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besökt alla delar av Centralparken är du en av 
Centralparkens vänner och experter. 
Välkommen på utfl ykt på nytt, under alla års-
tider. Ta med dig en kompis, så kan ni tillsam-
mans bekanta er med naturens under i den 
mångsidiga Centralparken.

Här kan du 
skriva ut 
utfl yktsguiden.

Utgivare: 

Centralparken



Välkommen ut i naturens sköte – mitt i staden
Helsingforsbornas älskade skogsområde, den 10 kilometer 
långa Centralparken, är som ett Finland i miniatyr. Parken 
börjar i den urbana miljön kring Tölöviken och slutar 
i urskogen i norr. Däremellan ryms allt möjligt: odlings-
lotter, friluftsbad, naturstigar, hassellund, ridfält, 
barnens trafi kstad, idrottsparker och mycket mer.

CENTRALPARKENS FADER

Arkitekt Bertel Jung (1872–1946) 
ritade den första kartan över 
Centralparken i november 1911. 
Idén till ett enhetligt stort 
parkområde hade han fått under 
sina resor till Berlin. Helsingfors 
stadsfullmäktige beslutade den 
12 maj 1914 att vissa områden 
skulle reserveras för en park enligt 
Jungs planer.  År 2013 planlades det 
sista området i Centralparken. Guiden har utarbetats 
2014 i anslutning till Centralparkens 100-årsjubileum.

FYRA ÅRSTIDER, 
MÅNGA UTFLYKTSMÖJLIGHETER

Centralparken är ett ypperligt 
ut�lyktsmål. Med denna guide är det 
lätt och roligt att bekanta sig med 
och lära sig om naturen i staden. 
Du hittar information och trevliga 
sysselsättningar i naturen under 
alla årstider.

Granen har utsetts 
till Centralparkens 
”eget” träd.

EN NATURVÄN PÅ UTFLYKT
• låter blommor och andra växter växa i fred
• använder i första hand stigar
• för sitt skräp till närmaste skräpkorg
• njuter av naturens lugnande ljud och dofter.

DEN MÅNGSIDIGA NATUREN TILLHANDAHÅLLER EKOSYSTEMTJÄNSTER

Biodiversitet, dvs. naturens mångfald, betyder att det inom ett visst 
område fi nns

•  många individer av samma art, alla ändå lite olika; varje människa  
     är en unik individ och det samma gäller för maskrosor, humlor 
 och ekorrar
•  många olika arter av organismer; bara i Finland fi nns det cirka   
 42 000 arter
•  många olika livsmiljöer, såsom skog, kärr, äng eller havsvik.

Vi är helt beroende av ren andningsluft, rent dricksvatten och klimat-
reglering, och allt detta förser naturen oss med. Priset på naturens gåvor 
– såsom bär, fi sk eller virke – bestäms av marknaden. Att vistas i naturen 
har en positiv eff ekt på den fysiska och psykiska hälsan: blodtrycket sjunker, 
stressymptom lindras och man blir lugnare till sinnes. Det är svårt att 
mäta naturens värde i pengar. De nyttigheter som naturen ger 
människan har börjat kallas ekosystemtjänster. Som avslut-
ning på utfl ykten kan du fundera över vilka tjänster 
Centralparken gav dig!

Ekorren har utsetts till Helsingfors 
”eget” djur.

Ovan: Rosenfi nken lever i buskar och skogsbryn 
i de norra delarna av Centralparken.

Till vänster: Midsommarblomster blommar 
i början av sommaren.

Till höger: Löven på lönnen – Helsingfors 
”egen” växt – spricker ut.
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Helsingfors Centralpark

Tomtbacka, sid 23-30

I Tomtbacka är Centralparken som störst. Skogsområdena i 
Tomtbacka hör till Centralparken. Området innefattar värde-
fulla fält och ängar, skyddade fors- och lundområden, Tomt-
backa urskogsområde och Niskala arboretum. På Tomtbacka 
husdjursgård känner besökaren landsbygdens atmosfär och 
kommer nära inpå gårdens djur.

Baggböle skog och Svedängen, sid 22-30

I Baggböle skog är Centralparkens skogsområde som smalast 
och vid Elovägen ligger ett stort område med odlingslotter. 
Svedängen är en medelpunkt för utomhusmotion.

Britasskogen, sid 15-18

Mitt i Britasskogen fi nns en idrottsoas: simhall, plaskdammen 
Plotti för barn, bollhall, två ishallar, friidrottsplan, bollplaner 
och motionsslinga – på vintern skridskobana och skidspår. 
Servicen kompletteras av caféer. De nuvarande skogarna i 
Britas är unga blandskogar.

Månsasparken, sid 11-14

I Månsasskogen fi nns en friluftsstuga och norr om den 
odlingslotter och en urnlund. En naturstig med informations-
tavlor om diversitet och kretsloppet är cirka 3,3 km lång.

Brunakärrsdal och Böleskogen, sid 9-10 
I Brunakärrsdal fi nns både frodig granskog och ljus bergs-
skog. Inbäddade i skogen fi nns platser för boll- och styrke-
träning och för bågskytte. En friluftsled passerar odlingslot-
terna. Vid ridbanan i Dal börjar ett upplyst och markerat nät 
av friluftsleder.

Området kring Tölöviken, sid 5-8
Södra delen av Centralparken består av Tölöviken, Hagasunds 
park, Hesperiaparken och Stadsträdgården. Från Tölöviken 
fortsätter Centralparken till Olympiastadion. Aurorabron över 
Nordenskiöldsgatan har byggts för fotgängare och cyklister.

Baggböle skog och Svedängen, sid 22-30

Tomtbacka

Baggböle skog

Svedängen

Britasskogen

Böleskogen

Tölöviken

Brunakärrsdal

Månsasparken
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Tölöviken med omgivning

Södra delen av Centralparken består av Tölöviken och det 
kringliggande parkområdet som ursprungligen anlades
redan på 1800-talet: Hagasunds park, Hesperiaparken och 
Stadsträdgården. Från Tölöviken fortsätter Centralparken 
till huvudskådeplatsen för de olympiska spelen 1952, Olym-
piastadion, och i dess omgivning kan man ägna sig åt många 
olika idrottsgrenar. Aurorabron över Nordenskiöldsgatan är 
avsedd för fotgängare och cyklister, och stod klar 2012.

FRÅN AVSTJÄLPNINGSPLATS TILL 
ATTRAKTIVT REKREATIONSOMRÅDE

Ännu på 1970-talet var Tölöviken i så dåligt skick att 
det på grund av stanken var motbjudande att vistas 
på stränderna. Allt avfall som uppstod i grannskapet 
hade utan betänkligheter slängts i viken – detta gällde 
såväl privatpersoner som Diakonianstalten och 
intilliggande fabriker, i synnerhet sockerfabri-
ken. Utifrån ett initiativ 1977 inleddes en lång-
varig process för att förbättra vattenkvaliteten. 
Efter många förvecklingar gick man 2005 
in för att genom ett rör från Edesviken ta in 
renare havsvatten till Tölöviken. Vattenkvali-
teten har förbättrats så mycket att det numera 
t.o.m. ordnas månskensbad i viken.

FRÅN TRÄDGÅRDSSKOLA TILL URBAN OAS

I slutet av 1800-talet verkade Finska Trädgårdsfören-
ingens trädgårdsskola på stadsträdgårdens område. 
Generalmajor Jakob Julius af Lindfors lät bygga 
Vinterträdgården enligt ritningar av arkitekt K. G. 
Nyström och den öppnades för allmänheten 1893. 
Lindfors donerade byggnaden till trädgårdsföreningen. 
Det var donatorns vilja att det alltid skulle vara gratis 
att besöka trädgården. Staden löste in de uthyrda mar-
kerna och växthusen 1907. Helsingfors ljuvliga som-
marblommor odlas i växthus bakom Vinterträdgården.

VÄRLDENS VACKRASTE STADION

Utsikten från tornet sträcker sig över hela Helsingfors. 
Vänder du blicken mot norr kan du se de norra delarna 
av Centralparken på nästan tio kilometers avstånd. 
Helsingfors Olympiastadion ritades av arkitekterna 
Yrjö Lindegren och Toivo Jäntti, och stod klart 1938. 
Olympiastadion har kallats världens vackraste stadion. 
Dess 72 meter höga torn har hiss. Stadion hyser 
Finlands idrottsmuseum.

Skäggdoppingens bo 
är en fl ytande fl otte.

Om du någon gång 
har klämt på en 
gummianka så att den 
piper, så vet du hur 
en bläsandshane (till 
vänster) låter.

Här kan du se besökstiderna 
till Vinterträdgården samt en 
video om Vinterträdgården 
(båda på fi nska).

Här kan du se 
öppettiderna samt priset 
på hissbiljetterna.

Gick du runt 
Tölöviken? Ett varv 
är 2,2 km långt.

TÖLÖ

BERGHÄLL

sy
re

n
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BESVÄR MED RÅTTOR OCH CITYKANINER
Liksom alla stora städer har Helsingfors ett kraftigt råttbe-
stånd. Råttorna trivs i avloppssystem och andra underjor-
diska utrymmen. Till följd av skräpandet och den tanklösa 
fågelmatningen dyker det ibland upp så mycket råttor bland 
människorna att man blir tvungen att vidta åtgärder mot 
råttorna. Vintermatningen av fåglar i Tölöviken har t.ex. fl yt-
tats till en fl otte, så att det ska vara så svårt som möjligt för 
råttorna att nå maten. Änderna ges närmat; kornen kommer 
från Tomtbacka gård i norra änden av Centralparken.

Det har också funnits ett stort bestånd av vildkaniner som 
har orsakat förstörelse genom att gnaga på träd- och 
buskstammar och gräva gropar. I den fi nländska naturen 

är vildkaninen en skadlig främmande art, en följd 
av frisläppta eller förrymda sällskapskaniner. 

Kaninerna levde i åratal på Byholmen, på ett 
litet deponeringsområde för jord. Man trodde 

att de hårda vintrarna skulle göra slut på dem. 
Så gick det inte, utan beståndet blev kraftigare 
och började snabbt sprida sig i början av 2000-
talet när byggandet av Arabiastranden inleddes.

Nu har jakten haft eff ekt i centrum, men i för-
orterna och egnahemshusområdena fi nns det 

gott om kaniner. Utan kontinuerlig jakt 
skulle antalet kaniner öka snabbt. Det 
växande antalet rävar och andra rovdjur 
bidrar till att begränsa kaninbeståndet.

OTÄCK STEKEL ELLER 
OUMBÄRLIGT KRYP?

Många fasar för spindlar och 
avskyr alla slags fl ygande och stick-
ande insekter. I Finland är arterna 
ändå rätt harmlösa för människan 
och egentligen mycket nyttiga. 
Pollinering kräver ofta insekter som 
transporterar pollenet. Till exempel 
bär- och äppelskörden skulle bli 
mycket liten utan humlor. För större 
djur, såsom fåglar och grodor, utgör 
insekter huvudföda. En del insekter 
är nedbrytare som äter dött växt- 

och djurmaterial. Bland annat spindlar är rovdjur som äter 
insekter som skadar växter. 
Ekosystemtjänster minsann!

Under ett tvådagarsevenemang i maj 2010 hittade 50 
experter över 900 djur- och växtarter i området kring 
Tölöviken!

NU ÄR DET DIN TUR ATT UNDERSÖKA.

UPPTÄCK MÅNGFALDEN KRING TÖLÖVIKEN

VÄXTER OCH SVAMPAR Vilka av följande hittade du under din utfl ykt?

barrträd lövträd

ANDRA DJUR

däggdjur fåglar andra

Jag
kom

gående på cykel

med 
spårvagn 

med buss 

buskar andra 
blommande 
växter

gräs mossor 
och lavar

tickor 
och andra 
svampar

något 
annat

INSEKTER

fj ärilar skalbaggar getingar, 
humlor, 
myror

troll-
sländor

fl ugor 
och myggor

andra
med bil

Vädret var       soligt    halvklart     molnigt

regnigt       snöigt      blåsigt

Mina observationer:

M
in utfl yktsdagbok –

 Tölöviken

douglasgran

påfågelöga sjuprickig nyckelpiga fl uga gräshoppa

groda

trollslända

kn
öl

sv
an

vasssyrenlönn

ekorre

humla

strandlysing vägglav sv
av

el
tic

ka

Här kan du se en utställning 
med citydjur (på fi nska). 
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Brunakärrsdal och Böleskogen

I Brunakärrsdal fortsätter Centralpar-
ken som en smal men frodig granskog, 
som ibland övergår i ljus bergsskog. 
Inbäddad i skogen ligger Brunakärrs 
ridcenter, som byggdes för de olym-
piska spelen i Helsingfors, samt platser 
för boll- och styrketräning och för 
bågskytte. En friluftsled passerar 
odlingslotterna i Böle och Stenhagen. 
Vid ridbanan i Dal börjar ett upplyst 
och markerat nät av friluftsleder. 
Lederna går via Månsas friluftsstuga, 
Britas idrottspark och Svedängens 
friluftsstuga till stugan i Långforsen, 
dvs. ända till Centralparkens ände.

BARNENS TRAFIKSTAD

har funnits sedan 1958. Från 
hösten till våren ger den under-
visning för förskole- och skol-
grupper, men under sommaren 
– måndag till torsdag – är verk-
samheten öppen för alla som 
under det aktuella året fyller 
minst fem år. Fredag och söndag 
är familjedagar utan åldersgräns, 
och då rör sig barnen i tra�ikstaden 
under föräldrarnas ledning.

ÖVER HUNDRA ÅR MED STADSODLING

Helsingfors stad har 39 områden 
med odlingslotter som Helsing-
forsborna kan hyra. Uthyrningen 
av lotterna sköts av en stadsdels-
förening eller förening för lott-
odlare. Lotthyran är förmånlig 
och odling en populär hobby. 
Stadsodling kan också göras på bal-
konger, terasser, tak och husbolags gårdar. 
Också stadens impediment (”skräpmark”) 
har tillfälligt tagits i bruk för gemensam odling.

BEGRAVNINGSPLATS FÖR SÄLLSKAPSDJUR

Begravningsplatsen för djur intill Krämertsskogsvägen 
anlades 1947. Där vilar cirka 3 000 älskade sällskaps-
djur, bland annat president Paasikivis hund. De per-
sonliga gravstenarna är ett tecken på människornas 
djupa saknad efter sina sällskapsdjur. Begravnings-
platsen sköts av Helsingfors djurskyddsförening.

MURKNA TRÄD HÖR TILL NATUREN

Murkna träd är hem eller näring för tusentals 
arter, bland annat skalbaggar, steklar, lavar, 
mossor, tickor och andra svampar samt för 
fåglar. Därför lönar det sig inte att avlägsna allt 
fallet eller fällt trädmaterial från skogar, parker 
eller gårdar. Också i Helsingfors skogar lämnas 
murkna träd med avsikt. 

Se dig omkring. 
Hittar du murkna träd i terrängen? Om du hittar 
en murken trädstam: undersök den närmare, med 
lupp eller utan. Beskriv hurdan den är.

En del arter har roliga och beskrivande namn. 
Fundera på och rita en bild av hur du tror att de 
här ser ut: noshornsoxe, större aspvedbock, 
strimlus, stor vårtbitare, rödbent stinkfl y och 
allmän skräddare.

Rita eller anteckna dina observationer här.

Det går också att göra konst av murkna träd. 
Kraft och känslighet, Sanna Karlsson-Sutisnas verk intill 
friluftsleden, i närheten av hästinhägnaderna. Skulpturen 
färdigställdes för 2005 års miljökonstutställning Skutsi.

I Centralparken fi nns 
några fl ygekorrerevir.

Här hittar du 
information om 
trafi kstaden på 

fi nska.

Här hittar du 
information 

om stadsodling 
på fi nska.
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Månsasparken
I Månsasparken, halvvägs i Centralparken, ligger Månsas 
friluftsstuga. Norr om stugan ligger Månsasparkens odlings-
lotter och Månsas urnlund. Det kan vara överraskande att 
hitta en skogsdunge med ädla lövträd och en hassellund 
mitt bland gran-, björk- och talldominerade skogar. Månsas 
lund med hasselbuskar är ett extra värdefullt naturobjekt, 
som också är en skyddad naturtyp enligt naturvårdslagen. 
Hasselbuskarna växer naturligt i området, men askarna och 
skogsdungarna med lärkträd, alm och lönn intill Britasvägen 
är planterade.

MÅNSAS 
FRILUFTSSTUGA

I Månsasstugan kan man vila 
ut och sitta på kaféet. I farstun 
�inns ett observationshäfte där 
du kan anteckna egna natur-
observationer och läsa andras 
anteckningar. Den vedeldade 
motionsbastun är varm en 
gång i veckan. Stugan sköts av 
idrottsföreningen Helsingin 
Latu.

FÖLJ KOTTEN – MÅNSAS NATURSTIG (3,3 KM)

MÅNSASBÄCKEN

Månsasbäcken är käll�lödet till Hagabäcken som rin-
ner ut i Lillhoplaxviken. Till följd av urbaniseringen 
försämrades bäckens vattenkvalitet så att det i slutet 
av 1990-talet bland bottendjuren bara var �jädermyg-
gans larver som klarade sig i bäcken. Det upprust-
ningsarbete som sedan 2005 utförts inom ramen för 
Helsingfors stads småvattenprogram och som frivil-
ligarbete har fått bottenfaunan och botten�loran att 
återvända. Numera kan strömstaren övervintra tack 
vare den näring bäcken ger, och de öringar som plan-
terades i början av 2000-talet har bildat ett fortplant-
ningsdugligt bestånd. Det är inte tillåtet att �iska vid 
Månsasbäcken.

MÅNSAS URNLUND

Finlands första endast för urnbegravningar avsedda 
begravningsplats invigdes 1966. De ursprungliga rit-
ningarna gjordes av arkitekt Erik Sommerschield och 
hans arbete har senare kompletterats av trädgårds-
arkitekt Maj-Lis Rosenbröijer och arkitekterna Bey 
Heng och Mikko Piispa. I urnlunden �inns en damm 
och vid dess botten, på �lera meters djup, simmar 
rudor, och på våren kväker grodor vid ytan. I månads-
skiftet april-maj kan det �innas väldigt mycket grodor. 
Urnlunden har ett mycket stort antal växtarter.

Om man rör sig ute under grodornas lektid på våren 
lönar det sig att spetsa öronen. Det är nämligen lättast 
att särskilja den ovanligare åkergrodan från den van-
liga grodan utifrån spellätet. Den vanliga grodan har 
ett kväkande läte medan åkergrodans läte har jämförts 
med både en hunds skarpa skall och bubblandet från 
en sjunkande �laskas luftbubblor.

Naturstigen som invigdes 2014 
startar vid Månsasstugan och presen-
terar naturens kretslopp och mångfald 
genom illustrerade informationstavlor 
längs stigen. Månsas naturstig har en 
egen Facebook-sida där du kan se de 
senaste observationerna.

På vintern jagar strömstaren 
småkryp genom att dyka i 
isfria strömmande vatten.

Här kan du kolla stugans 
öppettider, bastuturer och 
bastuavgifter på fi nska.

Här kan du se 
Facebook-sidan 

för Månsas 
naturstig på 

fi nska.

Lä
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Månsasbäcken

Hag
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MATSVAMP FRÅN CENTRALPARKEN, 
MEN INTE FRÅN MÅNSASSTUGANS OMGIVNING

Du kan hitta utmärkta matsvampar i Centralparken, 
men plocka inte svamp i närheten av Månsasstugan. 

Där låg en skjutbana mellan 1914 och 1962. Efter att den 
lades ner har området vuxit igen med skog. Man ska inte äta 
svamp eller bär som växer här eftersom blyhalterna 
överskrider rekommendationerna.

NÖTTER ATT KNÄCKA
1. Kanske är du ute i naturen när vit- och blåsipporna blommar, då de är lätta att 
känna igen. Hur går det om du är ute tidigt på våren eller sent på hösten, vilken 
av sipporna är det lättare att känna igen och upptäcka utan blommor? Varför?

2. Såg du en räv? Det är inte alls ovanligt här. 
Vet du var rävens lya kan fi nnas?

a) i en självgrävd håla
b) i en färdig grotta
c) i en håla som den grävt under en byggnad
d) på alla ovan nämnda ställen

3. Varför kallas linden ”bastträd”?

4. Gissa om du inte vet: hanen av mindre hackspett a) deltar inte i skötseln av ungarna
b) sköter ungarna mer aktivt än honan
c) sköter ungarna, men i klart mindre omfattning än honan

Utfl yktsdagbok – Månsasparken

Rätta svar: 1. Blåsippan, vars trefl ikiga läderartade blad övervintrar gröna, medan vitsippans blad tidigt vissnar. 2. d) På alla ovan nämnda ställen. 
3. Under lindens bark i innerbarken fi nns ledningsvävnad som bildar en seg bast. Förr i tiden tillverkades rep och snören av denna bast även i Finland. 
4. b) Hanen av mindre hackspett sköter ungarna mer aktivt än honan, ibland t.o.m. ensam.

Större hackspett 
är den vanligaste 
hackspetten i 
Finland.

Månsas ”eget” träd 
är skogslinden, dvs. 
”bastträdet”.

Mindre hackspett 
behöver en murken 
högstubb som boträd.

Klockslag: Utfl yktskompis(ar):

Utfl yktsdagbok – Månsasparken

Jag 
kom

   gående     på cykel   med spårvagn   med buss   med bil

 soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt

Vädret 
var

Årstid:

vår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vinter

Mina observationer:

14

13



Britasskogen
Mitt i Britasskogen fi nns en idrottsoas: simhall, plaskdammen 
Plotti för barn, bollhall, två ishallar, friidrottsplan, bollplaner 
och en sågspånsbelagd motionsslinga – på vintern skridsko-
bana och skidspår. Servicen kompletteras av caféer. Efter 
kriget utfördes nödavverkning för ved i Britasskogen och 
därför är den nuvarande skogen ung blandskog. Lyckligtvis 
dög stora tallar och de största granarna inte till ved, så de 
står fortfarande kvar.

BRITAS IDROTTSPARK

Idrottsparken har byggts utifrån arkitekterna Kaija 
och Heikki Siréns ritningar. Det första som byggdes 
var en funktionalistisk boll- och simhall som stod 
färdig 1968. Efter en totalrenovering 2002 lämpar sig 
simhallen också för rörelsehämmade. Britas specia-
litet, det lilla friluftsbadet Plotti, byggdes redan på 
1940-talet av invånarna och totalrenoverades 2012. 
Det fylls med vatten i början av juni och kvaliteten på 
badvattnet kontrolleras på samma sätt som vid andra 
övervakade badstränder.

JORDBEFÄSTNINGAR FRÅN FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

I Britas idrottspark �inns jordbefästningar som ryssarna lät bygga 
under första världskriget. De hör till den kedja av befästningar 
som byggdes runt Helsingfors 1914–1918 och som ingick i 
försvarssystemet för Rysslands huvudstad S:t Petersburg. 
Ryssland var i krig med Tyskland och befästningskedjan byggdes 
ifall tyskarna skulle försöka anfalla S:t Petersburg via Finland. 
Byggkonstruktioner som hör till befästning-
skedjan �inns på många ställen i Centralparken 
och på olika håll i Helsingfors samt i östra delen 
av Esbo. Befästningarna har sedan 1971 räknats 
som fasta fornlämningar och skyddas därmed 
av lagen om fornminnen.

Den svarta fågeln med gul näbb 
som hoppar omkring på marken 
är en koltrasthane. Dess sång 
röstades i tidningen Suomen 
luontos sångtävling till den 
vackraste. På andra plats kom 
busksångaren (till vänster) 
medan näktergalen (ovan) 
överraskande kom först på 
delad tredje plats tillsammans 
med taltrasten (till höger).

Här hittar du idrottsplatsernas 
och caféernas öppettider.

BRITAS

MÅNSAS

Plotti
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FRÄMMANDE ARTER, GODA OCH DÅLIGA
En främmande art är en art som ursprungligen inte hör till naturen i det 
aktuella området och som inte skulle ha kunnat sprida sig till det nya 
området över t.ex. berg eller hav utan människans hjälp.Människans 
agerande kan ha varit 

•  avsiktligt, t.ex. plantering av trädgårdsväxter eller införsel av nya villebrådsarter
•  obetänksamt, t.ex. trädgårdsavfall som har förts ut i skogen
•  oavsiktligt, t.ex. frön som följt med fartygsballast eller fripassagerare som kommit  
 med varutransporter.

Vanligen anpassar sig den främmande arten dåligt till den nya livsmiljön och 
försvinner snabbt. I vissa fall klarar sig den främmande arten bra och bildar 
ett bestående bestånd i den nya omgivningen. En del främmande arter 
klarar sig och förökar sig särskilt bra och börjar tränga undan ur-
sprungliga arter. Sådana arter kallas skadliga (eller invasiva) 
främmande arter. De bekämpas genom talkoarbete även i 
Centralparken. Se på webbplatsen www.hyvakasvaa.fi  
(på fi nska) var talkoarbete utförs.

KÄNNER DU IGEN DE SKADLIGA FRÄMMANDE ARTERNA?
Alla dessa påträff as även i Centralparken. Kombinera bild och namn.

jättebalsamin vresros videaster kanadensiskt gullris lupin

1 2 3 4 5

Utfl yktsdagbok –  Britasskogen

Du kan anmäla 
dina observationer 
av främmande 
arter på den 
riksomfattande 
portalen (på 
fi nska). 

Spillkråkan äter bland annat röda skogsmyror samt 
hästmyror som lever i murkna träd. Särskilt på vintern 
gräver spillkråkan efter ätbart i myrstackar.

Spillkråkan är den största hackspetten 
i Europa och lätt att känna igen tack 
vare den dramatiska färgskruden i 
svart och rött.

Klockslag: Utfl yktskompis(ar):

Utfl yktsdagbok –  Britasskogen

Jag 
kom    gående     på cykel   med spårvagn   med buss   med bil

 soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt
Vädret 
var

Årstid:
vår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vinter

Mina observationer:
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Baggböle skog och Svedängen
I Baggböle skog är Centralparkens skogsområde 
som smalast och vid Elovägen ligger ett stort 
område med odlingslotter. Svedängen är en 
medelpunkt för utomhusmotion. I omgiv-
ningen kring friluftsstugan fi nns skidut-
hyrning, sågspånsbelagda motionsslingor, 
hundspannsbana, asfalterat rullskidspår, 
allemansgolfb ana och ishall. 
I Svedängen ordnas också varje år 
fl era terränglöpnings-, orienterings- 
och skidtävlingar.

SVEDÄNGENS STUGA

Svedängens stuga byggdes 
1981 och fungerar som bas för 
motionärer. Här �inns café, bastu och andra 
hygienrum, på vintern också skiduthyrning 
och skidförsäljning samt vallaservice. 
Stugan öppnas för skidsäsongen 2014 efter 
en renovering.

REJÄL BACKE AV ÖVERBLIVNA JORDMASSOR 

Toppen av Svedängen byggdes på 1950- och 60-talen 
genom att man höjde den naturliga backen med jord 
från bygg- och vägbyggplatser. Jordmassorna �ick inte 
innehålla förorenat material, t.ex. avfall från avstjälp-
ningsplatser. Träden som planterades på backslutt-
ningarna har nu vuxit till en rejäl skogsdunge. Det �inns 
tre öppna sluttningar, en av dem sträcker sig i smal 
form ända upp till toppen. På sommaren är sluttning-
arna vackra ängar. Svedängstoppen är 38 meter hög. 
Där �inns en slalombacke utan hiss och en pulkbacke 
som sägs vara den bästa i Helsingfors. Andra backar i 
Helsingfors byggda på schaktmassor är stadens högsta 
punkt, Malmgårdsbacken, 90 meter och Nordsjötop-
pen, 60 meter över havet.

PRASSLANDE ASP

Man har undantagsvis redan tidigt gynnat 
asp i skogsvården på området, så det växer 
rikligt med asp här och i Tomtbacka. Enligt 
dagens kunskap är aspen mycket nyttig med 
tanke på diversiteten då trädet erbjuder nä-
ring och boplats för hundratals organismer 
som är beroende av det. Intill ishallen �inns 
en verkligt stor asp 
att beundra.

Stenknäckbeståndet 
har ökat på 2000-talet.

Här kan du kontrollera 
stugans öppettider.

Mindre korsnäbb 
vandrar efter näring. 
Goda kottår häckar 
den i Centralparkens 
granskogar.

I mitten:
Poppelglasvingen 
som man kan se fl yga 
omkring i juli är trots 
sitt utseende en fj äril.

punkt, Malmgårdsbacken, 90 meter och Nordsjötop-

SVEDÄNGEN

VÄSTRA BAGGBÖLE

Namnet gullpudra är 
mycket betecknande.
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VEM HAR ÄTIT KOTTEN OCH VEM HAR STEGAT FRAM HÄR?
Om du är uppmärksam kan du under alla årstider hitta många slag av tecken på djur. Det kan fi nnas till hälften uppätna 
kottar på marken, hålätna löv i träd samt bon, hålor, myrstackar och djuravföring, t.o.m. döda djur.

Studera till expert på kottgnagare!
Fyra djur har varit här och ätit.
Vilken av kottarna har ätits av en sork?
Och vilken av en korsnäbb?
Vilken av kottarna har en hackspett hackat på?
Vilken av kottarna har en ekorre knaprat på?

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.
Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.
Du kan också rita in dina egna spår i bilden!

Utfl ytksdagbok – Baggböle skog och Svedängen

1. När ekorren med sina vassa tänder gnager bort fj ällen rycker den bort det sista, så kottarna blir trasiga med en liten tofs av fj äll i toppen.
2. Smågnagare är tvungna att gnaga loss fj ällen helt, så kottarna som de lämnar efter sig är mer rengnagade. Ofta kan man se små tandspår i fj ällens fäste.
3. Större hackspett hackar sönder fj ällen med sin näbb, så kottarna ser spretiga ut.
4. Näbben hos mindre korsnäbb är anpassad för att öppna kottfj äll. Fågeln skjuter undre näbbspetsen under grankottens fj äll och vänder upp det för att få ut fröet. 
Fjället klyvs vanligen itu, så på nära håll ser kottfj ällen ut att vara snyggt uppklippta i mitten.

Utfl ytksdagbok – Baggböle skog och Svedängen

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.
Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.
Du kan också rita in dina egna spår i bilden!

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.
Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.
Du kan också rita in dina egna spår i bilden!

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.
Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.
Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.

Utfl ytksdagbok – Baggböle skog och SvedängenUtfl ytksdagbok – Baggböle skog och Svedängen

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.
Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.
Du kan också rita in dina egna spår i bilden!

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.
Såg du något av dessa? Anteckna det i din utfl yktsdagbok.
Du kan också rita in dina egna spår i bilden!

Kors och tvärs i snön syns spår av både små och stora djur.

Klockslag: Utfl yktskompis(ar):

Utfl ytksdagbok – Baggböle skog och Svedängen

Jag 
kom

   gående     på cykel   med spårvagn   med buss   med bil

 soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt
Vädret 
var

Årstid:
vår       sommar             höst               vintervår       sommar             höst               vintervår       sommar             höst               vintervår       sommar             höst               vinter

Mina observationer:
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Tomtbacka

I Tomtbacka är Centralparken som störst. Skogarna i Tomt-
backa hör till Centralparken, medan åkrarna och gården ingår 
i ett rekreationsområde, men även de presenteras i denna 
guide. Det fi nns över 300 hektar skog i Tomtbacka och träd-
beståndet är ställvis upp till 30 meter högt. Området innefat-
tar också fält och ängar med värdefulla växter, skyddade fors- 
och lundområden vid Långforsen, Grotens fors och Vanda 
åbrink samt de likaså skyddade Tomtbacka urskogsområde 
och Nackböle arboretum. På den 1,2 km långa Skogskärr-
stigen kan du bekanta dig med ett skogsområde som ska 
återställas. På Tomtbacka husdjursgård känner du landbygds- 
atmosfär och kommer nära inpå gårdens djur.

GROTENS FORS, NATURSKYDDSOMRÅDE, 
FREDAT 1990

Grotens fors är den nedersta fria forsen i Vanda å. Det 
vackra ålandskapet utgörs av strandlundar och strand-
ängar samt av den enda naturligt växande gruppen 
vresalmar i Helsingfors, som fredades till naturmin-
nesmärke 1984. Det är endast tillåtet att röra sig på 
stigarna i området. Vid forsen �inns en informations-
tavla och en picknickplats. 

LÅNGFORSEN, NATURSKYDDSOMRÅDE, 
FREDAT 1984

Långforsen och backlunden vid dess strand är som en 
liten ödemark mitt i Helsingfors. Området fredades för 
att det vackra landskapet och lundens artrika växtlig-
het skulle bevaras. Det är endast tillåtet att röra sig på 
stigarna i området.

 Långforsens friluftsstuga
Långforsens friluftsstuga är en stäm-
ningsfull rastplats i närheten av ängen 
och backlunden vid Långforsen. Ur-
sprungligen hyste byggnaden en kantin 
för Långforsens vattenreningsverk. 
Fisketillstånd säljs i friluftsstugan och 
på webben, www.kalakortti.com (på 
�inska).

TOMTBACKA URSKOGSOMRÅDE, 
NATURSKYDDSOMRÅDE, FREDAT 1984

Det 22,6 hektar stora urskogsområdet övergick 1934 
i Helsingfors ägo och har fått utvecklas mot ett natur-
tillstånd. Det är endast tillåtet att röra sig till fots på de 
markerade stigarna i området.  Fyra informationstav-
lor berättar om området.

NACKBÖLE ARBORETUM, NATURSKYDDS-
OMRÅDE, FREDAT 1984

Husbonden på Domarby gård, lantbruksråd Jakob 
Kavaleff (1870–1936) anlade arboretumet, dvs. träd-
parken, i Nackböle 1905. Arboretumet fungerade som 
demonstrations- och experimentmark för Helsingfors 
första plantskola. Kavaleff skaffade frön och plantor på 
sina utrikesresor. Arboretumet övergick i Helsingfors 
stads ägo 1961. Området fredades som naturskydds-
område på grund av de sällsynta träden. Arboretumet 
var långa perioder oskött, men har sedermera rustats 
upp. Växterna är namngivna och kan beskådas från 
stigarna. Området har kompletterats med �lera nya 
planteringar, men det �inns också kvar av de ursprung-
liga träden som Kavaleff planterade, t.ex. pappersbjörk 
och grova douglasgranar. Enligt den nuvarande vård-
planen ska arboretumet förbli en naturlig, lättskött 
och mångfasetterad skogsträdgård med Helsingfors 
bredaste urval av rätt hållbara inhemska och främ-
mande träd- och buskarter.

VANDA ÅBRINK, NATURSKYDDSOMRÅDE, 
FREDAT 2012

Vanda åbrink förenar Långforsen och Grotens fors till 
en enhetlig zon som skyddar stranden. På grönremsan 
vid åkerkanten går en stig utmed lunden.

Här kan du 
kontrollera 
öppettider 

på fi nska.

Den enda förekomsten av liten 
fetknopp i Helsingfors fi nns 
på klippängen vid Långforsen.

Den skadliga 
främmande arten 

videaster som spritt 
sig till området 

hålls i schack av 
höglandsboskapen.

Långforsen

Vanda åbrink

Grotens fors

Tomtbacka 
urskogsområde

Skogskärr-
stigen

Vanda å

Den stora stenen 
som Risto Rappare 
klättrar upp på i en av 

fi lmerna om honom är ett 
stort fl yttblock i en lund i 
Svedängen. En del fl yttblock 
kom hit till oss ända från 
Karelen för cirka 13 000 
år sedan när inlandsisen 
började smälta.

VAnda å

TORPAR-
BACKEN

SVEDÄNGEN

VANDA
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FLERA NATURSKYDDSOMRÅDEN

Tomtbacka kommer att få två nya naturskyddsom-
råden: Tomtbackalunden och Svedängsskogen. Den 
fredade ytan i området ökar från 42 hektar till cirka 
64 hektar. Syftet med skyddet är att bevara värdefulla 
lund- och ödemarksområden som ut�lykts- och frilufts-
mål och som exempel på allt mer sällsynta naturtyper 
för kommande generationer.

I NATURSKYDDSOMRÅDEN BÖR DU   
KOMMA IHÅG ATT

•  endast röra dig på markerade stigar, till fots
•  ta med dig ditt skräp
•  lämna växterna i fred och också naturen 
 i övrigt orörd
•  studera djur på tillräckligt avstånd så 
 att de inte störs
• hålla hundar kopplade
•  det är förbjudet att göra upp eld eller tälta
•  fi ske endast är tillåtet på de markerade områdena  
 och att mete med mask är förbjudet.

TOMTBACKA HUSDJURSGÅRD, 
HELSINGFORSBORNAS LANDSBYGD

Tomtbacka gård ägs av Helsingfors stad och här kan besö-
kare bekanta sig med husdjur. Här �inns köttboskap, grisar, 
polishästar på sommarbete, får, getter, höns och en kalkon. 
På åkrarna odlas förutom spannmål och hö även ärter och 
landskapsväxter som stadsborna får plocka.

Café-restaurang Wanha Pehtoori erbjuder dagligen lunch, 
och på sommaren har den också uteservering och kiosk. I 
Tomtbacka ordnas också evenemang under olika årstider. 
På området �inns en grill som får användas, men man 
måste själv ha med sig kol eller ved.

Andra växter som 
blommar på våren i 
Tomtbacka är bland 
annat gulsippa och 
styvmorsviol (ovan), 
harsyra eller surklöver 
(till höger) samt 
kabbleka (nedan).

De köttboskapsraser som man föder upp på 
Tomtbacka gård är Aberdeen Angus (bilden till 

höger), Hereford och skotsk höglandsboskap, 
dvs. Highland Cattle (bilden på sid 24).

Förr plockades de vackraste 
vårblommorna för att säljas 
på torg. Till följd av det 
omfattande plockandet 
har vårärt (nedtill i 
mitten) därför försvunnit 
från många växtplatser i 
Helsingfors.

Här kan du 
kontrollera 

caféets 
öppettider 

på fi nska. På våren föder fårtackorna 
60-90 lamm, som besökare 

kan beundra kring påsk.
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INVÅNARE I ÅDALEN OCH BACKLUNDEN
Placera följande arter i sin livsmiljö.  Anteckna rätt nummer i bilden på följande uppslag.

1. Blåbandad jungfruslända
Till skillnad från många andra troll-
sländor fl yger blåbandad jungfru-
slända fl axande som en fj äril.

2. Lysmask
är en skalbagge som genom en kemisk reaktion 
kan producera ljus. Honan lockar till sig hanen 
med hjälp av ljuset. Lysmaskhanen och lysmask-
honan är mycket olika till utseendet; hanen 
påminner om en vanlig skalbagge, men 
honan mer om en larv.

3. Rådjur
Rådjuret är en ny invånare i 
Centralparken och kan ses 
i skogarna eller på åkrarna 
i Tomtbacka. Kom ihåg att 
alltid hålla hundar kopplade!

4. Sprängört
växer på frodiga och fuktiga ställen. 
Den är mycket giftig att förtära.

5. Myskbock
Den vackert färgade mysk-
doftande myskbocken lever 
som larv i sälgträd. Vuxna 
exemplar hittar man lättast 
i strättans blommor.

6. Trädkrypare
En trädkrypare som klättrar upp 
längs en trädstam kan vid första 
anblicken se ut som en barkbit 
som rör sig. På vintern ansluter sig 
trädkrypare och kungsfågel ofta till 
mesfl ockar. Trädkryparens bo är 
obemärkt placerat i en barkspringa.

7. Nordisk fl addermus
Fladdermössen tillbringar 
dagarna gömda i grottor, 
träd- eller ibland stenhålor. 
När kvällen faller på ger de sig 
ut på jakt. De äter insekter av 
många slag, till exempel slän-
dor som fl yger över en fors.

8. Padda
Paddan tillbringar dagarna 
i sin favorithåla och när 
skymningen faller på ger den 
sig iväg för att söka näring 
längs en favoritrutt. Paddan 
är fredad.

9. Busksångare
är en virtuos bland natt-
sångarna. Förutom den lätt 
identifi erbara fl öjtdrillen 
innehåller den mångsidiga 
sången både improviserade 
och härmade inslag.

10. Tjockskalig målarmussla
är en sällsynt och fredad art av 
stormussla, som lever i strömmande vatten. 
I Vanda å fi nns en av de rikligaste förekomsterna 
i världen. Vuxna musslor håller sig nedgrävda i 
bottnen, men kan röra sig något både i djupled 
och längs bottnen. Den kan bara sprida sig till nya 
ställen under larvstadiet, i gälarna på en värdfi sk, 
t.ex. en abborre.
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Rätta svar:  1 F blåbandad jungfruslända  2 D lysmask  3 B rådjur  4 I sprängört 5 J myskbock  
6 A trädkrypare  7 E nordisk fl addermus  8 G padda 9 C busksångare  10 H tjockskalig målarmussla

De möjliga förekomstplatserna för organismerna på föregående uppslag har markerats i landskapet. Välj den som enligt din 
åsikt är den lämpligaste och anteckna organismens nummer i cirkeln på bilden.

A   på en trädstam     B   i skogen       C   i strandbuskaget      D  på ängen i skymningen     E   ovanför fl oden i trädhöjd 
i skymningen      F   ovanför fl oden i vasshöjd        G   i en håla nära stranden     H   i fl odbottnen  
              I    intill vattnet      J   i strättans blommor

Utfl ytksdagbok – Tomtbacka

A

B
D

F

H

J

I

G

E

C

Klockslag: Utfl yktskompis(ar):

Jag 
kom

   gående     på cykel   med spårvagn   med buss   med bil

 soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt soligt        halvklart       molnigt     regnigt        snöigt        blåsigt

Vädret 
var

Årstid:
vår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vintervår          sommar            höst               vinter

Mina observationer:
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