LAUSUNTO

12.2.2020

Tekninen lautakunta

Vanhusneuvoston lausunto Kotiseudun ulkoilupolut - ohjelmasta
Vanhusneuvosto arvostaa Espoon luonnonläheisyyttä ja pitää tärkeänä sen säilyttämistä. Keskuspuiston
rajat pitäisi määrätä siten, ettei sitä nakerreta pala palalta, vaan se säilyisi henkireikänä tulevillekin
sukupolville. Ulkoilureitit ja latupohjat tulee toteuttaa harkitusti ja mahdollisimman paljon luontoa
säästäen ja kunnioittaen. Luontopolkuja toteutettaessa ja ylläpidettäessä olisi varmistettava
luonnon moninaisuuden säilyminen niin että esimerkiksi pienet lampareet, erikoiset puut ja
eläinten kulkureitit eivät vaarantuisi.
On ja tulee olemaan arvokasta, että espoolaisilla on mahdollisuus mennä vaivatta metsään ja nauttia
luonnosta. Metsässä liikkumisella on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia, kuten Olarista lähtevän
terveysluontopolun opastauluissa todetaan. Polku on toteutettu olemassa olevia polkuja hyödyntäen.
Kerrostalovaltaisilla asuinalueilla ja palvelutalojen ympäristössä ikäihmisille pitäisi ohjelmassa varata
myös lyhyitä luontoreittejä. Harvoin liikkumaan pääsevien osuus pitää huomioida myös reittien
suunnittelussa mm. lähellä Elä ja Asu-keskuksia, muistipalvelukeskusta jne. Erityisryhmien tarpeisiin on
suunnitelmassa kiinnitettävä erityistä huomiota.
Luonnon läheisyyden säilyttämisen merkitystä tukee myös Ulkoilupolut ohjelmaan sisältyvä asukaskysely:
Reitin ympäristöä koskevista vastauksista korostuu yli muiden kaksi ominaisuutta: reitin kulkeminen
luonnossa (erittäin tärkeää tai melko tärkeää yht. 95 %) sekä se, että reitti muodostaa arkiliikuntaan
soveltuvan lenkin (erittäin tärkeää tai melko tärkeää yht. 86 %). Esteettömyys on ikäihmisille tärkeää,
mutta se ei tarkoita leveätä hakkuuväylää. Penkkejä lenkkien varrella pitäisi lisätä merkittävästi ja yhteyksiä
poluille parantaa, jolloin vanhukset, jotka jaksavat kävellä vain lyhyitä matkoja, voisivat levähtää ja nauttia
luonnosta ja ylipäätään valita näin pidemmän lenkin. Paljon käytetyt polut pitää saada talvikunnossapidon
piiriin, yhtäjaksoisesti valaistuna. Polkujen pätkiä ei saa jättää valaisematta sillä perusteella, että
odotetaan uuden tekniikan käyttömahdollisuutta.
Kun lumettomat talvet ovat yhä useammin edessä metsän hakkaamisessa hiihtolatujen tieltä tarvitaan
vanhusneuvoston mielestä yhä suurempaa harkintaa. Ladut kannattaa keskittää alueille, jossa
keinotekoinen lumetus on mahdollista ja järkevää. Keskuspuiston sisäiset leveät hakkuuväylät
vähentävät keskuspuiston luonnonläheisyyttä. Väylien ylimitoitusta pitää välttää.
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