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SUOMENLAHTIVUOSI

Ulkoilumaastoja
ja lähipuistoja
Espoo on luonnonystävien koti.
Kun kaupungista löytyy niin merimaisemia kuin
korpimaastoakin, oma soppi löytyy jokaiselle.

Laajalahtelainen
Minna Sulkakoski
löytää Nuuksioon
aina uudestaan.

Läheltä löytyviä
hetkiä retkeilyyn
On aikaa sitten telttaretkelle Nuuksiossa tai kiireisenä päivänä
rauhoittavalle kävelylle lähipuistossa, Espoon luonto löytyy läheltä.
luonto tarjoaa lukuisia tapoja kiinnostavien retkeilykohteiden kiertämiseen. Laajalahtelaisten
Minna Sulkakosken ja Janne
Auvisen perheen viikonloppuihin kuuluu omatoimista retkeilyä saaristosta Nuuksion
korpimaille.
”Paljasjalkaisiksi espoolaisiksi” tunnustautuvat Minna,
Janne sekä lapset Nette ja Nikolas suuntaavat luonnon helmaan käytännössä jokaisena
viikonloppuna.
”Vuosien mittaan olemme
kiertäneet kaikki listatut
ulkoilureitit, joihin vain pääLÄHELTÄ LÖYTYVÄ

see omin keinoin. Espoosta
löytyy syrjäisempiäkin metsiä ja hienoja ulkoilureittejä meren rannassa”, Minna
sanoo.
Perheen suosikkikohde on
Villa Elfvik sekä sitä ympäröivä luonto. Itse luontotalon
näyttelyt ja kahvila sekä sen
kautta kulkeva Rantaraitti ovat
Sulkakoskille säännöllisten vierailuiden kohteina.
Minna sanoo, että hänelle
on tärkeää päästä vaikka
nopeastikin hetkeksi rauhoittumaan luonnon helmaan.
Hän vinkkaa, että luontotalolta lähtevä pitkospuureitti on

upea tapa päästä lähelle rantakasvillisuutta ja lintuja.
”Kehä I on aika lähellä
luontotaloa, mutta siellä tuntee olevansa aivan toisissa maisemissa ja maaseudulla. Kesällä
rantaniityille tuodaan lehmiä
laiduntamaan ja heinät nostetaan seipäille vanhaan malliin.”
Ympäristökeskus järjestää
retkiä kaikenikäisille

Luontokohteisiin pääsee myös
ympäristökeskuksen järjestämillä luontoretkillä, jotka ovat
avoimia kaikille, myös ulkopaikkakuntalaisille. Sopivia
luontoretkiä löytyy niin lapsi-

perheiden tarpeisiin kuin erityisesti luontotietoa etsiville
aikuisillekin. Luontoretkiä järjestää myös Espoon työväenopisto.
Erityisen suosittu on ollut
heinäkuinen saaristoretki, joka
kuljettaa Pentalan saarikävelyn ja Gåsrundetin kierroksen
kautta Vasikkasaareen nauttimaan eväistä ja uintisäistä.
Retkille voi osallistua kuka
tahansa, kaupungin rajat eivät
ole esteenä. Retkitarjonnasta
löytyy niin aikuisille suunnattuja tietopainotteisia retkiä
kuin lasten ehdoilla eteneviä
toiminnallisia perheretkiäkin.
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VILLA ELFVIK
Etsitkö helppoa tapaa
viettää mukavia hetkiä tai
kokonaisen päivän luonnon
ja luontotiedon parissa?
Villa Elfvikin luontotalo
sijaitsee kansainvälisesti
arvostetun Laajalahden
luonnonsuojelualueen portilla ja Etelä-Suomen parhaiden lintuvesien äärellä.
Villa Elfvikin pihalta
lähtee 700 metrin pituinen
luontopolku, jota pitkin
voi kulkea pyörätuolilla ja
lastenrattaiden kanssa.
Myös lintutorniin pääsee
pyörätuolilla. Rantalehdot
ja hoidetut niityt houkuttelevat tuhansittain muuttolintuja ja nähtävää riittää
myös muina aikoina.
Lapsille luontotalon
toisesta kerroksesta löytyy
elämyksellinen Mäyrän
metsä pukeutumisineen
ja puuhineen. Alakerrasta
löydät vaihtuvia luonto- ja
ympäristöteemaisia näyttelyitä ja Espoon luonnolle
kumartavan Eläköön Espoo
–näyttelyn.
Talon tunnelmallisessa ruokasalissa toimiva
kahvila on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä. Kahvila
tarjoilee suolaisia ja makeita kahvileipiä. Sunnuntaisin
on keittolounas. Varaathan
maksuun käteistä rahaa,
kiitos.

Soukan koulun opettajan Johannes Ruoho kertoo, että oppilaat
tarttuvat roskapihteihin isolla innolla. Kaupunkilaisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ympäristönsä viihtyvyyteen ruohonjuuritasolla monissa erilaisissa ympäristötalkoissa.

Omin voimin kauniiksi
Espoolaiset siivoavat omaa lähiympäristöään jokakeväisillä puhtaanapitotalkoilla. Roskapihteihin tarttuu tuolloin yksissä tuumin jopa 10 000 espoolaista.

espoo.fi/suomenlahtivuosi
espoo.fi/villaelfvik
espoo.fi/luontoretket
omnia.fi/espoontyovaenopisto
citynomadi.com
retkikartta.fi

SUUNTA
HUKASSA?
Citynomadin mobiilisovellus
ja retkikartta.fi tuovat
kartat lähellesi luonnossa
liikkuessa

KUN SOUKAN KOULUN 550
oppilaan jokavuotinen talkoopäivä
on päättynyt, pihalla kuljetusta
odottava roskasäkkien kasa muistuttaa vielä hetken arvokkaan työn
saavutuksesta.
Koulu järjestää joka toukokuu
siivouspäivän, jolloin koulun ja
se lähialueen ympäristö siivotaan
roskista. Siivoustalkoita koulun
tehtävätiimin mukana organisoiva
opettaja Johannes Ruoho sanoo,
että talkoiden ansiosta oppilaat ja
opettajat saavat nauttia puhtaasta
ympäristöstä. Talkoot palvelevat
myös kasvatustyössä.
”Oppilaat näkevät konkreettisesti miten paljon roskaa vuoden
aikana kertyy jokaisesta yksittäisestä muovikääreestä tai muusta
maahan heitetystä roskasta. Sen jälkeen ei välttämättä tule itselläkään

heitettyä muovikääreitä luontoon”,
Ruoho sanoo.
Siivouspäivänä jokainen luokka
käy siivoamassa yhden oppitunnin
ajan. Koulupäivä sujuu tätä yhtä
tuntia lukuun ottamatta tavallisesti,
joten se ei rasita liikaa oppilaita tai
opettajia.
”Keräämisestä kilpaillaan”

Luokille jaetaan omat alueet etukäteen. Viereinen urheilukenttä,
Puropuisto sekä muut läheiset metsä- ja puistoalueet tarjoavat koululaisille koko päiväksi tekemistä.
”Oppilaat ovat innokkaita
siivoajia ja välillä he toivovat, että
kerättävää olisi enemmänkin. Keräämisestä syntyy nopeasti myös kilpailuja, joten roskia kertyy hienosti.”
Ruoho sanoo, että siivoustalkoiden järjestäminen on helppoa.

Ainoa vaiva on viherhoitopiiristä
saatavien roskapihtien kuljettaminen ja roskien hakemisen järjestäminen. Opettajat hoitavat käytännön järjestelyt omana tiiminä.
”Se antaa motivaatiota kun
näkee, että siivouspäivä on oikeasti
kiva juttu koululaisille. Tästä on
tullut minulle mieluinen vastuu.”
Oppilaat keräävät roskapusseihin ainoastaan yleisroskaa.
Ongelmajätteisiin ei kosketa.
Koululaisia opastetaan hakemaan
opettaja paikalle, jos maasta löytyisi vaarallista roskaa tai ongelmajätettä.
”Käymme aina alussa läpi mitä
maasta ei kannata kerätä. Olen
itse järjestänyt siivouspäivää vuodesta 2012 ja näitä on ollut Soukan
koululla aiemminkin, mutta
mitään ongelmia ei ole ollut.”
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VIHERVUOSI

Viljelemällä vihreyttä kaupunkiin
Talkoisiin osallistui
vuonna 2014

3 000
henkilöä

Vuonna 2016
osallistujia oli

7 325
henkilöä

TIESITKÖ?
Kaupunki lainaa talkoisiin
roskapihtejä, antaa jätesäkkejä ja noutaa roskat –
keräys käy kuin leikiten!

Kaupunkikeitaiden viljelylaatikot luovat uuden, espoolaisten vaaliman
monivuotisen perinteen. Ensimmäinen viljelykesä oli onnistunut ja maistuva.
KARATEKAT matinkyläläisen
Budoseura Kobushikain ohjauk-

sessa ovat nauttineet edellisenä
kesänä itse kasvatetuista kasviksista.
Seura teki pioneerityötä osallistumalla ensimmäisten joukossa eri
puolelle Espoota sijoitettujen viljelylaatikoiden hoitoon ja kasvatustyöhön. Seurassa junioritoimintaa
vetävä Hannele Timonen sanoo,
että pienimuotoisen viljelyn ajatuksesta oli helppo innostua.
”Treeneissä asiaa tiedustellessani
30 pienen karatekan kädet nousivat nopeasti ylös ja tiesin heti, että
tähän tilaisuuteen tulee tarttua.”
Timonen pohtii, että viljelyn
opettelun ja budolajien perinteen
välillä on paljon yhteistä. Juniorien
kasvatuksessa korostetaan kärsivällisyyttä: vaikeuksista huolimatta on
yritettävä, eikä vastoinkäymisten
edessä pidä luovuttaa.
”Viljeleminen opettaa myös
japanilaisessa kulttuurissa tärkeää
keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä.
Tulosten eteen pitää jaksaa tehdä

töitä, on kyse sitten sadon odottamisesta tai seuraavalle vyöarvolle
pääsemisestä.
Juniorit päättivät kasviksista

Juniorikaratekat saivat valita itse
viljeltävät kasvit seuran ilmoitustaululla pidetyn äänestetyn perusteella. Kahteen Piispanaukiolle
sijoitetun viljelylaatikon multiin
kylvettiin retiisiä, herneitä ja reilusti perunaa.
Työnjako laatikoilla oli selvä.
Espoo tarjoisi laatikot, mullat ja
kasteluveden. Seuran jäsenet kylvivät, kitkivät ja kastelivat.
Erityisiä sadonkorjuita ei järjestetty, vaan satoa oli lupa nauttia sitä
mukaa kun kasvikset kypsyivät.
”Retiisit ja herneet viihtyivät aurinkoisella paikalla ja sadosta saatiin
nauttia pitkin kesää.”
Matinkylässä viljelypaikkojen
jaosta huolehtii Kokeilemalla
kehittämisen -verkosto. Muualla
koordinointi on Entressen, Espoonlahden ja Sellon kirjastoilla.

Viime kesänä viljelylaatikoita oli
lisäksi Leppävaarassa Albergan
Esplanadilla, Espoon keskuksessa
Entressen kirjaston kesäterassilla ja
Espoonlahden Ulappatorilla.
Budoseura Kobushikain Hannele
Timonen ja Reetta Pihlström
urbaanissa perunannostossa.

Sittenkin oma puisto?

Jos rahkeet riittävät siivoamista
laajempaan ympäristötyöhön, Meidän puisto –toimintamalli on juuri
sinua tai yhteisöäsi varten. Meidän
puisto –mallissa tehdään hoitosopimus kuntalaisen, taloyhtiön
tai muun vastaavan toimijan sekä
Espoon kaupungin vastuuhenkilön
välillä.
Omalla hoitosopimusalueella voi
leikata nurmikkoa, raivata pieniä
vesakoita tai niittää ruovikkoa. Puiden raivaaminen rajoittuu raivaussaksilla katkeaviin oksiin.
Hoidettavien alueiden tulee olla
pihasta erottuvia, joten piha-alueita
ei voi jatkaa kaupungin puistoon
niitä hoitamalla. Alueiden tulee olla
kaikkien kuntalaisten normaalissa
virkistys- ja ulkoilukäytössä.

espoo.fi/lahiluontovuosi
espoo.fi/talkoot
espoo.fi/meidanpuisto

HOIDETTU METSÄ
VOI HYVIN
Espoon metsänhoidon
suunnitelmassa huomioidaan sekä hallitusti
hoitamattomien ikimetsien
säilyminen omana ekosysteeminään että kaupunkilaisten toiveet valoisista
ja turvallisista lähimetsistä.
Tilaa löytyy molemmille
tarpeille: noin viidesosa
Espoon metsistä pysyy
jatkossakin koskemattomina. Harvennuksilla haetaan
viihtyisyyttä ja ne luovat
elinvoimaa valoa kaipaaville kasvilajeille.
Monimuotoisuus on
lastenkin mieleen. Päiväkotien ja koulujen henkilökunnalle tehdyssä
kyselyssä toivottiin, että
lähimetsät säilyisivät
mahdollisimman luonnontilaisina ja monimuotoisina.

SUUNNISTAJAT ARVOSTAVAT AITOJA METSIÄ
Espoon kaupunki on suunnitellut
sen metsien ja niittyjen hoitoa
ohjaavan toimintamallin yhteistyössä järjestöjen ja seurojen
kanssa.
Espoon Akillesta työpajoissa
edustanut suunnistaja Vesa Mäntylä iloitsee, että niissä esitetyt
asiat löysivät tiensä valmiisiin
suunnitelmiin. Mäntylä sanoo,
että metsiä sopii hoitaa, kunhan
niistä ei raivata liian aukeita
paikkoja.
”Metsät pitää säilyttää metsinä, eikä tehdä niistä puistoja.
Puistomainen, tehty metsänpoh-

espoo.fi/vihervuosi
espoo.fi/metsat

ja ei ole suunnistajien mieleen,
sillä siellä etenee turhankin
nopeasti.”
Espoon Akilleksen Espoorastit järjestetään lähimetsissä,
joten niihin osallistuminen on
vaivatonta. Suunnitelmallinen
metsänhoito pitää suunnistajat
tulevaisuudessakin asutuksen
tuntumassa.
”Nyt ohjeissa on pienimuotoista metsänhoitoa, jolla jää
myös suojametsiköitä. Kun
on riittävän tiheää, rastit saa
piiloon ja suunnistaminen on
mielekästä.”
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Teemavuodet tekivät luontoa tutuksi
Suomenlahti, lähiluonto ja vihreä ympäristö saivat omat teemavuotensa.
Espoolaisille ne tarjosivat oppia ja elämyksiä.
LUONTOTEEMAVUOSIEN

taustalla on Espoon strategia,
Espoo-tarina. Espoon luonnon ja
ympäristön eteen yhdessä tehty
työ on ollut vaikuttavaa ja se on
tarjonnut elämyksiä kaikenikäisille
kaupunkilaisille. Kiitos tästä kuuluu
espoolaisille, kaupungin työntekijöille, yrityksille ja yhdistyksille sekä
kaupungin luottamushenkilöille.

Luontoteemavuodet ovat osa kaupungin Kestävä kehitys -ohjelmaa,
jolla Espoon luontoarvoja ja ympäristöä on tehty tutuksi ja helposti
lähestyttäviksi. Vuosien aikana on
järjestetty talkoita, tapahtumia,
retkiä ja kursseja. Niiden aikana on
suunnattu metsiin, puistoihin ja
merenrantaan omien teemavuosien
tapahtumien opastamina.

Kaikki kaupungin tekemä työ on
lopulta sen asukkaita varten. Tässä
esitteessä laajasta toiminnastamme on
mainittu joitakin esimerkkejä. Kun
kaupunki tekee osallistumisen mahdolliseksi, voivat asukkaat lähteä mukaan.
Espoossa luonto on lähellä ja
selvästi espoolaisille myös läheinen.
Teemavuodet ovat houkutelleet mukaan yli 50 000 osallistujaa.

Luontovuositeemakyselyn satoa

espoo.fi/luontovuodet
espoo.fi/kestavakehitys
espoo.fi/ymparisto

Lähde: Luontovuositeemakysely 2016, Espoon kaupunki

”Arvioi kokemuksesi perusteella, miten
Espoon kaupunki on onnistunut työssään
ympäristön ja luonnon hyväksi.”

56 %

Vastausjakauma

8%

5

48 %

4

31 %

3

9%

2

5%

1
0%

}
50 %

Kokonaisarvosana

3,5

pitää onnistumista
hyvänä tai erittäin
hyvänä

}

SIRPA HERTELL

Vain

14 %

kestävä kehitys -ohjausryhmän puheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu
Espoon kaupunki

mielestä Espoo
on onnistunut
huonosti

1 = onnistunut erittäin huonosti
5 = onnistunut erittäin hyvin

”AIVAN MAHTAVAA miten
paljon espoolaiset arvostavat lähiluontoaan ja ovat
osallistuneet aktiivisesti
luontovuosien tapahtumiin.
Huolehtimalla lähiluonnosta
teemme samalla tärkeitä
ilmastotekoja kestävämmän
tulevaisuuden puolesta.
Ottamalla lapset mukaan
talkoisiin, retkeilemään ja
tutustumaan lähiluontoon
pidämme huolta luonnon
arvostuksesta myös jatkossa. Kestävän kehityksen
ohjelmatyöllä ja yhteistyön
voimalla olemme saaneet ja
saamme aikaan merkittäviä
tuloksia.”

”Miten ensisijaisesti toivoisit Espoon kaupungin
kehittävän luonto- ja ympäristötoimintaansa?”

Luontoretket
(N=219)

TARJA SÖDERMAN

TONI KORJUS

Ympäristön siistiminen
(N=158)

ympäristöjohtaja
Espoon kaupunki

infrapalvelupäällikkö
Espoon kaupunki

Ympäristön kunnostus
(N=113)

”OLEMME ILOISIA, että
espoolaiset pitävät luontoretkiä tärkeinä. Tavoitteena on,
että luontoretket ovat kaikkien
espoolaisten saavutettavissa.
Tähän panostetaan jatkossa.”

”TALKOOTYÖHÖN panostetaan myös jatkossa. Meillä
on tavoitteena mahdollistaa
useamman espoolaisen osallistuminen viihtyisämmän
lähiympäristön tekemiseen.”

55 %
39 %
Vastaajista

28 %

Ympäristövalistus/tiedon
jakaminen (N=105)

26 %

Kurssit ja koulutukset
(N=97)

55 %
toivoi luontoretkien
kehittämistä

24 %

Muu
(N=15)

4%
0%

80 %

