranomistajat.
Erikseen merkittyjä pyöräreittejä
maastossa ei ole, mutta Keskuspuistoa voi kiertää ulkoilureittejä
seuraten. Koiran kanssa voi pysähtyä Olarin tai Saarnilaakson
koira-aitauksessa.

KAUNIAINEN
ESPOON KESKUS
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Pidetään yhdessä huolta Keskuspuistosta!
•

www.espoo.fi/keskuspuisto
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•

Noudata luonnonsuojelualueilla rauhoitussääntöjä ja niiden ulkopuolella jokamiehenoikeuksia.
Ota huomioon luonto ja muut puistossa liikkujat.
Kartta Sito Oy
Pohjakartta © Espoon kaupunkimittausyksikkö

•
•
•

Pidä koirat kytkettyinä koira-aitauksen ulkopuolella.
Älä tee avotulta tai telttaile.
Laita roskat roskikseen tai vie ne mukanasi kotiin.

Piirrokset Sanna Pelliccioni

Tervetuloa
Espoon keskuspuistoon!

