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Suunnitteluprosessin ja -alueen esittely.
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Tausta, lähtökohdat ja tavoitteet
• Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa kerrotaan alueittain,
miten kaupungin hallinnoimia metsäalueita ja niittyjä hoidetaan.
• Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat kootaan laajan kaupungin
toimialojen asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän kanssa.
• Espoon metsien ja niittyjen hoidon toimintamalli on linjaus siitä, mikä
on Espoon metsien ja niittyjen hoidon tavoite ja miten hoitotoimia
toteutetaan. Toimintamalli on ollut käytössä vuodesta 2018.
• Espoon metsien ja niittyjen hoidossa tavoitteena on säilyttää
luonnon monimuotoisuutta, mahdollistaa monipuolinen
virkistyskäyttö kasvavalle asukasmäärälle, vahvistaa metsien kykyä
kestää kasvuolosuhteiden muutoksia, vahvistaa arvokkaiden
maisemien ominaispiirteitä sekä antaa asukkaille ja sidosryhmille
mahdollisuus vaikuttaa metsien ja niittyjen hoidon prosesseihin.
• Valmis luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma sisältää kattavan
kuvauksen suunnittelualueen luontokohteiden nykytilasta, hoito- ja
kehitystarpeista sekä kohteisiin vaikuttavista ympäristötekijöistä.
Valmiiseen suunnitelmaan kuuluu raporttiosa, teemakartat sekä
luettelo yksittäisistä luonnonhoitokohteista.
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Suunnittelualue

Punaisella viivalla rajatulla suunnittelualueella on noin 400 hehtaaria kaupungin hallinnoimia metsiä ja
niittyjä, jotka on karttaan kuvattu vihreällä täytöllä. Suunnitelman metsät ja niityt koostuvat
luonnonhoitokuvioista, jotka on rajattu kohteen kasvupaikan, kasvuston rakenteen tai muiden
erityispiirteiden mukaan. Keskimääräinen luonnonhoitokuvion koko on 0,66 hehtaaria.

• Keski-Espoon LMsuunnitelman koostaminen
aloitettiin 2021 keväällä
keräämällä
suunnittelualueelta
tarvittavaa tausta-aineistoa
kuten kaavoituksen tilanne,
erityiset luontoarvokohteet
ja -selvitykset sekä
kulttuuriympäristöjen
sijainnit ja kesällä
maastotöillä alueella.
• Maastotöissä kerätään
puusto- ja
kasvupaikkatiedot,
arvioidaan lahopuuston
määrä ja alueittaiset
erityispiirteet
luonnonhoitokuvioittain.
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Kaupunginosat, erityisalueet
• Suunnittelualue kattaa Espoon keskuksen, Kauklahden, Muuralan, Sepänkylän kaupunginosat
sekä Kaupunginkallion, Kuurinniityn ja Vanttilan kaupunginosien taajamien lähimetsät
• Suurimpia luontokohteiden keskittymiä suunnittelualueella ovat Näkinmetsä, Kirkkojärven ja
Espoonjoen reuna-alueet sekä Keskuspuistoon rajautuvat alueet Kuurinniityssä, Vanttilassa ja
Espoon keskuksen eteläosissa
• Suunnittelualueella on paljon pienipinta-alaisia lähimetsiä ja niittyjä taajama-alueiden keskellä
tärkeänä osana alueellisia viheryhteyksiä ja ekologisia käytäviä
• Huomioitavia luontoarvoja suunnittelualueella ovat muun muassa vesistöjen lähimetsät,
kosteikot, liito-oravien elinympäristöt ja kulkureitit sekä metsien ja avoimien alueiden vaihtelulle
ominaiset merkittävät maisema-arvot.
• Yhtä lailla suunnitelmaa koostettaessa on huomioitava kasvava lähiluontokohteiden ulkoilu- ja
virkistyskäyttö, taajamametsien sijainti asuin- ja teollisuustonttien sekä kulkuväylien reunoilla,
maankäytön muutokset kaupunkiympäristössä sekä rakentamisen vaikutukset lähiluontoon.
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Vuorovaikutusprosessi
• Asukkaita ja sidosryhmiä kuullaan luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelmien valmistelussa. Kaupunkitekniikan keskuksen
asiakaspalvelu ottaa jatkuvasti vastaan asukkaiden palautteita
hoitotarpeista
• Jatkuvaa koko suunnittelun ajan
• Asukas- ja sidosryhmäkyselyt ovat tärkeitä vuorovaikutuksen työkaluja
tausta-aineiston keräämiseksi
• Ennen suunnitelmaluonnoksen valmistumista
• Metsäkävelyille voi osallistua kuka vain ja niillä käydään läpi
esimerkkikohteita kaupungin lähimetsissä, kerrotaan metsien ja niittyjen
nykytilasta sekä luonnonhoidosta ja tavoitteista
• Ennen suunnitelmaluonnoksne valmistumista
• Kaikille avoin kommentointi on vuorovaikutuksessa erityisen tärkeä
vaikuttamisvaihe, jolloin suunnitelmaluonnokseen pääsee tutustumaan ja
antamaan siitä palautetta.
• Suunnitelmaluonnoksen valmistuttua
• Vuorovaikutusvaiheiden jälkeen suunnitelma viimeistellään ja esitetään
Espoon kaupungin Teknisessä lautakunnassa hyväksyttäväksi.

Metsäkävelyllä asukkaiden kanssa
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Kiitos!
• Voitte vastata asukaskyselyyn ja osallistua keskusteluun suunnittelualueen luonnonhoitoa
koskien osoitteessa www.otakantaa.fi
• Suunnitelman hankesivut kaupungin sivustolla www.espoo.fi päivittyvät suunnittelutyön
edetessä
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