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JOHDANTO

Tämä raportti on osa Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelmaa 

vuosiksi 2006 - 20015. Viheraluesuunnitelma koostuu neljästä osasta. En-

simmäinen osa sisältää koko aluetta koskevia lähtötietoja ja selvityksiä sekä 

sekä alueiden kehittämisen yleistavoitteet ja yhteenvedon kymmenvuotis-

kaudelle esitetyistä toimenpiteistä. Länsi-Herttoniemestä, Herttoniemen-

rannasta ja Roihuvuoresta on tehty omat raport tinsa. 

Kohdeselostuksissa ja -suunnitelmissa on kuvaus kustakin viheralueesta. Ku-

vauksiin on kirjattu mukaan myös paikallishistoriaa ja perimätietoa, jota on 

syytä hyödyntää alueiden jatkosuunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Käyttäjien kommentit on koottu asukastilaisuuksista, haastatteluista  ja luon-

noksesta saadusta palautteesta.

Luonnonhoidon tavoitteet ovat ohjeena vuonna 2006 tehtävälle tarkem-

malle luonnonhoidon suunnittelulle. Luonnonhoitosuunnitelma asetetaan 

nähtäville ennen lopullista valmistumistaan. Herttoniemen ja Roihuvuoren 

luonnonhoidossa panostetaan kuivuustuhojen korjaamiseen ja  jalopuiden 

lisäämiseen. 

Kohdeselostuksissa on esitetty myös suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskau-

delle. Siinä on määritelty merkittävät, normaalin ylläpidon ylittävät toimenpi-

teet ja niiden kiireellisyysaste sekä alustava kustannusarvio. 

Kiireellisyysluokkiin 1 ja 2 sijoitetut hankkeet on priorisoitu erittäin tarpeel-

lisiksi. Kiireellisyysluokassa 3 on eräitä ehdollisesti toteutuvia hankkeita, 

joiden toteutus on riippuvainen esim. asemakaavoituksesta tai sponsorien 

osallistumisesta. Siihen on sijoitettu myös ne hankkeet, joihin mahdollinen 

kaupungin huonosta taloustilanteesta johtuva karsinta on syytä kohdentaa.
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Viheraluerekisterinumerot 
a. 54002 Kivinokan kesämaja-alue
b. 54005 Kulosaaren kartano
c. 54022 Kivinokan viljelypalsta-alue
d. 54034 Kivinokan metsäalue
e. 54035 Kipparilahden silmukan suoja-
alue
f.  54042 Kivinokan venesatama (LIV:in 
alue)
g. 54113 Herttoniemen siirtolapuutarha
h. 54082 Kivinokan kulkutie

Osoite
a, b, c, d, h / 42 Kulosaari, Kipparlah-
densilmukka
e, f, g / 43 Herttoniemi, Kipparlahden-
silmukka 

Hoitoluokka
a.C1 ja H1, b. A3 ja H1, c.B1 ja C1, 
d.C1, e.A3 ja C1, f. C1, g. A3, H1, h. 
C1

Hoitopinta-ala
a. 273 283 m2 b. 39 475m2

c. 9 000 m2 d. 135241 m2

e. 9 079 m2 f. 11135 m2

g.100 895 m2 h. 3296m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
c. P 7248 / 1976
h. ei kaavamerkintää

Suunnittelija 
b) Ympäristötoimisto Oy: Kulosaaren 
kartanon maiseman yleissuunnitelma 
(Puisto-osasto)

H1  KIVINOKKA

Kivinokka kokonaisuutena

Historia, kaavatilanne

Kivinokka siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen 1927 osana Kulosaaren 

kartanon maita. Siitä muodostettiin pian kansanpuisto ja se osoitettiin Val-

lilan, Hermannin Sörnäisten työväestön retkeilyalueeksi. Kansanpuiston 

järjestyssääntö vahvistettiin 1934. Aluksi rakennettiin kiinteitä lautapohjia, 

joiden päälle voi pystyttää telttoja. Kiinteä mökkiasutus syntyi viime sotien 

aikana. 

Yleiskaavassa valtaosa Kivinokkaa on merkitty selvitysalueeksi. Kaupunki-

suunnitteluvirasto tulee selvittämään alueen maankäytön. Yleiskaavalliseksi  

maisemakulttuurikohteeksi on määritelty Kivinokan kärki vanhana kansan-

puistona, Kulosaaren kartanon alue sekä Herttoniemen siirtolapuutarha. 

Kaavatilanteen vuoksi viheraluesuunnitelmassa määritellään nyt lähinnä 

luonnonhoidon tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet ja suunnitelmat laaditaan 

maankäytön ratkettua.
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H1 KIVINOKKA

Sijainti, keskeiset piirteet, merkittävyys ja yleisvaikutelma, toiminnat

Kivinokalla on suuri maisemallinen merkitys osana Kulosaaren kartanon 

vanhaa aluetta sekä Vanhankaupunginlahtea rajaavana metsäisenä niemenä. 

Saaren koillisosa on pääasiassa rakentamatonta luonnonmetsää ja kallioita. 

  

Kivinokka on Lauttasaaren mökkialueiden tapaan kaupungin keskustan tun-

tumassa sijaitseva viheralue, joka luo edellytykset vaatimattomalle loma-

asumiselle ja on samalla kaupunkilaisten vapaasti saavutettavissa. Nykyisin 

alueella on kaikkiaan yli 400 pientä puurakenteista mökkiä. Ne sijaitsevat 

tiheähkösti metsäisillä rinteillä ja alueen keskellä olevaan niityn varrella. Kivi-

nokassa on lisäksi liikuntakenttä, uimaranta ja venesatama. 

Alueeseen liittyy noin sata, lähinnä mökkien haltijoille vuokrattua viljelypals-

taa.

 

Uimarannan tuntumassa sijaitsevassa pienessä entisessä myymälärakennuk-

sessa on viime vuosina toiminut Maijan kahvila, ja Kivinokan rannoilla ja met-

sissä on pidetty ympäristötaidenäyttelyitä.

Siirtolapuutarha on osa kaupungin viheraluerakennetta ja osin yleisessä käy-

tössä. Sen miljöö on asemakaavassa suojeltu. 

Luontotekijät, kasvillisuuden kunto 

Kivinokan luonto on monipuolinen ja ympäristöiltään vaihteleva. Puisto-

mainen kartanoalue on luonnonarvoiltaan linnustollisesti arvokas vanhojen 

jalojen lehtipuidensa ja pensastojensa ansiosta. Alueella pesii runsas lehti-

metsälinnusto mm. kultarinta, mustapääkerttu sekä luhta- ja viitakerttunen. 

Myös Naurissalmen itäranta on linnustollisesti arvokas ruoikkorantainen lep-

pämetsikkö.

Kesämaja-alueilla on rehevää kasvillisuutta ja pensaikkoa, mutta puusto on 

uudistumassa mm. kuivuustuhojen seurauksena. Metsä on paikoin avoi-

mempaa ja kasvaa nuorta lehtipuustoa. Vanhojen koivujen ja kuusten kunto 

on melko heikkoa. Vuonna 2004 alueelle istutettiin mm. koivun ja männyn 

taimia. 

Mökkialue on kartoituksissa todettu hyväksi lepakkoalueeksi, rantametsät 

ovat säilyneet tuhoilta ja mökeistä löytyy piilopaikkoja lepakoille. Pohjoisran-
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nan lahden pohjassa on edustavaa ja lähes luonnontilaista tervaleppä-tuomi-

lehtoa, joka on arvokas kasvillisuuskohde.

Vanha metsä Kivinokan pohjoisosassa Saunalahden rannalla on ollut pitkään 

vähemmällä hoidolla. Se on rehevää, lehtomaista, lähes aarnimaista kor-

pikuusikkoa, jossa on runsaasti lahopuuta ja arvokkaita kasvillisuuskohteita. 

Kuusikossa viihtyy runsas metsälinnusto mm. palokärki, töyhtötiainen, lep-

pälintu ja puukiipijä.

Luonnonhoitotoimenpiteet  10-vuotiskaudella

Kivinokan luonnonhoito toteutetaan vuonna 2006 laadittavan luonnon-

hoitosuunnitelman mukaisesti. Tämän viheraluesuunnitelman luonnon-

hoitotavoitteet ovat ohjeena kuviokohtaiselle suunnitel malle. 

Kulosaaren kartano (54005)

Alueen kuvaus

Historia, sijainti, keskeiset piirteet, merkittävyys ja yleisvaikutelma

Kulosaaren kartanon synty ajoittuu 1500-luvun puoleenväliin. Tila nautti sä-

terivapautta v. 1675 -1691, minkä jälkeen siitä tehtiin säteriratsutila. 1700-

luvun puolivälissä kartanoon on kuulunut päärakennuksen lisäksi lastenkoti ja 

laaja ruutupuutarha. Tila sai nykyisen hahmonsa 1800-luvulla. Päärakennuk-

sen edessä oleva puutarha on todennäköisesti 1800-luvulta. 1900-luvun 

alussa puutarhassa on ollut kaareva käytäväsommitelma ja koristeistutuksia, 

jotka ovat myöhemmin hävinneet. Vuonna 1907 suurin osa kartanon maista 

myytiin AB Brändö Villastad -yhtiölle. Kaupunki osti Kulosaaren kartanon 

päärakennuksen ympäristöineen v. 1927. Kartanolle kuuluneesta Kivinokas-

ta tehtiin kansanpuisto ja myöhemmin sinne perustettiin mökkikylä. Karta-

non maille rakennettiin myös Herttoniemen siirtolapuutarha. 

Kartanon omistaa Helsingin kaupunki. Päärakennus ympäristöineen on 

vuokrattu Kunta-alan ammattiliitolle (KTV ry) loma- ja kurssikeskukseksi. 

Nykyisin kartanoon kuuluu päärakennuksen ja sen edustapuiston lisäksi 

muutamia kartanon entisiä rakennuksia (mm. pehtorinrakennus, leivintupa) 

ja KTV:n ajan rakennuksia. Päärakennusta käytetään juhlatilana. Osaa karta-

nonpuistosta hoitaa rakennusvirasto hoitosopimuksen mukaan. 
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H1 KIVINOKKA

Päärakennus sijaitsee maisemallisesti keskeisellä paikalla lähellä rantaa. Sen 

edessä on suorakulmainen, puistomainen nurmialue, jonka itäsivua reunus-

taa vanha lehmusrivi. Varsinainen kartanopuutarha on hävinnyt muutamia 

vanhoja jalopuita lukuun ottamatta. Puiston itäpuolella on viljelypalsta-alue ja 

Herttoniemen siirtolapuutarha. Puiston länsipuolella on pysäköintialue.

Alueella ei ole asemakaavaa. Kohteesta on tehty maiseman yleissuunnitel-

ma v.1986. Puutarhahistoriallista selvitystä tai kunnostussuunnitelmaa ei ole 

tehty. Kartano liittyy yleiskaava 2002:ssa Kivinokan selvitysalueeseen, josta 

kaupunkisuunnitteluvirasto laatii jatkossa selvityksen ja maankäyttösuunnitel-

mat. 

Rannassa on KTV:n venesatama ja sauna sekä kartanon entinen uimahuone 

ja kivilaituri. Päärakennuksen ja sen pohjoispuolella sijaitsevan pehtorinra-

kennuksen rajaama pihapiiri rajautuu metsään. Metsässä on kartanon kiviai-

ta, jonka takana on Kivinokan mökkikylän mökkejä. Päärakennuksen luoteis-

puolella on talousrakennuksia ja KTV:n sauna

Kartanolle johtaa huonokuntoinen puukuja. Kartanon ympäristössä on suu-

ria vanhoja mäntyjä, koivuja, vaahteroita ja muutama tammi. Naurissalmen 

rannassa Naurissaaren sillalta pohjoiseen on komea 100-vuotias lehtomet-

sä, jossa kasvaa vaahteraa, tervaleppää ja koivuja. Alue on osittain aukkoinen 

ja pensaskerroksessa kasvaa tuomea.

Alue kuvattuna lounaasta. Kartano kuvan keskellä.
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Luonnonhoidon tavoitteet

Alueen puustoa hoidetaan maisemallisista ja kulttuurihistoriallisista lähtökoh-

dista, mutta myös luonnonarvoihin kiinnitetään huomiota. Linnustolle hyö-

dyllisiä pökkelöitä ja lahopuita säilytetään paikoin ranta-alueella ja pensaikko 

säilytetään monipuolisena. Paikoin reittien varsilla ja näkymien vuoksi teh-

dään kuitenkin pienpuuston hoitoa ja huolehditaan turvallisuudesta. Suuria 

mäntyjä otetaan harkitusti esiin.

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa

Kartanoalueelle tulee laatia ympäristöhistoriallinen selvitys sekä hoito- ja ke-

hittämissuunnitelma yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa maan-

käytön suunnittelua ratkottaessa.

Kivinokan yleinen kesämaja-alue (54002)

Alueen kuvaus

Yleinen kesämaja-alue sijaitsee Kivinokan läntisellä puolella Kulosaaren kar-

tanon, KTV:lle vuokratun mökkikylän ja vanhan kuusimetsän länsipuolella. 

Alueella on tiheä käytäväverkosto ja mökkejä on paljon. 

Rakennusvirasto on vuokrannut alueen Kivinokkalaiset ry:lle ja Urheiluseura 

Ponnistukselle.  Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2007 asti.

Kiinteistövirasto on vuokrannut alueen eteläisen uimarannan lähistöllä ole-

van pienen vanhan kaupparakennuksen Maija Hyvöselle Mustan Maijan Tai-

dekahvilaksi. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2015 asti ja siihen 

sisältyy myös lupa järjestää paikalla tapahtumia. 

Kivinokassa viime vuosina pidettyjä ympäristötaidenäyttelyitä järjestämässä 

on ollut mm. ympäristötaiteenyhdistys Yty ry.

Koivuvaltainen puusto on vanhaa. Paikoin kuivuustuho tappoi suuren osan 

vanhoista koivuista ja kuusista. Taimikonhoito on suuri haaste alueella, jossa 

liikkuu paljon ihmisiä ja reittejä on tiheästi.
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H1 KIVINOKKA

Erja Laakkonen: Kesäillan valssi (www.sunpoint.net/~ytyry/galleria.htm)

Luonnonhoidon tavoitteet

Puuston uudistumisesta huolehditaan taimikoita hoitamalla ja antamalla kas-

vutilaa nuorille puille. Hoito on tehokkaampaa kesämaja-alueen asutuilla 

osilla. Heikentyneitä ja kuolleita puita poistetaan tarpeen mukaan niin, että 

alueen turvallisuus säilyy. Vanhat elinvoimaiset männyt säilytetään. Keloja jä-

tetään sopiviin kohtiin, mutta niiden kuntoa seurataan. Rantavyöhykkeellä 

hoito on varovaista ja siinä otetaan maisema, lepakot ja linnusto huomioon. 

Pohjoisrannan arvokkaan luonnontilaisen kaltaisen tervaleppä-tuomilehdon 

annetaan kehittyä luonnontilassa, mutta reitin turvallisuus otetaan kuitenkin 

huomioon. Maiseman kannalta näkemäsektorit ovat myös lepakoiden kan-

nalta hyviä lentoreittejä tiheän rantapuuston ohitse saalistusalueille. Metsän 

monipuolisuutta kehitetään esim. istuttamalla jalopuita reheville paikoille ja 

suosimalla useita eri puulajeja ottaen huomioon kunkin kasvupaikan ominai-

suudet.

KTV:n kesämaja-alue ja viljelypalsta-alue

Nämä alueet (kartoissa valkoisia) kiinteistövirasto on vuokrannut Kunnallisten 

työntekijäin ja viranhaltijain liitolle, joka vastaa alueensa hoidosta. Nykyinen 

vuokrasopimus on voimassa vuoteen 2006 asti. Alueen hallinta ja seuraavan 

vuokrasopimuksen hoitaminen siirtyvät mahdollisesti rakennusvirastolle. 
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Kivinokan viljelypalsta-alue (54022)

Rakennusvirasto on vuokrannut viljelypalsta-alueen Kivinokkalaiset ry:lle.  

Sopimus uusitaan viiden vuoden välein.

Kivinokan metsäalue (54034)
                

Alueen kuvaus 

Kivinokan luonnonarvoiltaan tärkein alue on vanha kuusivaltainen metsä 

Saunalahden länsirannassa. Natura-alue rajautuu rantaviivaan. Metsässä on 

arvokkaita kasvillisuuskohteita ja se on myös linnustollisesti arvokas. Kostean 

lehdon lisäksi alueella on Helsingissä harvinainen pieni luhtainen sararäme 

ja reheviä rantamesiä, joissa kasvaa tervaleppää ja vaahteraa. Kasvupaikat 

vaihtelevat kosteista lehdoista kuivahkoon kankaaseen ja kalliomaihin asti. 

Karummilla mailla pääpuulajina on mänty. 

Saunalahden rannassa on lintujentarkkailulava, jolta avautuu näköala Van-

hankaupunginlahdelle. Lavan kaiteessa on luonnonsuojelualueen linnuista ja 

ruovikon elämästä kertovat taulut sekä tunnusteltava kohokuviotyö. Lintula-

valle kulkevan reitin varteen on rakennettu “puumerkkipolku”. 300 metrin 

pituinen polku johdattaa liikuntaesteiset, näkövammaiset ja tavalliset ulkoilijat 

metsän läpi.  Valitettavasta ilkivallasta johtuen osa Puumerkki-polun luonto-

tauluja on huonossa kunnossa. Taulujen uusiminen on työn alla.

Rajatien notkelmassa, polun alussa, on muutaman inva-auton pysäköinti-

paikka.  Puumerkki-polku on reilun metrin levyinen, kivituhkalla päällystetty, 

melko tasainen ja useimmiten kuiva. Eri puulajeista kuvin ja kohokuvioin ker-

tovien kohdetaulujen luona sijaitsevat ohituspaikat ovat puupintaisia. Rannan 

luontokatos tarjoaa suojaa luontopolun kulkijalle ja tietoa lähimetsästä, luon-

nonsuojelualueen harvinaisuuksista ja Kivinokan nisäkkäistä.

Alueen polkuverkosto risteilee tiheänä. Kunnollinen kulkureitti Länsi-Hert-

toniemen suuntaan puuttuu.

Puuston ikä vaihtelee keski-ikäisistä vanhoihin metsiin. Järeintä kuusikkoa 

kasvavalla alueelle puiden ikä on noin 120 vuotta ja pituus lähes 30 met-

riä. Puusto on paikoin myrskyjen voimasta alkanut uudistua ja kuollutta ja 

lahoavaa puuta on melko paljon. 

Kulkureittejä Kivinokan metsässä



15

H1 KIVINOKKA

Käyttäjien kommentteja

Käytävän kunnostamista siirtolapuutarhan pohjoispuolitse on toivottu. Alu-

een luontoarvoja pidetään yleisesti erittäin merkittävinä. Kivinokan Sau-

nalahden rantaan toivottiin kolmella kielellä (suomi/ruotsi/venäjä) kylttejä, 

joissa kielletään kalastaminen suojelualueella.  

Luonnonhoidon tavoitteet

Alue tukee Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualuetta ja sitä hoidetaan 

luonnon monimuotoisuutta vaalien. Mökkikylien läheisyydessä olevalla vyö-

hykkeellä tehdään luonnonhoitoa puuston elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi, 

mutta arvokkailla luontokohteilla ei tehdä mitään tai toimenpiteiden tavoit-

teena on lisätä suojeltavan alueen arvoa. Näistä toimenpiteistä sovitaan erik-

seen ympäristökeskuksen kanssa. Kulkemista alueella ohjataan valituille ja 

mahdollisesti kunnostettaville reiteille, jotta liikkuminen luonnonarvoiltaan 

merkittävillä kohteilla vähenisi. Lahopuuston määrän annetaan lisääntyä alu-

eella.

Toimenpiteitä suunnitelmakaudella

Käytävä Länsi-Herttoniemen suuntaan kunnostetaan ja rannassa kulkevalle 

polulle tehdään märkiin kohtiin pitkospuita, jotta polut eivät leviäisi. Käytävän 

varrelta kaadetaan vaaralliset puut ja niitä käytetään kulkua ohjaavina. Lintu-

lavan alueen ja puumerkkipolun kunnostus.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
käytävän kunnostus – 1
pitkospuut – 1
puumerkkipolun ja lavan alueen kunnostus – 1

v. 2006 kustannusarvio 50 000 €

Puumerkkipolku

Näkymä lintulavalta
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Kipparilahden silmukan suoja-alue (54035)

Alueen kuvaus 

Valtaosa kohteesta on metsäaluetta. Vanhat lehtikuuset ja männyt nousevat 

maisemassa korkealle osittain kallioisella ja kivisellä kasvupaikalla Itäväylän 

varressa. Nuori männyntaimikko on nousemassa vaikka kuivuustuhot ovat 

tappaneet puustoa jonkin verran. Alueen koillisosassa on suuria vaahteroita 

rehevämmällä kasvupaikalla.

Alueen lounaiskolkka on avointa nurmea ja sitä hoidetaan nyt hoitoluokan 

A3 mukaisesti.

Tekeillä olevan Herttoniemen siirtolapuutarhan asemakaavan vaikutus ulot-

tunee tämän alueen laitaosaan. 

Luonnonhoidon tavoitteet

Puustoa kehitetään elinvoimaisena ja maisemalle merkittävät vanhat puut 

jätetään taimikon keskelle. 

Säännöllisesti leikattu nurmialue muutetaan niityksi B-hoitoluokkaan.

Metsän suojaan voidaan tuoda muutamia puistoista kaadettujen jalopuiden 

runkoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. 

Kivinokan venesatama (LIV-alue)

Venesatama on liikuntaviraston aluetta, joka on vuokrattu KTV:lle 

Viesti liikuntavirastoon: 

Veneiden talvisäilytys on syytä ratkaista uudella tavalla. Nyt veneitä on säily-

tetty myös kartanonpuiston laidassa puiden alla.
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H1 KIVINOKKA

Herttoniemen siirtolapuutarha (54113)

Alueen kuvaus 

Siirtolapuutarha-ajatus virisi Helsingissä 1. maailmansodan aikana. Suunni-

telma siirtolapuutarhaksi Brändön kartanon alueelle esitettiin ensimmäisen 

kerran asemakaavassa marraskuussa 1930. Jo tässä alue sai myöhemmin to-

teutuneen muotonsa. Siirtolapuutarha-alueen sijainti Saunalahden ja Kippa-

rilahdensilmukan välisellä suojaisessa laaksossa sekä liittyminen Kulosaaren 

kartanopuistoon ja Kivinokan vehmaaseen alueeseen antaa sille laajempaa-

kin maisemallista merkitystä.

Kaikkiaan alueella on 182 vuokrapalstaa, keskipinta-alaltaan noin 400 

neliö metriä. Kaupungin kiinteistölautakunta hyväksyi arkkitehti Marius af 

Schulte’nin laatimat mökkien tyyppipiirustukset vuoden 1934 alussa. Yhte-

näisesti rakennetut puutarhamökit ovat lautarakenteisia ja harjakattoisia.

Suuri osa palstasuunnitelmista laadittiin ilmeisesti kaupungin puutarhakon-

sultti Elisabeth Kochin opastuksella. Palstojen kujanpuoleisille sivuille on istu-

tettu pensasaidat. Kapeat kujat ovat sorapintaisia. 

Kivinokan puoleisessa rinteessä sijaitsee siirtolapuutarhan kerhorakennus, 

Kulosaaren kartanon entinen tupakkakuivausriihi.1   

Alueelle vahvistui uusi asemakaava 28.2.2007. Sen on laatinut kaupunki-

suunnitteluvirastossa Katri Erroll.

Siirtolapuutarha-alue on Herttoniemen siirtolapuutarhayhdistyksen hallin-

nassa. Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2026 asti.  

Uudessa asemakaavassa siirtolapuutarhan miljöölle on asetettu suojelumää-

räyksiä.

1   http://siirtolapuutarhat.net/herttoniemi/ymparisto.html
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H2  SAUNALAHDEN FASTHOLMAN METSÄALUE
Rekisterinumerot
a. 54079 Saunalahden - Fastholman selännemetsä    
b. 54074  Fastholman metsä

Valtaosa Fastholmasta on seurakuntayhtymän omistuksessa ja vailla ase-
makaavaa (kartassa valkea alue). Yleiskaava 2002:ssa alue on kuitenkin 
osa Helsinkipuistoa. Pitkällä tähtäyksellä alueella tulee olemaan suuri 
merkitys viheraluekokonaisuudessa.

Hoitoluokka
a ja b   C2, H1

Hoitopinta-ala
a. 234 387 m2     
b. 118 328 m2

Kaavamerkintä 
ei kaavamerkintää
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h2 SAUNALAHDEN FASTHOLMAN METSÄALUE

Fastholman metsä (54074)

Alueen kuvaus

Fastholma työntyy Herttoniemestä Vanhankaupunginlahdelle ja sen ete-

läpuolelle jää Saunalahti. Alueella on vanhaa huvila-asutusta. Fastholmasta 

noin puolet (kartassa valkoinen alue) on seurakunnan omistuksessa. Seura-

kunnan omistamalla maalla on rakennusviraston ylläpitämä eloperäisen jät-

teen haketus- ja kompostointialue. Seurakunnan alueen eteläpuolella sijait-

seva vaatimaton rakennus pihapiireineen on vuokrattu toistaiseksi Puutalon 

asukkaat ry:lle

Rakennusviraston hoidossa oleva lumenvastaanottopaikka on maisemassa 

hallitseva elementti. Paine lumenvastanoton ja varikkotoiminnan siirtämisek-

si muualle on kasvanut luonnonsuojelualueen laajennuksen myötä. Lumen 

käsittelyä ja lumenvastaanottopaikkojen sijaintia on pohdittu rakennusviras-

ton ja kaupunkisuunnitteluviraston kesken useaan otteeseen. Toistaiseksi 

Herttoniemen lumenvastaanotolle ei ole löytynyt realistista vaihtoehtoa. 

Alueen hoidossa on parannettavaa, koska lunta on työnnetty kentän laidoil-

la olevien puiden päälle. Varsinaisen lumenvastaanottopaikan koillispuolella 

sijaitsevalla lumenvastaanoton vara-alueella toimii rakennusviraston ympä-

ristötuotannon tukikohta, jossa varastoidaan mm. työkalustoa ja rakennus-

tarvikkeita. Siellä on myös kompostointi- ja haketusaluetta hoitavan suoja-

työryhmän työmaaparakit.  

Fastholmassa on runsas kasvilajisto ja linnusto. Fastholman lintutorni sijaitsee 

Fastholman niemekkeen luoteisnurkassa. Tornista voi katsella myötävalossa 

Vanhankaupunginlahden vesilintuja.

Fastholman koillisnurkassa on metsäluhta-alue, jossa kasvaa komea tervale-

pikko. Alue on kiinni Natura-alueessa, mutta sen ulkopuolella. Eteläosassa 

osittain vanhalla pellolla ja täyttömaalla kasvava koivikko on keski-ikäistä ja 

sekapuuna kasvaa tervaleppiä haapaa ja raitoja. Koivikon itäpuolella ulkoilu-

tien reunassa on kostea tervalepikko, jossa on paljon lahopuuta.
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Saunalahden - Fastholman selännemetsä   (54079)

Alueen kuvaus

Herttoniemen asuinalueeseen ja Saunalahteen rajautuva metsäselänne on 

osa laajempaa yleiskaavallista vihersormea. Alueen läpi kulkee merkittävä 

seudullinen ulkoilureitti, joka jatkuu Viikkiin, Latokartanoon ja Myllypuron 

sivuitse Kontulaan ja Kivikkoon aina Porvoon väylälle asti.

Raskas liikenne Fastholman länsipuoliselle lumenvastaanotto-, kompostoin-

ti- ja varikkoalueelle kulkee alueen halki. 

Tämä selännemetsän eteläinen osa on melko kapea ja maastoltaan poik-

keuksellisen jyrkkäpiirteinen. Se nousee merenpinnantasosta n. 30 metriä 

kallioiden päällä sijaitsevien asuinkortteleiden tasalle. Suuret korkeuserot 

tekevät alueesta mielenkiintoisen ja vaihtelevan. 

Lakialueella on näköalapaikkoja, joista avautuu huikeat näkymät Viikkiin, Van-

hankaupunginlahdelle ja yli kaupungin. Vanha hyppyrimäen paikka Majava-

tien pään tuntumassa on niistä vetovoimaisin. Sinne vaeltaa väkeä ihailemaan 

auringonlaskuja ja juhlimaan uutta vuotta. Mäyrätien varren avokallioilta on 

myös avaria näkymiä.

   

Näkymä Herttoniemen selänteeltä Fasthol-
maan, etualalla lumenvastaanottopaikka

Autojen valtaama reitti entisen hyppyrimäen 
näköalapaikalle
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h2 SAUNALAHDEN FASTHOLMAN METSÄALUE

Hyppyrimäen kalliolla on mäen perustusten jäänteet. Näköalakallion itäpuo-

lella on pieni sorapintainen aukio, jolla on vaatimaton pöytäryhmä. Majava-

tieltä tultaessa tärkeällä näköalasektorilla on kuolleita puita. Jalankulkuyhteys 

Majavatieltä päättyy töksähtäen ja reitti on usein autojen valtaama. 

Mäenlaskijantien päässä oleva kallioalue on suosittu, hieman levoton aikuis-

väestön illanistujaispaikka. Mäelle on yleiskaava 2002:ssa merkitty rakennus-

aluevaraus asuinrakennuksille, mutta sitä ei ole vielä alettu asemakaavoittaa.

Mäyräpuiston (H 12) ja korttelin 43137 länsipuolella on viheralueeksi kaa-

voitettu, mutta valtion omistuksessa ja hoitovastuulla oleva metsäinen rin-

nealue.

Metsäalueen pinta-alasta kolmasosa on kallioita ja heikkokasvuista kitumaata. 

Kasvullisesta maasta lehtoja ja lehtomaisia kankaita on lähes puolet ja tuoret-

ta kangasta kolmannes. Loppuosa on kuivahkoa tai kuivaa kangasta. Puusto 

on pääosin koivuvaltaista ja melko vanhaa. Noin 65 % tämän alueen puista 

kuuluu ikäluokkaan 80–100 vuotta.  Kuivuustuhot tappoivat vanhoja puita 

suuret määrät ja kallioalueiden männytkin ovat paikoin kaikki kuolleet. 

Alarinteillä ja notkoissa kasvillisuus on rehevämpää ja siellä kasvaa vaahteraa 

ja joitakin tammia. Kosteikoissa ja rannalla kasvaa tervaleppää. 

Mäenlaskijantieltä laskeutuvan reitin päässä on kaksi vanhaa niittyaluetta, joi-

ta ei ole viime aikoina hoidettu.

Rantametsässä sijaitsi vanha talo, jonka Helsingin nuorisoasiankeskus oli 

vuokrannut Vapaa Katto ry:lle. Talossa toimi Sosiaalikeskus Siperia, nuorison 

omaehtoinen toimintakeskus. Toiminta herätti naapurustossa niin innostusta 

kuin vastustustakin. Talon ja pihapiirin nykykunto ei ollut kehuttava. Raken-

nus paloi 14.6.2006 maan tasalle. Talon jäännökset on raivattu pois ja alue 

on siistitty.

Käyttäjien kommentteja alueille 54074 ja 54079

Lumenvastaanottopaikkaa toivotaan siirrettäväksi pois maisemallisten ja lii-

kenteen haittojen vuoksi. Alueen kunnostamiseksi on tehty palkittu asukas-

aloite ja suunnitelma. Helsingin ympäristökeskuksen kokoamassa luonnon-

suojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman palautteessa on myös runsaasti 

kritiikkiä lumenvastaanotto- ja varikkotoimintaa kohtaan. Toisaalta lumen-

vastaanottopaikkaa sekä risujen ja kantojen käsittelyaluetta on pidetty kasvi- 

hyönteistutkimuksen kannalta monimuotoisena ja arvokkaana alueena.

Siperia
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Alueen luontoa arvostetaan suuresti. 

Valaistusta toivotaan lisää. Toisaalta sitä halutaan rajoittaa lepakoiden takia.

Käytävien talvikunnossapitoa on kritisoitu.

Siperia-talon ympäristö on huonossa kunnossa. Jotkut pitävät paikkaa pelot-

tavana eivätkä uskalla kulkea talon lähistöllä yksin.

Luonnonhoidon tavoitteet alueille 57074 ja 57079

Tavoitteena on sovittaa Natura-alueen läheisyys ja sen luontoarvot yhteen 

tiheästi asutun kerrostaloalueen ja vilkkaan ulkoilukäytön kanssa. Maisemal-

lisista syistä kallioalueiden pienet kuivuneet puut poistetaan, mutta komeita 

kuolleita mäntyjä jätetään keloiksi ja lahoamaan. Niityt kunnostetaan ja ote-

taan hoidon piiriin. Jalopuita istutetaan sopiviin kohtiin ja nuoria taimikoi-

ta hoidetaan tehokkaasti, jotta ne kasvavat nopeasti ja metsän tuntu säilyy 

 alueella. 

Rantapuusto jätetään kehittymään luonnonvaraisesti, mutta joitakin harkit-

tuja maisemasektoreita pidetään avoimena. Vanhoja heikkokuntoisia puita 

poistetaan taimien päältä hyvissä ajoin, jotta taimet pääsevät hyvään kasvun 

Niittynä hoidettava alue (kuvio 237 liitteissä 1-3)
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alkuun. Kosteikon tervalepikot ja metsäluhta jätetään hoidon ulkopuolelle 

käytävän reunaa lukuun ottamatta. Osa kosteikon viereistä koivikkoa jäte-

tään myös hoidon ulkopuolelle ja osa hoidetaan elinvoimaisena valoisana 

koivikkona.

Vaahteraa ja tammia suositaan. Reheville paikoille voidaan istuttaa myös mui-

ta jalopuita esim. lehmuksia ja jalavia. Lahopuustoa ja pökkelöitä keskitetään 

syrjäisemmille paikoille. Siperia-talon pohjoispuolelle jätetty hoitamaton alue 

sopii lahopuukeskittymäksi. Reittien varsien turvallisuudesta huolehditaan. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle alueille 57074 ja 57079

Niittyalueet kunnostetaan ja hoidetaan niittämällä vuosittain. 

Entisen “Siperia” -talon ympäristö kunnostetaan.

Lumenvastaanottopaikan sijoitus on hankala maankäyttökysymys, joka tulee 

ratkaista yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Rakennusviraston 

tukikohta minimoidaan ja rajataan istutuksin ja aidoin. Mikäli lumenvastaan-

otto joskus saadaan siirrettyä muualle, alue maisemoidaan.

Mikäli Länsi-Herttoniemen nykyinen koira-aitaus (kohde H4 / 55038) jou-

dutaan hävittämään asuntoalueen laajentumisen johdosta, varikkoaluetta 

supistetaan ja sen reunaan perustetaan koira-aitaus.

Entisen hyppyrimäen kallion viereinen aukio kunnostetaan vähäeleisesti. 

Varusteet uusitaan ja reuna-alueet siistitään. Majavatieltä tultaessa tärkeällä 

näköalasektorilla olevat kuolleet lehtipuut kaadetaan. Jalankulkuyhteys Maja-

vatieltä korjataan katkoskohdastaan. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
niittyalueen kunnostus – 2
entisen ”Siperia” -talon ympäristön  –
kunnostus

3, alustavasti tehty

varikkoalueen järjestelyt – 1, osittain tehty v. 2005
reittijärjestely Majavatien suunnasta – 1
koira-aitaus? (+70 000 €) – 3

v. 2006 kustannusarvio 50 000 € + 70 000 €

Avoimena säilytettävä näkymä

Kosteikon tervalepikköä
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Herttoniemen liikuntapuiston metsä (55045)

Herttoniemen ulkoilupuisto sijaitsee Rajakalliolla Siilitien länsipuolella urhei-
lukentän vieressä ja hyppyrimäen eteläpuolella. Metsä on erittäin vilkkaassa 
ulkoilukäytössä, ja alueella on tiheä ulkoilureitistö. Valaistu kuntorata mutkit-
telee Rajakallion päällä ja rinteissä. Pujottelumäki laskee mäen päältä puiston 
keskeltä viljelypalstojen reunaan. Lounaisreunasta alue rajoittuu Natura-alu-
eeseen. Mäen päällä on näköalapaikkoja sekä 1. maailmansodan linnoitus-
laitteita.

Viljelypalstojen vieressä on niitty kumpuilevassa maastossa, mutta paikoi-
tellen se on alkanut metsittyä vahvasti. Niitty on rehevää entistä peltoa ja 
laidunta. Niittyjen ja metsäisen rinteen välimaastossa on aikoinaan ollut 
asuinpaikka, jonka rakennukset näkyvät vielä vuoden 1956 ilmakuvassa. Täl-
lä hetkellä jäljellä on vain osia kivimuurista ja pihapuita.

Kasvupaikat vaihtelevat lehdoista kitumaa kallioihin korkeussuhteen mukai-
sesti. Lakialueet ovat mäntyvaltaisia, muuten puusto on koivu ja lehtipuu-
valtaista. Iältään puusto on vanhaa ja heikkokuntoista. Kuivuustuhot näky-
vät alueen puustossa, kuolleita ja kituvia puita on runsaasti. Siilitien varteen 
koivikon alle aikanaan istutetut kuuset alkavat tukehtua tilan puutteeseen. 
Tiheässä kasvaessaan puut karsiutuvat ja niistä tulee tupsulatvaisia.

H3  HERTTONIEMEN ULKOILUPUISTO JA LUONTOALUE 
Rekisterinumerot
a. 55045 Herttoniemen liikuntapuiston 
metsä
b. 55023 Herttoniemen pujottelumäki 
LIV
c. 55031 Herttoniemen hyppyrimäki LIV
d. 55069 Herttoniemen viljelypalstat
e. 55059 Mölylän metsä

Hoitoluokka
a, b, c, e    C2
d. B2, A3
e. C2, B2

Hoitopinta-ala
a. 130 526 m2

b. 5540 m2

c. 21042 m2

d. 25172 m2, josta 12100 m2 yhdistyk-
sellä
e. 129 899 m2

Kaavamerkintä
ei kaavamerkintää

Suunnitelma / vuosi
Allas palsta-alueelle/1999 (A3/514 m2)

Metsittynyttä niittyä.

Vanha asuinpaikka.
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H3 HERTTONIEMEN ULKOILUPUISTO JA LUONTOALUE

Herttoniemen pujottelumäki (55023) ja 
hyppyrimäki (55031)  LIV 

Alue on liikuntaviraston hallinnassa.  Rakennusvirasto vastaa kuitenkin met-

sänhoidosta. Hyppyrimäen ja laskettelurinteen ympäristöt liittyvät saumat-

tomasti liikuntapuistoon ja niitä hoidetaan samojen tavoitteiden ja periaattei-

den mukaisesti kuin liikuntapuiston metsää.

Pujottelumäen yläosasta avautuu hieno näköala. Alue on nuorison suosima 

illanistujaispaikka.  Alueen yläosassa on ilmeisesti 1.maailmansoden aikaisia 

linnoituslaitteita, joita ei ole kirjattu Helsingin linnoituslaitteiden inventoin-

nissa.

Herttoniemen viljelypalstat (55069)

Viljelypalstat on perustettu vanhan kaalimaan paikalle. Rakennusvirasto on 

vuokrannut viljelypalstat Herttoniemi-seura ry:lle. Vuokrasopimus on voi-

massa vuoteen 2008 asti. 

Alue on sijaintinsa puolesta hyvä ja viljelypalstana suosittu, mutta suurena 

ongelmana on kasteluveden saatavuus. Palstojen tuntumaan on rakennettu 

kasteluvesiallas, joka kuitenkaan ei ratkaise vesihuoltoa kuivina kesinä.  
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Käyttäjien kommentteja alueille 55045, 55023, 55031 ja 55069

Hyppyrimäen alastulokuopan ympäristössä on runsaasti erilaista puutarha-

kasvillisuutta vanhan asutuksen perintönä - mielenkiintoinen kohde, kannat-

taa säilyttää ja hoitaa.

Talvisia kävelyreittejä kaivataan, samoin laduille valaisimia. Työmatkoja voi-

si pyöräillä ympäri vuoden, jos pyörätiet hoidetaan. Lisää penkkejä reittien 

varteen. Lisää roskiksia.

Viljelypalstojen nykyinen vesihuolto ei toimi kuivina kesinä.

Luonnonhoidon tavoitteet alueille 55045, 55023, 55031 ja 55069

Alueen luonne vilkkaan ulkoilukäytön keskittymänä edellyttää puuston kun-

non tarkempaa seurantaa ja turvallisuudesta huolehtimista. Nuoren puus-

ton elinvoimaisuudesta huolehditaan ja annetaan kasvutilaa heikkokuntoisia 

ylispuita poistamalla. Puuston varovaisella uudistamisella pyritään välttämään 

maisemakuvan suuret muutokset tulevaisuudessa. Kuivuustuhojen jälkiä 

korjataan ja syntyviin aukioihin istutetaan puun taimia kasvupaikan mukaises-

ti. Tavoitteena ovat vaihtelevat sekametsät, joista löytyy eri-ikäistä puustoa. 

Kuivemmilla kasvupaikoilla suositaan mäntyä.  Lahopuun määrää lisätään 

Natura-alueen lähistöllä ja syrjäisemmillä paikoilla.

Alueiden 55045, 55023, 55031 ja 55069 suunnitelma seuraavalle 

10-vuotiskaudelle, 

Vanhalle asuinpaikalle perustetaan vaatimaton retkeilyn tukikohta opastau-

luineen pöytineen ja penkkeineen. Asuinpaikalla säilynyttä puutarhaa ja niit-

tyä kunnostetaan ja aletaan hoitaa.  

Palsta-alueen vesihuolto järjestetään ja alueen ympäristöä kunnostetaan.

Penkkejä uusitaan ja lisätään.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
asuinpaikan kunnostus – 2
varusteiden lisääminen – 2
palsta-alueen vesihuollon järjestäminen – 2

V. 2006 kustannusarvio 67 000 €
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Mölylän metsä (55059)       

Alueen kuvaus

Historiaa

Sörnäisten työväenyhdistyksen soutuvenekunta löysi Mölylän niemen 1901. 

Paikka saatiin ilmaiseksi käyttöön Viikin Latokartanolta vuosittain uusittavalla 

sopimuksella. Paikka ristittiin Mölyläksi. Työväenyhdistyksissä syntyi vuosisa-

dan alussa ns. mölyköörejä, jotka esittivät ilottelevia laulunäytelmiä. Työ-

mies-lehden mukaan vuonna 1912 vietettiin niemellä reippaampaa ja pe-

rinpohjaisempaa saarielämää kuin ehkä missään muualla. Mölylässä yövyttiin 

aluksi taivasalla, huvimajoissa ja teltoissakin. 1920-luvulla rakennettiin kevyi-

tä mökkejä, jotka purettiin talveksi. Mökkikylän historia päättyi 1950-luvun 

alussa alueen siirryttyä Helsingin kaupungin omistukseen. Mölylän kalliossa 

on sankariristejä ja nimiä 1940-luvulta. Mölylän nuoria kaatui sodassa, ja 

heille hakattiin muistomerkit kesänviettopaikan kallioon.

Sijainti, keskeiset piirteet ja merkittävyys 

Mölylän metsä sijaitsee Natura-alueen vieressä, viljelypalstojen länsipuolella. 

Alueen pohjoispuolella on Helsingin yliopiston peltoja, länsi- ja eteläpuolella 

metsä rajautuu Vanhankaupunginlahden lintuvesien ruovikoihin. Aivan län-

tisimmässä kärjessä meri lainehtii rantakallioihin asti ja paikka onkin suosittu 

pysähtymis- ja tähystyspaikka metsän ympäri kiertävällä ulkoilureitillä. Luon-

toarvoiltaan metsä on rikas ja monipuolinen vaikka onkin osittain yksipuo-

lista viljelykuusikkoa. Vuosisadan alussa Mölylän metsä oli kahtia jakautunut 

ja keskellä oli avointa peltoa tai niittyä. Avoin alue istutettiin kuuselle 1950-

luvun alussa, kun alue oli siirtynyt kaupungin omistukseen. 

Linnustollisesti Mölyllä on Kivinokan koillisreunan lisäksi arvokkaimpia met-

sä-alueita Viikin-Vanhankaupunginlahdella. Alueella on runsaasti lahoavaa ja 

kuollutta puustoa. Vakituisia pesimäreviirejä on havaittu mm. pikkusiepolla, 

pikkutikalla ja pohjantikalla.

Lepakkoselvityksen mukaan metsässä on pohjanlepakkoja, viiksisiippoja ja 

vesisiippoja. Meren läheisyys ja rikkaat lintuvedet houkuttelevat luonnon-

ystäviä ja ulkoilijoita puoleensa. Talvisin ulkoilureittiä kiertää liikuntaviraston 

ylläpitämä latu. Maisemaa rumentaa rantaan ajautuneet roskat.
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Kasvillisuus ja sen kunto 

Kasvullisesta maasta suurin osa on rehevää lehtoa ja lehtomaista kangasta, 

paikoin tuoretta kangasta, mutta mäen nyppylöiltä löytyy myös karumpia 

kasvupaikkoja aina kalliomaihin asti. Puustoltaan metsä on kuusivaltainen, 

osittain vanhaa järeää kuusikkoa ja osittain keski-ikäistä istutettua kuusikkoa. 

Koivujen, tervaleppien ja harmaaleppien lisäksi alueella on nuoria haapoja, 

pihlajia sekä raitoja. Yksittäin alueelta löytyy myös saarnia, tammia ja vaahte-

roita. Paikoin vanhat kuuset ovat huonokuntoisia ja kuivuustuhoista kärsinei-

tä. Myös myrskyn kaatamia puita näkyy siellä täällä. Mäen rinteessä lähellä 

viljelypalstoja on myös nuoria kuusia kuollut kuivuuteen. Koivut ovat enim-

mäkseen vanhoja ja osittain huonokuntoisia. Reitin varrella on nuori haa-

patiheikkö, jonka läpi luikertelee polku rantakallioille. Vanhat harmaalepät 

katkeilevat ja kaatuilevat reitille. Entinen pelto istutetun kuusikon eteläpäässä 

on säilynyt avoimena niittynä. Metsän länsipäästä kaadettiin 90-luvun alus-

sa noin puolen hehtaarin alueelta vanhaa heikkokuntoista kuusikkoa, jonka 

tilalle istutettiin mm. tervaleppää ja pähkinäpensaita. Toimenpide herätti ai-

koinaan arvostelua, mutta nyt voidaan todeta, että sillä on monipuolistettu 

metsän luontoarvoja ja vaihtelua. Lehtokasvillisuus on valoisissa paikoissa 

rehevää, mutta tiheän kuusikon alla on vain tasainen sammalpeitto. 

Varusteita on niukasti. Roskapönttöjä on ulkoilureitin varrella.

Mölylä vuonna 2003 väärävärikuvassa ja 
1956 mustavalkokuvassa.
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Käyttäjien kommentteja

Alueen luontoa ja rauhaa arvostetaan suuresti. 

Mölylän kallio on vetovoimainen näköalapaikka ja lintujen tarkkailupaikka.

Luontoretkeilijöille olisi hyvä saada pieni eväidensyöntipaikka.

Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnoltaan erittäin monipuolinen metsä sijaitsee lähellä Vanhankaupungin 

suojelualueen ydintä ja sitä kehitetään luontoarvoja korostaen ja ympärillä 

olevaa suojelualuetta tukien. 

Vanha kuusikko saa jatkaa kehittymistään kohti luontaista uudistumistaan. 

Reitin varren turvallisuudesta huolehditaan kaatamalla romahtamisvaarassa 

olevat rungot maahan lahoamaan. Lahopuuston määrää lisätään ja alueelle 

voidaan tuoda esim. puistoista kaadettuja jalopuiden runkoja lahomaan.

Istutuskuusikon elinvoimaisuus ja kehittyminen järeäksi puustoksi turvataan. 

Harvennuksessa jätetään kuitenkin paikoin tiheämpiä ryhmiä ja suositaan 

lehtipuita. Harventamisella lisätään myös metsän pohjan valoisuutta ja elvy-

tetään lehtokasvillisuutta. Tiheiköitä harvennetaan viljelypalstojen reunalla ja 

reitin varrella harkitusti maisemallisista syistä ja kulkua ohjaavasti. Liikkuminen 

ohjataan reiteille ja poluille, jotta linnustolle jää sopivia rauhallisia alueita. 

Rantavyöhyke jätetään kokonaan koskemattomaksi lukuun ottamatta katse-

lu- ja levähdyspaikoiksi tarkoitettuja kohtia. Pähkinäpensaiden ja istutettujen 

tervaleppien kehittyminen turvataan.

Avoin niitty säilytetään raivaamalla syntynyt vesakko pois. Pensaikkoa uu-

distetaan vaiheittain niin, että ränsistyneitä ja suureksi kasvaneita pensaita 

kaadetaan, jolloin ne uudistuvat. Näin ylläpidetään linnuille suotuisia matalia 

pensaita. Alueen siisteydestä huolehditaan.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
pöytä ja penkkejä eväidensyöntipaikaksi – 2
samaan paikkaan pieni infotaulu –

selvitys Mölylän alueen liittämisestä luon- –

nonsuojelualueeseen

v. 2006 kustannusarvio 3 000 €

Yleisten töiden lautakunta esitteli 

15.6.2006, että jatkossa tutkitaan Mö-

lylän metsän liittämistä Viikki-Vanhan-

kaupunginlahden luonnonsuojelualuee-

seen, jolloin voitaisiin paremmin hallita 

alueen käyttöä ja turvata luonnonarvo-

jen säilyminen.
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Sopulimetsä (55049) ja Sopulilaakson pohjoismetsä 
(55021), yleiskaavan rakennusaluevarauksia

Alueen kuvaus

Hyppyrimäen koillispuolella ja Sopulitien ympäristössä olevan alueen läpi 

kulkee voimalinja ja sen taitekohdassa sijaitsee koira-aitaus. Alueella on tiheä 

ulkoilutieverkosto. 

Puusto on lehtipuuvaltaista, karummilla mailla mäntyvaltaista. Paikoin kui-

vuustuhot näkyvät tämänkin alueen puustossa. Ikärakenteeltaan puusto on 

vanhaa tai keski-ikäistä. Paikoin puusto on rakenteeltaan kaksijaksoista. 

Luontotietojärjestelmään on merkitty arvokas korpialue, joka on kallioiden 

välissä ja edustaa luonnontilaista metsäkorte- ja isoalvejuurikorpea. Alue on 

myös linnustollisesti arvokas sekametsäalue.  Kasvupaikat vaihtelevat hyppy-

rimäen syrjän kuivahkosta kankaasta lehtoihin.

Puistoalue 55021 on osin rehevän kasvupaikan kuusikkoa ja osin tuoreen 

Rekisterinumerot
a. 55049 ”Sopulimetsä”, yleiskaavan ra-
kennusaluevaraus
b. 55038 Koira-aitaus, yleiskaavan raken-
nusaluevaraus
c. 55050 Herttoniemen - Viikin metsä
d. 55021 Sopulilaakson pohjoismetsä VL
e. 55051 Viikintien suojaviheralue (EV)

Hoitoluokka
a. C1, C2
b. K1
c. C1, C2
d. C1
e. C1

Hoitopinta-ala
a. 101 387 m2

b. 5588 m2

c. 245 488 m2

d. 6944 m2

  
Kaavamerkintä
a, b. ei kaavamerkintää
c. VL, osa vailla asemakaavaa
d. VL,   e. EV 

Rakentamisvuosi

b. 1978, e. 1987, 1988

H4  HERTTONIEMEN METSÄSELÄNTEEN POHJOISOSA
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kankaan mänty - koivu sekametsää sekä osittain karua kalliota, jossa puusto 

on kuivunut pystyyn. 

Käyttäjien kommentteja 

Rakennusaluevarausta on kritisoitu erittäin voimakkaasti. Viheraluesuunni-

telmassa ei kuitenkaan ratkota alueen maankäyttöä, vaan se tehdään kaa-

voituksen keinoin.

Maastopyöräily alueella aiheuttaa vaurioita metsänpohjalle ja polustolle.

Luonnonhoidon tavoitteet

Kaavatilanteesta johtuen alueella ei tehdä lähiaikoina suuria toimenpiteitä. 

Alueen siisteydestä ja turvallisuudesta huolehditaan. Arvokkaiden korpipai-

nanteiden annetaan kehittyä luontaisesti ulkoilureittien turvallisuudesta kuiten-

kin huolehtien. Rakennusten läheisyydestä on vaaralliset puut  kaadettava.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kulun kanavoiminen / maastopyöräilyn  –

rajoittaminen

1

v. 2006 kustannusarvio 5 000 €
 

Koira-aitaus, yleiskaavan rakennusaluevaraus 
(55038)

Alueen kuvaus

Länsi-Herttoniemen ainoa ja näin ollen vilkkaasti koira-aitaus sijaitsee osittain 

voimalinjan suoja-alueella. Aitauksen sisälläkin on äskettäin tehty sähkölinjan 

vaatimia hakkuita. 

Aitaus sekä sen varustus on kohtalaisessa kunnossa. 

Käyttäjien kommentteja

Latureitti portin edessä aiheuttaa hankaluuksia. Koiranulkoiluttajilla ja käveli-

jöillä sekä hiihtäjillä on erilaisia toiveita alueen ylläpidon, erityisesti talvikun-

nossapidon suhteen. (Tämä koskee laajempaakin aluetta)

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle
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Koira-aitausta ylläpidetään alueella niin kauan kuin mahdollista. Aitaus pois-

tetaan, mikäli alueelle tai sen välittömään läheisyyteen rakennetaan asutusta. 

Korvaavalle koira-aitaukselle paikka kohteessa H2, ks. s. 23.

Yhteistyössä liikuntaviraston kanssa pyritään sovittamaan eri käyttäjäryhmien 

tarpeita.

Herttoniemen – Viikin metsä (55050)

Alueen kuvaus

Suunnittelualueen pohjoisosassa valtiolta kaupungille siirtynyt alue, jota Hel-

singin yliopisto on hoitanut tähän asti. Rehevää lehtoa ja lehtomaista kangas-

ta, joka muuttuu karummaksi kalliomaaksi ylöspäin noustessa. 

Puusto on vaihtelevaa kuusi- ja koivuvaltaista sekametsää. Erikoisuutena on 

jalopuuistutusalue alueen eteläosassa ja leppä ja haapaistutukset pohjois-

osassa lähellä peltoja. Ikärakenteeltaan puusto on vanhaa ja varttunutta (75 

%) kuusi ja koivuvaltaista metsää, mutta myös nuoria ikäluokkia (25 %) on 

istutusmetsiköissä. Karummat kallioalueet ovat kuolleet kuivuuteen. Vanhat 

kuuset rehevimmillä kasvupaikoilla ovat melko hyväkuntoisia.

   

Käyttäjien kommentteja 

Aluetta arvostetaan suuresti luontoalueena.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puuston elinvoimaisuutta ylläpidetään harventamalla tiheiköitä ja hoitamalla 

taimikot ajallaan. Uudistumista edistetään poistamalla heikkokuntoisia puita, 

jolloin syntyviin aukioihin voidaan istuttaa tai antaa luontaisesti syntyneiden 

puuntaimien kehittyä. Kerroksellisuutta pyritään edistämään. Joillain kohteilla 

harventamisessa voidaan soveltaa yläharvennusta, jossa suositaan alemman 

latvuskerroksen kehityskelpoisia puita. Nuorten metsikköjen harvennuksilla 

pidetään puuston elinvoimaisuutta yllä, mutta sopivia tiheikköjä voidaan jät-

tää reunavyöhykkeille. Tällä pidetään yllä linnuille suotuisia elinympäristöjä. 

Myös korpimaisista notkelmista haetaan alueita, jotka voidaan jättää hoidon 

yhteydessä käsittelyn ulkopuolelle.
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Alueen metsäinen tunnelma pyritään säilyttää mahdollisimman hyvin. Ikä-

rakennetta on kuitenkin kehitettävä kestävämpään suuntaan, koska lisära-

kentaminen lähistölle tulee lisäämään myös tämän alueen virkistyskäyttöä 

ja kulumista. 

Lahopuita jätetään syrjäisimmille osille pökkelöiksi ja maahan lahoamaan. 

Viikin metsän jalopuumetsikköä hoidetaan ja jalopuuistutuksia voidaan lisätä 

alueella. Taimikoita hoidetaan tehostetusti niiden kehityksen turvaamiseksi. 

Sähkölinjan alustaa kehitetään matalakasvuiseksi pensaikoksi. Niittyjen mah-

dollisuus linjan alla tutkitaan. Pellon reunametsän kerroksellisuutta lisätään.

Asutuksen läheisyydessä ja reittien varsilla huolehditaan turvallisuudesta ja 

vaaralliset, heikentyneet puut poistetaan.

Viikintien suojaviheralue (55051)

Alueen kuvaus

Viikintien varressa Siilitien risteyksestä pohjoiseen oleva suojavyöhyke on 

kaventunut rakentamisen takia ja alueella on yleiskaava 2002:n rakentamis-

varaus. 

Jäljellä on kapea kaistale, jolla kasvaa varttuneita koivuja. Suojavaikutus on 

melko vähäistä. Lähempänä Viilarintietä on pieni metsikkö nuorta mäntyä 

jyrkässä rinteessä. Koivut ovat hyväkuntoisia ja kasvavat hyvässä maaperässä. 

Männikkö alkaa olla ylitiheä.

Luonnonhoidon tavoitteet 

Luonnonhoidon tavoitteet ovat puuston elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja 

puuston uudistaminen kuivuuteen kuolleilla alueilla. Luontaista taimiaines-

ta käytetään hyväksi ja tarvittaessa istutetaan kasvupaikan mukaan sopivia 

taimia. Suojavaikutusta pyritään lisäämään.
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Leikkipuisto Hilleri ympäristöineen (55018)

Alueen kuvaus

Siilitien ja Viikintien välisen suurkortteli sisältää monihaaraisen, valtaosaltaan 

metsäisen viheralueen, jonka keskellä on leikkipuisto Hilleri. Viheralueen läpi 

kulkee suurjännitelinja, joka alustalta on raivattu puustoa kevättalvella 2005. 

Kallioalueilla ja karummilla kasvupaikoilla puusto on kuollut kuivuuteen. 

Suurella osalla aluetta on kuivuustuhojen jälkiä korjattu pois. Osa “metsä-

kaistaleista” on talojen välissä olevia kitumaa kallioalueita, jonka painanteissa 

kasvaa pihlajapensaita. Rehevämmillä kasvupaikoilla puusto on koivuvaltaista 

varttunutta tai vanhaa koivu ja mänty sekametsää. Kuusten kunto on monin 

paikoin melko huono. Raitoja on melko paljon ja osa on kasvanut suuriksi. 

Alueen itäosassa on yleiskaava 2002:n rakennusaluevaraus. Toisaalta yleis-

kaavan liitekartassa alue on määritelty merkittäväksi rakennus- ja maisema-

kulttuurikohteeksi. Kaavoitus ei ole edennyt toistaiseksi pidemmälle, joten 

leikkipuiston alueelle ei ole lähivuosina tiedossa muutoksia. 

Leikkipuisto Hilleri

Leikkipuisto sijaitsee suojaisella ja maisemallisesti viehättävällä rinnealueel-

la koulujen läheisyydessä. Sosiaalivirasto vastaa leikkipuistorakennuksesta ja 

H5  SIILITIEN ALUEPUISTO
Rekisterinumerot
a. 55018 Leikkipuisto Hilleri ympäristöineen
b. 55017 Viikintien liikenteen suojavyöhyke
c  55041 Viikintien suojapuisto

Hoitoluokka
a. A2, A3, C1 ja L1 , b. C1, c. C1

Hoitopinta-ala
a. 92 363 m2, b. 4110 m2, c. 3316 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. P 3599/1954
b. P 3599
c. P 3599

Perustamisvuosi / ak.nro
a. 1969

Näkymä leikkipuistoon kaakon suunnasta

Hillerin skeittipaikka
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ohjatusta toiminnasta. Rakennusviraston vastuulla on puiston ulkoalueen yl-

läpito. Puisto sisältää monipuolisesti varustetun leikkialueen, kenttiä, kahluu-

altaan, skeittipaikan sekä puistomaista viheraluetta. 

Leikkipuistoa on muutettu ja korjattu vaiheittain. Suurempi korjaus tehtiin 

1990-luvulla sen jälkeen kun rakennus uusittiin tulipalon jäljiltä. Tuolloin 

poistettiin leikkivälineet sähkölinjan alta ja kunnostettiin vesiallas. Vuonna 

2002 rakennettiin skeittialue. Vuonna 2004 uusittiin rakennuksen koillispuo-

lella sijaitseva leikkipaikka.  Kalusteet ja rakenteet ovat tällä hetkellä hyvässä 

kunnossa.  

Puistossa on esiintynyt jonkin verran ilkivaltaa, mm. pullojen rikkomista.

Leikkipaikka ja hiekkakenttä läntisellä ylätasangolla

Leikkipuistosta parisataa metriä luoteeseen on toinen leikkipaikka. Se si-

jaitsee kalliomaaston kupeessa laajan hiekkakentän itälaidalla lämpimällä ja 

suojaisella paikalla. Leikkipaikan varusteet ovat vanhoja ja kuluneita. Turval-

lisuussyistä ne on syytä pääosin uusia. Laaja hiekkakenttä on nykyisin leikki-

paikkaa lukuun ottamatta vähäisessä käytössä. Paikalla ei ole viime vuosina 

todettu sorapintaisen pelikentän tarvetta, joten kentän luoteispuolen voisi 

nurmettaa. 

Muut rakennetun puiston osuudet 

Koulun lähiympäristön puistoalueet ovat paikoin epämääräisessä ja jäsenty-

mättömässä kunnossa. Pienellä nurmialueiden, käytävien ja istutusten ko-

hennuksella alueesta saisi siistin ja hyvännäköisen. 

Puiston sakaroiden välialueella on laajahko nurmikenttä, joka muodostaa 

selkeän avaran aukion muuten maastoltaan vaihtelevaan ja metsäiseen ym-

päristöön. Aukion laidalle voisi sijoittaa harkitusti muutaman puuryhmän ke-

hystämään näkymää.

Käyttäjien kommentteja 

Sähkölinjan alustan raivauksista on tullut kriittistä palautetta. Maastokävelyllä 

toivottiin mahdollisuutta osallistua puistonhoitotalkoisiin. Tonttien lähialuei-

den tulisi olla siistimpiä. Pujot pois.

Puiston läntistä leikkipaikkaa käytetään ja sen säilyttämistä toivotaan. Pallo-

seinä toivelistalla.

Hillerin allas

Hillerin uusittu leikkipaikka

Uusittava leikkipaikka puiston ylätasangolla
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Leikkipuiston käyttäjät ja henkilökunta ovat olleet tyytyväisiä äskettäisiin puis-

ton kunnostustöihin. Koululta lounaaseen sijaitsevaa puistosakaraa on pidet-

ty synkkänä ja hoitamattomana. Sen siistimistä, avaamista sekä jalopuuistu-

tuksia on kaivattu. 

Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnonhoidon tavoitteet talojen läheisyydessä ja reittien varrella ovat siisti 

ja hoidettu luonnonympäristö, joka on elinvoimainen ja turvallinen. Vanho-

ja heikentyneitä puita poistetaan yksittäin ja jos on mahdollista, istutetaan 

puuryhmiä, jotta alueelle saataisiin kehittymään eri-ikäistä puustoa. Myös 

jalopuiden istutusmahdollisuudet tutkitaan.

Liikenneväylien varsilla puustoa kehitetään kerrokselliseksi. Suojavaikutus-

ta lisätään istuttamalla puuntaimia. Sähkölinjan alla noudatetaan Helsingin 

Energia ohjeita kasvillisuuden korkeudesta. Istutuksissa suositaan keskikokoi-

sia ja matalakasvuisia pensaita. 

               

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Leikkipuisto Hilleriä ylläpidetään pääpiirteissään nykyisenlaisena uusien ka-

lusteita ja varusteita lähinnä turvatarkastusten perusteella.  Kaavoitustilanne 

on epävarma. Maankäytön muutoksia tapahtunee aikaisintaan 10-vuotiskau-

den loppupuolella.

Ylempänä puistoalueen länsiosassa sijaitseva leikkipaikka kunnostetaan ja 

luoteisosa laajasta hiekkakentästä nurmetetaan. Sähkölinjan alustat kunnos-

tetaan muuhun puistoalueeseen luontevasti liittyviksi hoidetuiksi alueiksi yh-

teistyössä Helsingin energian kanssa. 

Puistotalkoita järjestetään, mm. pujon kitkentätalkoot. Käytävien reunojen 

niittoa tehostetaan. Koulun tienoon viheralueet siistitään ja kunnostetaan ja 

niiden hoitoa tehostetaan.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
leikkipaikan kunnostus puiston yläosassa – 1
yläkentän osittainen nurmetus – 2
koulun ympäristön ja käytävien laitojen  –

kunnostusta + hoitoluokkamuutos

1

Kustannusarvio 80 000 €

Näkymiä puiston keskialueelta

Kuivuustuhojen jälkiä
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H5 SIILITIEN ALUEPUISTO

Viikintien liikenteen suojavyöhyke (55017)

Alueen kuvaus

Siilitie 13:n ja Vikintien välissä sijaitseva kapea suojavyöhyke, jota paikoin on 

vaikea mieltää yleiseksi alueeksi. Alue on osittain otettu pihaksi ja nurmikok-

si, osittain kalliota, muutamia yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Eteläpäässä on 

korjattu kuivuuteen kuolleet puut pois.

Koivuja, haapoja ja raitoja kasvaa yksittäin ja ryhmissä.

Luonnonhoidon tavoite

Puistomainen ja turvallinen lehtipuumetsä.

Viikintien suojapuisto (55041)

Alueen kuvaus

Metroradan ja Siilitie 1:n välissä oleva suojakaistale, joka on rehevällä lehto-

maisella kasvupaikalla ja jossa on koivuvaltainen varttunut lehtipuusto. 

Koivujen lisäksi alueella kasvaa pieni istutusmännikkö, lehtikuusiryhmä, pih-

lajia ja vaahteroita. 

Luonnonhoidon tavoitteet 

Puustoa kehitetään elinvoimaiseksi. Suojavaikutusta lisätään istuttamalla 

esim. kuusiryhmiä. 
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Kettupuisto (54001)

Alueen kuvaus

Palvelutalon takana sijaitsee melko laaja mäntyvaltainen kallioalue, jonka reu-

noilla on kapeita kaistaleita rehevämpää maata. 

Karhutien laidalla puistossa on pieni lasten leikkipaikka, joka on kunnostettu 

äskettäin. Alueella on vaatimaton siisti varustus. 

H6  KETTUPUISTOT
Rekisterinumerot
a. 54001 Kettupuisto
b. 55034 Hiihtomäentie-Kettutie puistokaista

Hoitoluokka
a. C1 ja L2.   b. C1

Hoitopinta-ala
a. 23 628 m2,   b. 685 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. VP 9723/1994
b. VP 3599/1954

Suunnittelija
leikkipaikan kunnostus: Mikko Tervonen HKR/YMP 
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H6 KETTUPUISTOT

Pientalojen takapihat levittäytyvät paikoin puiston puolelle.

Vanhojen mäntyjen lisäksi alueella kasvaa nuorempia mäntyjä, koivuja, haa-

poja ja pihlajia. Kuivuus on tappanut paljon alueen puustosta. Pahimmat 

kuivuustuhot on korjattu pois. Rehevimmissä painanteissa kasvaa haapaa ja 

vaahteroita. Sateisen kesän 2004 jälkeen kallioalueen painanteet ovat täyn-

nä pieniä koivujen taimia, jotka eivät tule menestymään siellä kovin pitkään.

Puistossa on vanha kivipöytä.

Käyttäjien kommentteja

Aidatulle leikkipaikalle on harkittu osaviikkoista yksityistä puistotätitoimintaa, 

mutta palvelun kysyntä ei ole toistaiseksi ollut riittävä. 

Muuntajan ympäristö kaipaa istutuksia. 

Luonnonhoidon tavoitteet

Tavoitteena Kettupuistossa on luonnonmukainen kalliokasvillisuus. Luontai-

sesti syntyneiden männyntaimien kehittyminen turvataan. Männyn uudis-

tuminen varmistetaan kylvämällä tai istuttamalla. Kuolleita puita poistetaan 

maisemallisista syistä, mutta suuret kelot jätetään pystyyn. Alueen turvalli-

suudesta huolehditaan. Puiston reuna-alueilla puustoa kehitetään sekamet-

sänä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkipaikkaa ylläpidetään turvatarkastusten ohjeiden mukaisesti.

Mikäli puistotätitoiminnan kysyntä kasvaa, toiminnalle annetaan lupa. 

HKR sopii muuntajan ympäristön kohennuksesta Helsingin energian kanssa.

Hiihtomäentie-Kettutie puistokaista (55034)

Alueen kuvaus

Kapea kaistale sijaitsee koulun eteläpuolella ja Kettutie 4:n välissä. Tien reu-

nassa kasvaa muutama kuusi ja ylempänä mäntyjä sekä yksittäisiä haapoja. 

Osa kaistaleesta on kallioista. 

Aluetta ei ole inventoitu luonnonhoitokuvioihin. 

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle 

Kaistaletta hoidetaan puistomaisena ja turvallisuudesta huolehditaan. 
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Alueen kuvaus

Näätäpuisto sijaitsee omakotialueen keskellä. Alue on kallioinen ja kuivuus 

on tappanut suuren osan kituvasti kasvaneista männyistä. Osa kuivuustu-

hoista on korjattu pois. Puiston läpi kulkee valaistu kapea ulkoilutie. 

Puusto on mäntyvaltainen ja laajalti kuivunut pystyyn. Alueella on myös jon-

kin verran koivuja ja pihlajia sekä katajia. 

Käyttäjien kommentteja 

Alueen luonto ja maasto tarjoaa leikkipaikkoja. Mäki on naapuruston uuden-

vuodenvastaanottopaikka.

Luonnonhoidon tavoitteet

Tavoitteena Näätäpuistossa on luonnonmukainen kalliokasvillisuus. Maise-

mallisista syistä kuolleita pieniä mäntyjä poistetaan, mutta joitakin suurempia 

keloja jätetään pystyyn. Näätätien varressa rehevämmällä osalla puistoa ke-

hitetään uutta puustoa kasvupaikan ominaisuudet huomioon ottaen.

H7  NÄÄTÄPUISTO (54004)
                         

Rekisterinumerot
54004 

Osoite
Näätätie / Oravatie

Hoitoluokka
C1 

Hoitopinta-ala
10 020 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi

VP 10255/1996



41

H8 FRANS EMIL SILLANPÄÄN PUISTO

Alueen kuvaus

Frans Emil Sillanpään puisto on saanut nimensä Ilvestiellä asuneen kirjailijan 

mukaan. Alue on omakotialueen keskellä oleva pääosin luonnonmukainen 

puisto. Keskellä on kallioalue, jossa vähäisetkin puut ovat kuolleet kuivuu-

teen. Puiston itälaidalla kulkee käytäväyhteys Peuratieltä Ilvestielle. Tällä 

osalla maaperä on rehevämpää, osin jopa lehtoa. Karhutien puolella puiston 

eteläosassa on tuoretta kangasta ja rinteen alla pieni ala lehtoa. Ulkoilutien 

varressa on nurmikkoa. 

Puistossa kasvaa varttuneita mäntyjä, koivuja ja jokunen kuusi sekä nuorem-

pia haapoja, pihlajia ja vaahteroita. Pensaskerroksessa on myös pähkinäpen-

saita. Kallioalueen puusto on kuollut lähes kokonaan.

Puiston länsiosasta on poistettu joku vuosi sitten leikkivälineitä. Jäljellä on 

aukio, jonka puistonpenkit ovat vanhat, huonokuntoiset ja painuneet, uu-

sittava. Aukiolla pelataan petankkia. Puistovalaisimia on asennettava. Puiston 

kaakkoiskulmassa on pieni vanha leikkipaikka, jonka leikkivälineet ovat aikan-

sa eläneet.

Puistossa on vanha säilyttämisen arvoinen porrasrakenne.

H8  FRANS EMIL SILLANPÄÄN PUISTO (54015)

Rekisterinumerot
5015 Frans Emil Sillanpään puisto

Osoite
Karhutie

Hoitoluokka
A3, C1

Hoitopinta-ala
14 166 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
10255/1996
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Käyttäjien kommentteja 

Leikkipaikka ei liene suuremmin käytössä.

Puiston kallio on yksi vakiintuneista uudenvuodenvastaanottopaikoista. Ke-

sällä kallio on lämmin auringonottopaikka.

Muuntajan ympäristö kaipaa kohentamista.

 

Luonnonhoidon tavoitteet 

Kallioalue siistitään maiseman vuoksi ja annetaan kehittyä luonnonmukaise-

na. Puuston elinvoimaisuudesta ja turvallisuudesta huolehditaan. 

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkipaikan välineet poistetaan ja paikka tasataan siistiksi. Alueelle jää pieni 

sorapintainen aukio, jonka reunat on muotoiltu luontevasti maastoon liitty-

viksi. 

HKR sopii muuntajan ympäristön kohennuksesta Helsingin energian kanssa.

Puiston penkit uusitaan ja valaistusta täydennetään.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
leikkipaikan poisto – 2
alueen maisemointi – 2

10 000 €
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H9 SUSITIE - HIRVITIE METSÄ

Alueen kuvaus

Hirvitien metsä on pientaloalueen keskellä oleva kallioinen mäki. Kallio-

alueelta puustoa on kuollut kuivuuteen. Pohjoisosassa on rehevämpi alue, 

jossa on eri-ikäistä puustoa, n. 90-vuotiaita mäntyjä ja koivuja sekä nuoria 

pihlajia, vaahteroita ja muutama tammi. 

Käyttäjien kommentteja 

Luonnonmukaisuutta arvostetaan kalliometsissä, mutta toivotaan, että kui-

vuuteen kuolleet alueet voitaisiin uudistaa esim. luontaisesti männylle. Toi-

vomus on myös varjostuksen vähentämiseksi. “Suuria puita pitäisi poistaa, 

koska ne varjostavat kohtuuttomasti tontteja. Kallio pitäisi paljastaa ja tehdä 

itärinteestä taideteos”. 

Alue on luonnonläheistä leikkialuetta ja uuden vuoden vastaanottopaikka. 

Pyöreä kallionyppylä on ollut lasten talvimäki jo useassa sukupolvessa.

Luonnonhoidon tavoitteet 

Kallioalue yleisilmeeltään siisti ja luonnonmukainen, suurimpia keloja jäte-

tään maisemapuiksi. Kadun reunassa olevan metsikön vanhoja koivuja uu-

distetaan yksittäin, kun koivujen kunto heikkenee. Tammia ja vaahteroita 

suositaan.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Alueella tehdään vain luonnonhoitotoimenpiteitä. 

H9  SUSITIE –  HIRVITIE  METSÄ

Rekisterinumerot
54020 Susitie – Hirvitie puistometsä

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
11 217 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
P? 2556/1946
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Leikkipuisto Herttoniemi (54021) 

Alueen kuvaus

Leikkipuisto on sijainnut tällä paikalla jo vuosikymmeniä. Sosiaalivirasto vas-

taa leikkipuistorakennuksesta ja ohjatusta toiminnasta. Rakennusviraston 

vastuulla on puiston ulkoalueen ylläpito. 

Puisto on mukava, avara ja vaihteleva mutta erittäin meluisa. Se sisältää mo-

nipuolisesti varustetun leikkialueen, kenttiä, kahluualtaan puistomaista viher-

aluetta. Leikkipuistoa on korjattu vaiheittain. Kalusteet ja rakenteet ovat tällä 

hetkellä hyvässä kunnossa

Kasvillisuus on johdonmukaisesti aikakautensa (1960-luku) lajistoa, hyväkun-

toista. Alueella kasvaa mm. mongolianvaahteraa (Acer ginnala), pihlaja-an-

gervoa (Sorbaria sorbifolia), virpiangervoa (Spiraea chamaedryfolia), nor-

janangervo (Spiraea ’Grefsheim’), hovijasmike (Philadelphus pubescens), 

pähkinäpensas (Corylus avellana), marjaomenapensas (Malus toringo var. 

sargentii), isotuomipihlaja (Amelanchier spicata), poppelit (Populus sp.). 

Saarnivaahterat (Acer negundo) ovat nuorempaa istutusta. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii lisärakentamista varsinaisen leikkipuiston 

länsipuoliselle puiston kolkalle.

H10 LEIKKIPUISTO HERTTONIEMI+ITÄVÄYLÄN REUNAN PUISTOT 
Rekisterinumerot
a. 54021 Leikkipuisto Herttoniemi ympäristöineen
b. 54016 Itäväylän reunapuisto Herttoniemessä
c. 54006  Oravatie -Itäväylä puistikko

Osoite
43 Herttoniemi Itäväylä / Karhutie /Susitie  

Hoitoluokka
a. A2, A3, C1, C3 ja L1
b. A3, C1, C3
c. C3

Hoitopinta-ala
a. 55 155 m2

b. 33309 m2 
c. 930 m2
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H10 LEIKKIPUISTO HERTTONIEMI + ITÄVÄYLÄN REUNAN PUISTOT

Karhutien puoleisen puistokäytävän varrella on kaksi huonokuntoista penkkiä 

jonka mallisia ei ole alueella muualla ja roska-astia. Penkit olisi syytä uusia. 

Käyttäjien kommentteja

Siivousta olisi syytä tehostaa. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Leikkipuistossa ei tehdä suuria toimenpiteitä. Leikkivälineistöä ja muita va-

rusteita uusitaan maltillisesti lähinnä turvallisuussyistä. 

Itäväylän reunapuisto Herttoniemessä (54016)

Alueen kuvaus

Pitkänomainen viheralue Itäväylän varressa on varsin altis liikennemelulle.

Asiaan on tulossa parannusta Itäväylälle lähivuosina rakennettavien melues-

teiden myötä.

 

Puistomainen eteläosa liittyy välittömästi Herttoniemen leikkipuistoon.  

 Alueen pituussuunnassa kulkeva kevyen liikenteen reitti mutkittelee kauniis-

ti maastossa Vaihtelevan puuston ja pensaistojen lomassa. Kevyen liiken-

teen väylän varrella monimuotoinen n. 40-vuotias lehmusrivi on noteerattu 

myös Helsingin lehmuksia koskeneessa tutkimuksessa. 

Kevyen liikenteen väylällä ongelmana on ollut puutteelliset pintavesijärjes-

telyt. tilanne pahentui aikoinaan viereisen kiinteistön pihan pinnoitustöiden 

yhteydessä.  Syksyllä 2005 parannetaan raitin kuivatusjärjestelyjä.

Leikkipuiston kivetty piha

Kevyen liikenteen reitti Itäväylän reunapuis-
tossa
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Itäväylän ja Oravatien välisellä alueella on pari pientä huonokuntoista kent-
tää, joita on käytetty pallopeleihin ja aiemmin myös jäädytetty luistelupaik-
kaksi. Toinen alue on Oravatien ja Hirvitien kulmassa ja toinen Oravatien ja 
Ilvestien liittymän koillispuolella. Jälkimmäisen vieressä kasvaa vanhoja jalo-
puita.

Itäväylän ja Oravatien sekä Hirvitien välissä olevan suojametsän kasvupaikat 
vaihtelevat lehtomaisesta kankaasta kalliomaahan. Puustoltaan metsikkö on 
varttunutta koivuvaltaista sekametsää, pohjoisosassa mäntyvaltaista. Männi-
kön alla on tiheää lehtipuuvaltaista taimikkoa, jossa runsaasti vaahteraa.

Kevyen liikenteen väylän varrella on töhrittyjä penkkejä ja roska-astioita.  
Uusimistarvetta.

Käyttäjien kommentteja
Pikkukenttien kunnostus.  Koripallotelineet käyttökuntoisiksi ja pintavesien 
ohjaus kuntoon. Metsän kaatoa toivotaan paikoittain asutuksen läheltä var-
jostuksen vuoksi ja metroaseman läheltä ns. piikkipuistojen alueilta. Hert-
toniemen metroaseman koillispuolelle tulevan uuden liittymän yhteyteen 
suojaistutuksia.

Luonnonhoidon tavoitteet
Puustoa hoidetaan sen suojavaikutuksen ylläpitämiseksi. Hoitotöiden yh-
teydessä tarkastellaan tonttien rajalla olevia puuyksilöitä asukkaiden kanssa 
neuvotellen. Puiston ja tonttien raja pidetään selkeänä. Metsän läpi kulkevan 
reitin turvallisuudesta huolehditaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle
Kevyen liikenteen reitin ja kenttien pintavesijärjestelyt ja kalusteet kunnos-
tetaan.

Mikäli kysyntää ilmenee, metsäosuudella sijaitseville pienille kentille voi tuo-
da nuorisoa kiinnostavia peli- tai liikuntavarusteita.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
pikkukenttien kohentaminen – 2
varusteiden uusiminen – 2
ulkoilureitin kuivatus – pääosin tehty

30 000 €

Vanha mänty raitin varrella, lähellä Susitien ja 
Hirvitien liittymää
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H10 LEIKKIPUISTO HERTTONIEMI + ITÄVÄYLÄN REUNAN PUISTOT

Oravatie-Itäväylä puistikko (54006)

Alueen kuvaus

Pieni metsikkö, joka sijaitsee metroradan ja Oravatien välissä. Ulkoilureitti, 

joka kulkee metroradan suuntaisesti, nousee tässä kohdassa Oravatielle. 

Tuoreella kankaalla kasvaa mäntyvaltainen sekametsä. Alueella on myös koi-

vuja haapoja ja pihlajia sekä runsaasti nuoria vaahteroita.

Luonnonhoidon tavoitteet 

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää puusto elinvoimaisena ja suojaavana. 

Kerroksellisuutta kehitetään edelleen ja suositaan puuston eri-ikäisrakennet-

ta. Tonttien läheisyys otetaan huomioon ja tarvittaessa poistetaan yksittäisiä 

puita.

Itäväylän alikulut

Itäväylän alikulut Herttoniemen ja Roihuvuoren välillä ovat huonokuntoisia.  

Itäväylän melusuojausta parannettaessa kunnostetaan myös alikulut ja niiden 

valaistus. Hanke toteutettaneen lähiörahoilla.
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Alueen kuvaus

Kerrostaloalueella oleva pienehkö valtaosin metsäinen puisto, jossa on 

leikkipaikka. Hiihtomäentie ja Mäenlaskijantien kulmassa on puistomaisesti 

hoidettu nurmipintainen alue, jolle suuret veistokselliset siirtolohkareet ja 

yksittäiset puut antavat leimansa.  

Alueen puusto on lehtipuuvaltainen. Pihlaja on vallannut alueen. Puistossa 

on joitakin suuria vanhoja mäntyjä ja keski-ikäisiä mäntyjä, koivuja ja haa-

poja.

Leikkipaikan varustetaso on vaatimaton ja kunto tyydyttävä. Leikkikatos on 

hieman nuhjuinen. Penkit ovat painuneet, muutoin tyydyttävässä kunnossa. 

Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnonhoidon tavoitteena on valoisa, elinvoimainen ja turvallinen sekä 

osittain puistomainen sekametsä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkipaikka säilytetään ja sen välineitä uusitaan turvatarkastusten edellyttä-

mällä tavalla. 

Aluetta ylläpidetään muuten nykyisenlaisena. 

H11 HIIHTOMÄENPUISTO

Rekisterinumerot
54105 Hiihtomäenpuisto ”Kivikkopuisto”

Osoite
43 Herttoniemi Hiihtomäentie / Mäen-
laskijantie  

Hoitoluokka
A2, A3, C1, ja L2 
Hoitopinta-ala
6 227 m2
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H12 MÄYRÄPUISTO

Alueen kuvaus

Entisen kaupunginpuutarhurin Bengt Schalinin alun perin suunnittelema 

Mäyräpuisto on yksi Herttoniemen edustavimmista puistoista. Mäyräpuisto 

on suunnittelultaan ja lajistoltaan schalinilainen klassikko. Puisto on kaunis, 

rauhallinen ja hyvin hoidettu. Puisto on peruskorjattu hiljattain alkuperäisen 

suunnitelman hengen mukaisesti.

Mäyrätien puoleinen alue on puistomainen. Sen kautta kaartaa puistokäytä-

vä, jonka varrella on monimuotoisia ja -lajisia istutuksia, penkkejä ja valai-

simia.   Alueen kalusteet ja varusteet ovat uusia, mutta sopivat vähäeleisinä 

puiston tyyliin. Puiston penkit ovat mallia Göteborg ja aikakaudelle tyypilliset 

valaisimet mallia Tapiola. Peruskorjauksen yhteydessä vanhan puun tueksi 

tuotiin luonnonkivi, johon on veistetty laakea allas. 

Istutetun puuston muodostavat koristeomenat (Malus), rusokirsikka (Prunus 

sargentii) ja kiiltotuomi (Prunus serotina, harvinaisuus Helsingissä). Näistä 

koristeomenapuita ja rusokirsikoita on myös nuorina taimina, jotka on istu-

tettu kunnostuksen yhteydessä.

Pensaista mainittakoon Schalinille  tyypilliset lajit: sirotuomipihalaja (Amelan-

chier laevis), eri väriset puistoatsaleat (Rhododendron sp.), neitoangervo 

(Spiraea x cinerea), pikkujasmike (Philadelphus x lemoinei) ja kirsikkasorva-

rinpensas (Euonymus planipes). Kirsikkasorvarinpensas on Helsingissä har-

vinainen ja erittäin näyttävä. Sitä kasvoi monessa paikassa, myös vähemmän 

H12 MÄYRÄPUISTO

Rekisterinumerot 
54104 

Hoitoluokka
A2 , C1

Hoitopinta-ala
3 054 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
3191/1951

Perustamisvuosi / ak.nro
rakentamisvuosi 1959/A1, peruskorjaus 
1999/A2

Suunnitelman nro / vuosi

Suunnittelija 
Alkup. suunnittelu Bengt Schalin 1950-lu-
vun lopulla?
kunnostussuunnitelma 1998 Jussi Luo-
manen
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hoidetulla alueella! Perennoista neidontatar (Reunoutria japonica var. com-

pacta) saattaa olla alkuperäinen. Keväällä puistossa kukkii runsaasti kunnos-

tuksen yhteydessä istutettuja kevätsipulikasveja. 

Bengt Schalinin käyttämästä vakiolajistosta tässä puistossa saattaisi kasvaa 

edellisten lisäksi myös mm. ruusuja, kanukkalajikkeita (Cornus), helmiora-

pihlajaa (Crataegus x mordenenses ’Toba’), hortensioita (Hydrangea) ja pil-

vikirsikkaa (Prunus pensylvanica).

Käytävän pohjoislaidalla kasvaa mm. sirotuomipihlajaa,  sananjalkaa, rikka-

palsamia, orjanruusua (voi olla myös perusrunko), seljaa, pihlajaa, vuohen-

kelloa ja ohdaketta. 

Puistoalueen läntisin osa on kallioista metsää. Vanhat portaat johtavat puis-

tosta alas laajemmalle virkistysalueelle

Käyttäjien kommentteja 

Puistosta on saatu peruskorjauksen jälkeen paljon myönteistä palautetta, ja 

sen hyvää ylläpitoa suunnitelman mukaisena puistona toivotaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistossa ei tehdä suuria toimenpiteitä. Sitä hoidetaan suunnitelman mukai-

sesti uusien kasveja maltillisesti niiden suotuisan kehityssuunnan mukaan.  

Puistokäytävän pohjoislaidan vierustan hoitotasoa on syytä nostaa. Hoidon 

piiriin tulisi ottaa myös ne reuna-alueet, joilla kirsikkasorvarinpensasta kas-

vaa. Keltakukkainen rikkapalsami on riehaantumassa koko puiston alueella. 

Sen leviämistä on hillittävä.

Luonnonalue tulisi ottaa hieman tehokkaampaan hoitoon, jotta mm. kaunis 

kallionjyrkänne pääsisi oikeuksiinsa.

Toimenpiteet
laita-alueella pieni hoitotason korotus –
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H13 SOPULITIEN PUISTO

Alueen kuvaus

Sopulitien puisto on Herttoniemen pohjoisosassa omakotialueen keskellä 

oleva pieni rehevä lehto. Puiston puusto on noin 60-vuotiasta ja koivuval-

taista, jonkin verran kuusia ja haapoja. Pensaskerroksessa on lehtopensaita 

ja vaahterantaimia.

Luonnonhoidon tavoitteet 

Luonnonhoidon tavoitteena on puuston elinvoimaisuus ja monipuolisuus. 

Jalopuita suositaan. 

H13 SOPULITIEN PUISTO

Rekisterinumerot 
55006

Osoite
43 Herttoniemi,  Sopulitie

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
4 423 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP 10520 /1999 
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Rekisterinumerot
a. 55032 Portimopolku-Hiihtomäentie 
puistometsä
b. 55035 Herttoniemen liikuntapuisto 
LIV:in alue
c. 55044 Portimopolku puistometsä, 
kaavoittamaton
d. 55067 Siilikujan suojaviheralue
e. 55232 Portimopolku 12-14 puisto-
metsä 
f. Herttoniemen urheilukenttä (raidoitet-
tu kartassa)
 
Osoite
43 Herttoniemi
a. Portimopolku-Hiihtomäentie
b. Siilitie
c. Portimopolku
d. Siilikuja
e. Portimopolku 12-14 väli
f. Siilitie

Hoitoluokka
a. C1
b. C1
c. C1
d. C1
e. C1
e. liikuntaviraston hoidossa

Hoitopinta-ala
a. 3150 m2

b. 11130 m2

c. 2921 m2

d. 2439 m2

e. 1254 m2

f. ... 

Kaavamerkintä
a. VP
b. .....
c. yleiskaavan viheralue
d. EV
e. ei kaavamerkintää

f. ....

H14 URHEILUKENTÄN YMPÄRISTÖ
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H14 URHEILUKENTÄN YMPÄRISTÖ

Portimopolku-Hiihtomäentie puistometsä (55032) 
ja Portimopolun kaavoittamaton puistometsä 
(55044) 

Alueen kuvaus

Lehtomaisella kankaalla kasvava osittain uudistumassa oleva vanha kuusikko 

sijaitsee Portimopolku 16:n koillispuolella koulun ja terveysaseman vieressä. 

Puiston läpi kulkee vilkkaassa käytössä oleva ulkoilutie, joka vie urheiluken-

tälle.

Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnonhoidon tavoitteena on antaa vanhan kuusikon ikääntyä sillä aikaa, 

kun ylärinteeseen istutetaan monilajinen lehtimetsä. Metsälehmukset, haa-

vat, vaahterat, pihlajat ja koivut muodostavat metsikön, joka varttuu ennen 

kuin vanhat kuuset kuolevat.

Herttoniemen liikuntapuisto LIV:in viheralue 
(55035)

Alueen kuvaus

Alue on liikuntaviraston hallinnassa ja hoidossa. Urheilukenttäalueelle on 

tehty laajennus- ja kohennussuunnitelma. Rakennuksien kohennus alkaa 

vuonna 2006. Rakennusvirasto osallistuu alueen puuston hoitoon.

Kaupunginosan vilkas urheilun ja liikunnan keskipiste.  Alueella liikkuu paljon 

ihmisiä.    Puisto on aivan Herttoniemen terveyskeskuksen ja lääkäriaseman 

vieressä. Liikuntapuisto liittyy saumattomasti Herttoniemen liikuntapuiston 

metsään (55045).

Kentän laitamilla on vaihtelevaa varttunutta sekametsää. Kuivuuden aiheut-

tamat tuhot näkyvät useiden vanhojen koivujen heikossa kunnossa. Myös 

pystyyn kuolleita koivuja on kentän ympäristössä paljon.

Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnonhoidon tavoitteet urheilukentän ympäristössä ovat elinvoimainen 

ja turvallinen sekametsä. Alueen maisemallisia arvoja kohennetaan hoidon 

keinoin. 
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Siilikujan suojaviheralue (55067) 

Alueen kuvaus
Terveysaseman pohjoispuolella ja urheilukentän parkkipaikan vieressä on 
kaavanmukainen suojaviheralue, jonka läpi kulkee tärkeä urheilupuiston 
sisääntulotie. Tien laitanurmi terveyskeskuksen puolella liittyy tontin piha-
alueeseen. Muuten vilkkaasti käytetyn reitin laidat ovat viimeistelemättömän 
näköiset. 

Alueen lehtomaisella kankaalla kasvaa vanha koivikko. Koivikon alla kasvaa 
kehityskelpoinen kuusivaltainen nuori sekametsä. Kuusten kasvutila on lop-
punut ja ne tarvitsevat nopeasti lisää tilaa elinvoimaisuuden säilymiseksi. 
Puuston karsiutuminen ja suojavaikutuksen heikentyminen on alkamassa. 

Luonnonhoidon tavoitteet
Luonnonhoidon tavoitteet urheilukentän sisäänkäynnin ympäristössä ovat 
elinvoimainen ja turvallinen sekametsä. Alueen maisemallisia arvoja kohen-
netaan hoidon keinoin. 

Portimopolku 12-14 puistometsä (55232)

Karuhkolla kasvupaikalla oleva pieni talojen väliin jäävä varttunut mäntyval-
tainen metsä, joka liittyy saumattomasti viereiseen laajempaan metsäaluee-
seen. Talojen välissä kasvaa joitakin nuoria vaahteroita. Talojen välissä vaah-
teroille tehdään kasvutilaa muuta pienpuustoa poistamalla. Tavoitteena on 
maisemallisesti kaunis metsä.

Herttoniemen urheilukenttä (LIV:in alue)

Liikuntaviraston hallitsema ja ylläpitämä kenttäalue. Urheilukentällä pidetään 
myös tapahtumia, mm. vuosittainen Herttoniemi-päivä.

Käyttäjien kommentteja
Urheilukenttää arvostetaan suuresti. Upea pururata! Alueelle kaivataan lisää 
penkkejä.  Ympäristön viimeistely tarpeen. Rakennukset saisivat olla vakitui-
sempia ja alueen tyylin mukaisia. 
Siilitien varressa olevan parkkipaikan talvihoito tulee järjestää niin, että vilk-
kaasti käytetty ulkoilureitti on talvella kulkukelpoinen.
Parkkipaikan laidan istutusalueiden kunnostusta tarvitaan. Parkkipaikan luoteis-
laidalla sähkölinjan vieressä huonokuntoisia puita. Niiden paikalle lumitilaa? 
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H15 SIILITIE - SIILIKUJA METSÄ

Alueen kuvaus

Kirkon ympäristössä oleva metsä on osittain kituliasta kalliomaata, mutta 

suurelta osin rehevää lehtoa ja lehtomaista kangasta. Kirkon ja Siilitien väli-

nen kaista on ennemmin rakennettua puistoa kuin C-hoitoluokan metsää.

Kirkon eteläpuolella puusto on vanhaa ja kuusivaltaista. Länsipuolella puus-

to on varttunutta koivuvaltaista sekametsää. Puiston läpi virtaa oja tai puro 

syvässä uomassa, jonka varteen on muodostunut lehtipuulehtoa. Vanhoja 

kuusia on kuollut pystyyn. Kallioalueella on myös kuollutta puustoa.

Luonnonhoidon tavoitteet

Kulttuuriympäristöön kuuluva alue hoidetaan elinvoimaisena ja siistinä, mut-

ta luonnonarvot voidaan ottaa huomioon ojan varressa. Alueen turvallisuu-

desta huolehditaan.

 

H15 SIILITIE-SIILIKUJA METSÄ

Rekisterinumero
55030 

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
9 082  m2

Kaavamerkintä / nro / vuosi

VP 8430/1982



56

Alueen kuvaus

Melko näkyvällä paikalla sijaitseva epämääräinen nurmialue, jolla on muun-

tamo, jakokaappi, mainospilari (kolmiopilari) ja kioskin sähkörasia sekä joku-

nen puu. 

Alueella ei ole puistona juuri merkitystä. 

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Laitteiden tarpeellisuus ja niiden uudelleensijoittelu sekä istutusmahdollisuu-

det tulee tutkia yhdessä Helsingin energian kanssa. Näkyvällä paikalla sijait-

seva kolkka tulee kunnostaa katseen kestäväksi.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
alueen kunnostus yhteistyössä HELEN:in  –
kanssa

2

Kustannusarvio (HKR:n osuus) 5 000 €

H16 SIILITIE 5 PUISTIKKO

Rekisterinumerot 
55028 

Hoitoluokka
A3

Hoitopinta-ala
275 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP 3599/1954
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H17 SIILITIE - KETTUKUJA METSIKKÖ

Alueen kuvaus

Siilitien, Kettutien ja Kettukujan rajoittama metsikkö, joka on merkitty arvok-

kaaksi luontokohteeksi. Alue on keskellä vilkkaasti liikennöityjä katuja.

Kuivahtaneessa lehtokorvessa on mahdollisesti alkuperäisiä saarnia. Valta-

puuna on koivu ja lisäksi on joitakin tervaleppiä sekä nuorempia pihlajia. 

Koivujen kunto ei ole kovin hyvä ja saarnetkin ovat jääneet koivujen varjoon. 

Pensaskerroksessa on tuomea ja terttuseljaa.

Käyttäjien kommentteja

Alue on saanut lempinimen “Bermudan kolmio”.

Liikenteen näkymäalueet peitossa.

Aluetta toisaalta ihaillaan luontokohteena, mutta sitä on myös arvosteltu 

epäsiisteydestä.

Luonnonhoidon tavoitteet 

Aluetta hoidetaan lehdon ehdoilla. Saarnia suositaan ja niille annetaan tilaa 

koivikon kustannuksella. Turvallisuudesta huolehditaan. Kohteen vesitalous 

tutkitaan. Hoitoehdotukset laaditaan yhteistyössä Helsingin ympäristökes-

kuksen kanssa. Liikenteen näkymäalueet pidetään riittävän avoimina.

H17 SIILITIE–KETTUKUJA METSIKKÖ

Rekisterinumerot
55029 

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
3 264 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
....3599/1954
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Alueen kuvaus

Pieni rakennettu leikkikenttä Siilitien varrella päiväkodin lähistöllä.  Alueen 

käyttö on melko vähäistä.  Alueen yleisilme on avara ja siisti, ja kalusteet ovat 

suhteellisen uudet.  

Rakennusvirastossa on pohdittu leikkipaikan lopettamista, koska lähistöllä on 

hyvin varustettu leikkipuisto.

Käyttäjien kommentteja 

Leikkipaikan lopettamista on arveltu huonoksi ratkaisuksi, koska se tuo muu-

ten levottomalle alueelle sosiaalista kontrollia.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkipaikkaa ylläpidetään minimivarustuksella, kunnes alueelle löytyy muuta 

mielekästä käyttöä. Puiston ainoa penkki sijaitsee pensaiden suojassa, se olisi 

siirrettävä näkyvämmälle paikalle. 

Toimenpiteet
kaavoitukseen viesti: maankäyttöä kannattaa tutkia –

H18 SIILITIEN LEIKKIKENTTÄ

Rekisterinumero 
55027

Osoite
Siilitie / Hillerikuja 

Hoitoluokka
A2 ja L2 

Hoitopinta-ala
2 910 m2

Kaavamerkintä

UL5187
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H19 SIILITIEN ASEMAN PUISTOMETSÄ

Alueen kuvaus

Siilitien metroaseman länsipuolella oleva kerrostalojen ja omakotitalojen vä-

liin jäävä metsikkö on osittain karua kitumaata ja osittain tuoretta kangasta. 

Puusto on varttunutta ja osittain mänty, osittain koivuvaltiasta. Karuilla osilla 

puusto on kärsinyt kuivuustuhoista, ja sen johdosta puusto on hieman auk-

koista ja väljää.

Oravatien ja metroaseman välissä on ulkoilutieyhteys.

Siilitielle laskeutuva puistokäytävä on erityisen jyrkkä ja se on saanut lempi-

nimen Häntäluunmäki. Syksyn yleisötilaisuuksissa saadun palautteen vuok-

si metroaseman lähiympäristön metsä hoidettiin avoimeksi turvallisuuden 

vuoksi ja häiriökäyttäytymisen hillitsemiseksi nopealla aikataululla syksyllä 

2005. 

Käyttäjien kommentteja 

Alue on tunnettu paikallisena piikkipuistona.

Jyrkän käytäväosuuden varteen toivotaan kaidetta. Näätätien ja Siilitien kul-

massa, Siilitie 6:n vieressä olevalle luontokaistaleelle toivotaan istutettavaksi 

jalopuita/puita ja alueen siivoamista säännöllisesti.

Luonnonhoidon tavoitteet

Yleisötilaisuudesta saadun palautteen perusteella pahimman huumeiden-

käyttöalueen ympäristössä metroaseman lähellä suoritettiin puuston voima-

kas harvennus syksyllä 2005. 

Luonnonhoidon tavoitteena on suojaava ja elinvoimainen sekametsä. Puus-

toa kehitetään kerrokselliseksi ja avoimiin tiloihin kasvatetaan puuntaimia 

joko luontaisesta taimiaineksesta tai istuttamalla. Alueen turvallisuudesta 

huolehditaan. Jalopuiden, esim. tammien, istuttaminen Siilitie 6:n pohjois-

puolelle tutkitaan luonnonhoidon toteutussuunnittelun yhteydessä.

Paikallinen hoitoluokan muutos luokkaan A3 on tarpeellinen käytävien var-

silla.

H19 SIILITIEN ASEMAN PUISTOMETSÄ

Rekisterinumerot
54003

Osoite
Siilitie / Oravatie

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
14 159 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
P7497/1977
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Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Jyrkän käytäväosuuden kallistunut kai-

de korjataan ja pahimpaan rinteeseen tehdään kaide toisellekin puolelle. 

Paikan siisteyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Alueen länsiosaan on tulossa todennäköisesti vuonna 2008 jääkärikenraali 

Väinö Valven muistomerkki jääkärien perinneyhdistyksen toimesta. Muisto-

merkin ympäristö kunnostetaan.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
vanhan tykkitien kunnostus – 3
kaiteen kunnostus ja lisäys – 1
kulkureittien varrella hoitoluokkamuutos A3 – 1

Kustannusarvio 35 000 €

Siilitien metroasemalle laskeutuva käytävä 
kesällä 2005

Metroaseman vierustaa syksyllä 2005 tehdyn 
raivauksen jälkeen
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H20 PORTIMOPUISTO, POHJOINEN

Rekisterinumero
55033

Osoite
Portimopolku 5-7

Hoitoluokka
A2

Hoitopinta-ala
1 640 m2

Kaava nro / vuosi
2556/ 1946

Suunnittelija
mahdollisesti Bengt Schalin?

H20 PORTIMOPUISTO, POHJOINEN
Alueen kuvaus

Puistossa on aistittavissa taannoisen kaupunginpuutarhuri Bengt Schalinin 

henkäys samoin kun lähellä sijaitsevassa Mäyräpuistossa. Kallion kupeessa 

olevassa puistikossa vallitsee syvä rauha. Kallion laelta on hienot näkymät.

Puistoon on istutettu viiden koristeomenapuun ryhmä ja perennaryhmä, 

jonka lajisto saattaisi olla alkuperäinenkin (huiskunauhus Ligularia tangutica, 

kultanauhus Ligularia wilsoniana ja rusopäivänlilja Hemerocallis fulva). Rosa 

’Robusta’ –ryhmät ovat ehkä hiukan vieras elementti. Muuta kasvillisuutta 

ovat (turhat) kuuset, kaunis mänty jonka latva on kuollut, haapa ja vaahterat. 

Vaahteroiden alla on kuiva, matala, ketomainen kasvillisuus. Kalliolla kasvaa 

omenapuita ja kiiltotuhkapensasta (Cotoneaster lucidus).

Kalusteet ja rakenteet ovat välttävässä kunnossa. Puiston penkit ovat van-

hat tyyliin sopimattomat metsäpenkit. Pienellä panostuksella puistikosta saisi 

paikkakunnan helmen.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puiston vähäeleinen kunnostus ja ylläpito Schalinin hengessä. Penkit korva-

taan esim. mallilla Göteborg, jota on Mäyräpuistossa. Puistovalaisimia voisi 

harkita. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kunnostus Schalinin tyyliin – 2

30 000 €
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Alueen kuvaus

Portimopolun varressa sijaitseva pieni korttelipihoihin liittyvä kallioinen alue, 

jonka painanteissa ja reunoilla kasvaa puita : muutamia vanhoja kalliomäntyjä 

ja koivuja. Alueella on myös jonkin verran nuorempia pihlajia ja vaahteroi-

ta.

Puistosta on vuokrattu viereiselle kiinteistölle ajoyhteys.

Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnonhoidon tavoite on siisti luonnonmukainen kalliometsä.  Kaunis-

muotoisia kallioita otetaan varovasti näkyville poistamalla kadun varren pö-

heikköä ja kuolleita puita.

H21 PORTIMOPUISTO, ETELÄ 

Rekisterinumero 
54013

Osoite 
Portimopolku, Eränkävijän torin puoli 

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
1 772 m2

Kaava / vuosi

2556/1946
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H22 VÄINÖNLEHTO

Alueen kuvaus

Alueen itäosassa mäen päällä on Hirvenpään maja, joka on Helsingin Työ-

väen Hiihtäjät ry:n hallussa. Myös rakennuksen pihapiiri on vuokrattu yh-

distykselle. Majaa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin. Majan lähistöllä on pieni 

leikkipaikka jota on käytetty puistotätitoimintaan. 

Hiihtomäentien ja Hirvenpään majalle vievän huoltotien välisellä alueella on 

“Mustan Maijan taidepuisto”, joka on vuokrattu Taideyhdistys Kansainväli-

nen - International Maya ry:lle askartelu- ja taidepuistoksi. Yhdistyksen väki 

on järjestänyt alueella talkoita ja näyttelyitä, ja toimintaa on tarkoitus jatkaa. 

Vuokrasopimuksessa on sovittu, että yhdistys laatii alueelle suunnitelman, 

joka hyväksytetään rakennusvirastossa. Yhdistyksen voimavarat ovat kuiten-

kin rajalliset, ja talkoovoimin ei ole vielä syntynyt hyväksyttävää suunnitel-

maa. 

Tällä hetkellä suuri osa taidepuistosta on huonossa kunnossa. Kaupunki on 

jättänyt kuivuuteen kuolleista puista pökkelöitä, jotka eivät tähän ympäris-

töön sovi maisemallisista syistä. monttuihin, joista puustoa on kuollut, on 

tuotu jätemaata ja paikka on siivottoman näköinen.

Puiston läpi kulkee välillä hyvinkin vilkkaasti liikennöity tie lumenkaatopaikalle 

ja rakennusviraston varastoalueelle. Tien varressa oli aikoinaan varikkoalue 

ja sen paikalla on nyt puistomainen alue, joka on nykyisellään ylihoidetun 

oloinen. Hoidettu puisto jatkuu Portimopolun varteen asti. Puistossa kulkee 

myös oja tai noro, jonka varressa on komeita tervaleppiä. Muuten metsi-

kön puusto on vanhaa tai varttunutta sekametsää, joka on kasvupaikaltaan 

paikoin varsin rehevää lehtoa. Kehityskelpoista nuorta vaahteraa on melko 

paljon vanhan puuston alla. Kallioalueilla kuivuus on tuhonnut puuston pa-

hoin.

Käyttäjien kommentteja 

Mustan Maijan taidepuistolla on erittäin paljon ystäviä, mutta joitain kriitti-

siäkin kommentteja on esitetty. Rakennusvirastolta odotetaan toimenpiteitä 

alueen kunnostamiseksi.

Hirvenpään majan tilaisuudet häiritsevät ajoittain naapureita. Naapurustosta 

on esitetty, että asutuksen ja juhliin vuokrattavan Hirvenpään majan välillä 

täytyy olla suojapuustoa.

H22 VÄINÖNLEHTO

Rekisterinumerot
54012 Väinönlehto
(alueella Mustan Maijan taidepuisto)

Osoite
Hiihtomäentie/Portimopolku 

Hoitoluokka
A2,  A3, C1 ja L2 

Pinta-ala
43 742 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
2556/1946
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Luonnonhoidon tavoitteet

Luonnonhoidon tavoitteena on kehittää rehevimmille paikoilla metsää vaah-

teroista ja lehmuksista, joita voi istuttaa myös lisää. Noron varressa suo-

sitaan tervaleppiä ja istutetaan niitä lisää. Kallioalueilla ja karummilla mailla 

suositaan mäntyä. 

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Entiselle tukikohta-alueelle perustettuun puistoon laaditaan kunnostussuun-

nitelma. Puistoalueesta tehdään luontevammin luonnonalueeseen liittyvä 

ja osa rakennetusta puistosta palautetaan vähitellen metsäksi. Purouomaa 

tehdään vaihtelevammaksi muotoilemalla siihen luontevasti maaston liittyviä 

laajentumia ja istuttamalla sen varrelle kosteikkokasvillisuutta.

Mustan Maijan taidepuiston alueelle laaditaan suunnitelma yhteistyössä 

yhdistyksen kanssa. Suunnitelmassa otetaan huomioon paikan metsäinen 

luonne. Kaupunki kunnostaa alueen suunnitelman mukaisesti sellaiseksi, että 

siellä voidaan pitää mm. ympäristötaidenäyttelyitä. HKR:n ja yhdistyksen vä-

linen vuokrasopimus päivitetään.    

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
Mustan Maijan taidepuisto osin ”Schalinin  –
tyyliin”

1

metsäpuiston kunnostus – 2

80 000 €

Mustan Maijan puiston näyttelystä 2004 
Matti Hikipään työ: ”Kiikun kaakkoon”
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H23 SUSITIE - KARHUTIE PUISTOMETSÄ

Alueen kuvaus

Karhutien ja Susitien väliin jää kallioinen mäki, jonka puusto kärsi kuivuustu-

hoista pahoin. 

Mäen päällä entisellä leikkipaikalla on näköalatasanne ja kaksi huonokuntois-

ta ja painunutta penkkiä. Aluetta kutsutaan myös “keinukallioksi” Mäellä on 

vanha kivipöytä.

Puiston eteläpään itälaidalla on hieman rehevämpi alue, jossa kasvaa vanhoja 

mäntyjä ja joitakin koivuja ja kuusia sekä nuorempia pihlajia ja vaahteroita. 

Käyttäjien kommentteja

Koiranputken valtaamia kallioniittyjä haluttaisiin hoitaa talkoilla.

Luonnonhoidon tavoitteet

Kallioalueilla suositaan luontaisesti syntyneitä mäntyjä. Tuoreella kankaalla 

suositaan mäntyjä ja koivuja.  

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puiston metsäpenkit uusitaan alueellisen suosituksen mukaisilla metsäpen-

keillä. 

H23 SUSITIE - KARHUTIE PUISTOMETSÄ

Rekisterinumerot
54014 Susitie-Karhutie Puistometsä

Hoitoluokka
A3, C1

Hoitopinta-ala
17 970 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
2556/1946
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Alueen kuvaus

Mäyrätie 5:n ja 7:n välissä olevan luonnonmukaisen puiston läpi kulkee polku 

Hiihtomäentielle. Alue on osittain kallioinen ja osittain lehtomaista kangasta, 

jossa kasvaa vanhoja mäntyjä ja jonkin verran keski-ikäisiä koivuja, haapoja, 

pihlajia ja vaahteroita. Lisäksi kasvaa haapa ja pihlaja vesakkoa.

Luonnonhoidon tavoitteet

Hoidon tavoitteena on siisti ja turvallinen mäntyvaltainen sekametsä, joka on 

turvallinen ja maisemallisesti kaunis luonnonmukainen puisto.

H24 MÄYRÄTIEN PUISTOMETSÄ

Rekisterinumero
54017

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
3 615 m2

Kaavamerkintä
P
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H25 HIIHTOMÄENTIE - SUSIKUJA PUISTIKKO

Hiihtomäentie-Susikuja puistikon pohjoisosa 
(54018) 

Alueen kuvaus

Alueen pohjoisosassa sijaitseva leikkipaikka on varjoisa, kuopassa, liian puus-

toinen. Kauniit männyt jäävät muun puuston varjoon.  

Leikkivälineet ja penkit ovat tyydyttävässä kunnossa. Pöytä-penkki  yhdistel-

mä on huollon tarpeessa. 

Hiihtomäentie-Susikuja puistikon eteläosa (54019)

Eteläosa on vaatimaton ja mitäänsanomaton alue, jonka kalusteet ovat tyy-

dyttävässä kunnossa. Puistossa on aineksia kallioiseksi varjopuistoksi. 

Käyttäjien kommentteja

Kirkon vierustan puistoalueelle on joskus ideoitu hautausmaata, mutta asia 

herätti naapurustossa oudoksumista. 

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle , alueet 54018, 54019

Keskeisellä paikalla sijaitsevien alueiden soisi olevan puistoina edustavampia,  

mielenkiintoisempia ja paremmassa kunnossa. Kuulostellaan herttonieme-

läisten ja seurakunnan aloitteita.

Leikkipaikkaa ylläpidetään ja uusitaan turvatarkastusten perusteella.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kunnostus Schalinin tyyliin – 2

80 000 €

H25 HIIHTOMÄENTIE - SUSIKUJA PUISTIKKO

Rekisterinumerot
a  54018 Hiihtomäentie-Susikuja Puistik-
ko ylä 
b  54019 Hiihtomäentie-Susikuja Puistik-
ko ala

Hoitoluokka
a.A2, A3, L3,   b. A3

Hoitopinta-ala
a. 3000 m2, b. 2 644 m2

Kaava nro / vuosi
2556/1946
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Alueen kuvaus

Mäenlaskijantien eteläpuolella on osittain rakennettu ja osittain luonnonmu-

kainen puisto. Alueella on aiemmin ollut suo. Metsäalueella on kallioisia mä-

kiä ja rehevämpiä notkelmia, joissa kasvaa lehtipuita mm. koivuja, pihlajia ja 

vaahteroita sekä muutamia suurempia mäntyjä ja muutama suuri kuusi.

Alue hoidettiin avarammaksi joku vuosi sitten asukkaiden toivomuksesta, 

koska alueella oli häiriöitä. Kuivuus aiheutti myös tälle alueelle vahinkoa.

Kalusteet ja varusteet on uusittu äskettäin ja ne ovat tyydyttävässä kunnos-

sa. 

 

Käyttäjien kommentteja 

Luonnonhoidon tavoitteet

Kallioalueet hoidetaan siisteinä mäntyjä ja katajia suosien. Rehevämmän osan 

puistomainen koivuvaltainen metsä on valoisa ja turvallinen. Tiheiköiden ei 

anneta umpeutua, vaan niissä tehdään pienpuuston hoito riittävän usein.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkipaikka säilytetään ja sen välineitä uusitaan turvatarkastusten edellyttä-

mällä tavalla.

H26 MÄENLASKIJANPUISTO ”SUOPUISTO”

Rekisterinumero
54103

Osoite
Mäenlaskijantie

Hoitoluokka
A2, A3, C1, L2

Hoitopinta-ala
27137 m2

Perustamisvuosi
1958/A2
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HIIHTÄJÄNPUISTIKKO

Alueen kuvaus

Alue on kapea metsäinen puistokaista.  Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii alu-

een maankäyttöä ja puiston liittämistä täydennysrakennettavaan tonttiin. 

Alueella on huonokuntoiset portaat (?).

Luonnonhoidon tavoitteet

Puistomainen yksittäisiä puita kasvava metsä. Ei aseteta erityisiä luonnon-

hoidon tavoitteita, koska alue on todennäköisesti muuttumassa kaavassa 

tontiksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kaavoitustilanteesta johtuen ei suuria toimenpiteitä

H27 HIIHTÄJÄNPUISTIKKO

Rekisterinumero
54032 

Osoite
Hiihtäjäntie

Hoitoluokka
C1 

Hoitopinta-ala
2 167 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi

VP9427/1988

 



70

YHTEENVETO HANKKEISTA JA TOIMENPITEISTÄ
Länsi-Herttoniemi

Kiireellisyys- 
luokka

H1 KIVINOKKA 50 000 €
Kivinokan luontopolku ja opasteet –
polkuverkoston kevyet parannukset –

1
1

H2 SAUNALAHDEN FASTHOLMAN METSÄALUE 50 000 €
+ 70 000 €

niittyalueen ennallistaminen ja piknikpaikka –
varikkoalueen siistiminen –
entisen ”Siperia” -talon ympäristö –
koira-aitaus varikkoalueelle (?) 70 000 € –

2
1, osin tehty
3
3

H3 HERTTONIEMEN ULKOILUPUISTO JA LUONTOALUE 70 000 €
vanhan pihapiirin ja niittyalueen ennallistaminen ja piknikpaikka –
penkkien ym. varusteiden uusintaa ja lisäystä –
viljelypalsta-alueen vesihuolto –
selvitys Mökylän alueen liittämisestä luonnonsuojelualueeseen –

2
2
2

H4 HERTTONIEMEN METSÄSELÄNTEEN POHJOISOSA 5 000 €
kulun kanavoiminen, maastopyöräily? – 1

H5 SIILITIEN ALUEPUISTO 80 000 €
leikkipaikan kunnostus puiston yläosassa –
leikkipaikan viereisen yläkentän osittainen nurmetus –
koulun ympäristön ja käytävien laitojen kunnostusta + hoitoluokkamuutos A3 –

1
2
1

H6 KETTUPUISTOT
  –

H7 NÄÄTÄPUISTO
  –

H8 FRANS EMIL SILLANPÄÄN PUISTO 10 000 €
leikkipaikan poisto ja maisemointi – 2

H9 SUSITIE – HIRVITIE METSÄ
  –

H10 LEIKKIPUISTO HERTTONIEMI + ITÄVÄYLÄN REUNAN PUISTOT 30 000 €
ulkoilureitin kuivatuksen järjestelyt –

pikkukentän kohentaminen –
varusteiden uusiminen –

pääosin tehty 
2005
2
2

H11 HIIHTOMÄENPUISTO
 leikkivälineiden turvatarkastukset / uusimista? –

H12 MÄYRÄPUISTO
laita-alueella pieni hoitotason korotus –
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YHTEENVETO HANKKEISTA JA TOIMENPITEISTÄ

Kiireellisyys- 
luokka

H13 SOPULITIEN PUISTO
  –

H14 URHEILUKENTÄN YMPÄRISTÖ
  –

H15 SIILITIE – SIILIKUJA METSÄ
  –

H16 SIILITIE 5 PUISTIKKO 5 000 €
alueen kunnostus, yhteistyöhanke – 3

H17 SIILITIE – KETTUKUJA METSIKKÖ
  –

H18 SIILITIEN LEIKKIKENTTÄ
maankäytön tarkistusesitys –

H19 SIILITIEN ASEMAN PUISTOMETSÄ 35 000 €
kaiteen korjaus, lisäkaide –
vanhan tykkitien kunnostus –
hoitoluokkamuutos kulkureittien varrella A3 –

1
3
1

H20 PORTIMOPUISTO, POHJOINEN 30 000 €
kunnostus Schalinin tyyliin –

H21 PORTIMOPUISTO, ETELÄINEN
  –

H22 VÄINÖNLEHTO 80 000 €
Mustan Maijan taidepuisto, osa ”Schalinin tyyliin” –
laaksoalueen metsäpuiston noro ja lehto –

1
3

H23 SUSITIE – KARHUTIE PUISTOMETSÄ
  –

H24 MÄYRÄTIEN PUISTOMETSÄ
  –

H25 HIIHTOMÄENTIE – SUSIKUJA PUISTIKKO 20 000 €
kunnostusta Schalinin tyyliin – 2

H26 MÄENLASKIJANPUISTO ”SUOPUISTO”
leikkivälineiden turvatarkastukset / uusinta? –

H27 HIIHTÄJÄNPUISTO
kaavamuutos? –

MUUT PIENET PUISTOHANKKEET JA KALUSTEHANKINNAT 60 000 €
em. kohteiden lisäksi Länsi-Herttoniemessä – 1-3

YHTEENSÄ 595 000 €
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Koko Herttoniemi–Roihuvuori -alue

Kiireellisyys- 
luokka

JALOPUUISTUTUKSIA 50 000 €
sopimusviljelypuita –
metsiin myös pienempiä taimia –

v. 2006-2007
1

KULKUREITISTÖN PARANNUKSIA 300 000 €
esteettömyyden vuoksi tehtäviä muutoksia –
ulkoilureitistön parannuksia –
reittien varsien varuste- ja kalustehankintoja –

1-3
1-3
1-3

ITÄVÄYLÄN ALIKULUT
kunnostus Itäväylän melusuojauksen yhteydessä, lähiörahoitus (?) –

YHTEENSÄ 350 000 €
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YHTEENVETO HANKKEISTA JA TOIMENPITEISTÄ
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LIITTEET

Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat

Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji

Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat

Liite 4 : Luonnonhoidon erityiskohteet 
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