
I Centralparken 
kan du uppleva na-
turen, motionera 
och njuta av fri-
luftslivet. Om hös-
ten kan du gå ut 
med hela familjen 
och plocka svamp 
och bär i skogen. 
Kom ändå alltid 
ihåg allemansrät-
ten då du rör dig 
ute i naturen. På 
området finns åts-
killiga friluftsleder, 
en naturstig och 
tre motionsslingor. 
Om vintern går det 
skidspår längs med 
motionsslingorna 
och flera av friluftslederna. 
www.mski.fi/espoo_swe/

För orienterare finns det 22 fasta kontroller i terrän-
gen längs med en 10 kilometer lång rutt. Kontroller-
na byts ut en gång om året. Avgiftsfria kartor kan du 
hämta på samservicekontoren och hos idrottstjäns-
terna. Centralparken är också ett mål för dig som 
håller på med geocaching, eftersom parken gömmer 
över 20 skatter.
www.geocache.fi, www.geokatkot.fi

Även terrängscyklister och hundä-
gare trivs i Centralparken. Det finns 
inga utmärkta cykelrutter i terrän-
gen, men man kan cykla runt i 
Centralparken längs med frilufts-
lederna. Den som har hund kan 
stanna till vid Olars eller Äs-
krödjans hundpark. 

Du kan cykla genom Centralparken 
och uppleva de vackra vyerna såväl till 
fritids som på vägen till jobbet – eller 
välj en mer fartfylld färd längs med de 
snåriga skogsstigarna.

Den 880 hektar 
stora Centralpar-
ken är ett område 
i naturtillstånd 
mitt i Esbo, bes-
tående av skogar, 
ängar, klippor 
och kärr. 

Cent ra lpa rken 
sträcker sig från 
Fantsby till Storå-
kern och från 
Esbo centrum till 
Ladusved. Den är 

Centralparken

Största delen av 
Centra lparken 
består av moskog 
täckt av blåbärs-
ris samt torrare 
bergstallar och 
åsar, där man kan 
finna lundartade 
moar och fro-
diga lundar och 
kärr. Trädbestån-
det varierar från 
massiva granar till luftiga vårtbjörkar och klibbalar. 
Landskapet är en blandning av berg i dagen, igen-
vuxna åkrar och enstaka kärr. 

Parkens djur representerar den normala finska sko-
gens bestånd. Här kan du stöta på ekorrar, harar, 
rådjur och mårdhundar samt ibland också på älgar, 
rävar och grävlingar. Flygekorrar har sina viloplatser 
och bon här och fladdermössen jagar i dessa områ-
den.

De värdefullaste naturobjekten i Centralparken 
hittas i Hemtskogen: här finns naturskyddsområ-
dena Majkärr, Lillträskberget och Centralparkens 
skogsområde. I Kurskogen finns Ritvas skog som 

bevarats som Es-
bos hemskog. 
Mössenkärrs äng 
och Rönnängen 
är vårdbiotoper 
som slås en gång 
om året. Dessu-
tom finns det ett 
naturligt öring-
bestånd i Fin-
nobäcken som 

rinner genom 
Centralparken.  
 

Svarthakedoppingen trivs i dammen i Mös-
senkärr.

Natur och miljö Fritidsaktiviteter

Den nordiska fladdermusen på jakt i 
skymningen i Lillhemt.

Ritvas skog ligger intill Suna och Mössenkärr och är en 27 hektar stor hemskog som skyddas genom ett gemensamt avtal mellan Esbo stad och WWF. Där kan 
du beundra över hundra år gamla träd i grönskande landskap av lundskog, moskog och kärr. 

Jussi Helimäki

Esbos viktigaste enhetliga naturområde efter Noux 
nationalpark. Området bildar också en viktig ekolo-
gisk förbindelse från havet till norra Esbo. 

I östra delarna 
av parken finns 
stora markområ-
den som ägs av 
staden samt po-
pulära friluftsle-
der som går från 
Suna och Ku-
rängen till Bolar-
skog, Olars och 
Hemtans.

Från vår till höst kan du följa med insek-
ter och fåglar på dammen i Mössenkärr.

Jussi Helimäki

På Lillträskbergets naturskyddsområde 
har lavar, mossor och trädskelett tagit 
över berg och skogar.

Jussi Helimäki

Carita Hällsten



Esbo cEntralpark!
Välkommen till 

Låt oss ta hand om Centralparken tillsammans!

• Håll hundar kopplade utanför hundrastgården.
• Gör inte upp öppen eld och tälta inte.
• Lägg skräp i soptunnor eller ta med det hem. 

Miljöcentralen     2012 Ritningar Sanna Pelliccioni
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• Följ allemansrätten och fredningsbestämmelserna för 
naturskyddsområ   det.

• Var aktsam i naturen och andra som rör sig i parken.

UPCODE

www.esbo.fi/centralparken


