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JOHDANTO

Tämä raportti on osa Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelmaa 

vuosiksi 2006 - 2015. Viheraluesuunnitelma koostuu neljästä osasta. En-

simmäinen osa sisältää koko aluetta koskevia lähtötietoja ja selvityksiä sekä 

 alueiden kehittämisen yleistavoitteet ja yhteenvedon kymmenvuotiskaudel-

le esitetyistä toimenpiteistä. Länsi-Herttoniemenstä, Herttoniemenrannasta 

ja Roihuvuoresta on tehty omat raporttinsa. Neljään erilliseen osaraporttiin 

on päädytty suunnitelma-alueen laajuuden vuoksi. 

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 suunnittelmalle. Luonnonhoitosuunnitelma asetetaan 

nähtäville ennen lopullista valmistumistaan. Herttoniemen ja Roihuvuoren 

luonnonhoidossa panostetaan kuivuustuhojen korjaamiseen ja  jalopuiden 

lisäämiseen. Jalopuuistutuksiin on varattu 50 000 euron erityismääräraha.

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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Rekisterinumerot
a. 54407 Vesitornin niitty ja kenttä 
b. 54072 Roihuvuoren selännemetsän 
eteläosa
c. 54077 Japanilaistyylinen puutarha
d. 54071 Leikkipuisto Tuhkimo
e. 54042 Vuorenpeikon puistokaistat

Hoitoluokka
a. A2, A3, K1, C1
b. C1
c. A1, A2, C1
d. A2, L1, C1
e. A2, C1

Hoitopinta-ala 
a. 57242 m2

b. 95643 m2

c. 9238 m2 (1258 m2 tonttien puolella)
d. 11712 m2

e. 9899 m2 (maa 10599 m2, vuokrattu 
tontille parkki, ajo 700 m2)

Kaavamerkintä
a. VL,  b, c, d, e.   P
 
Perustamisvuosi
a. 1970 A2
 
Suunnittelija
c. Alueen vanha suunnitelma Bengt Scha-
lin (?), Japanilaistyylinen puutarha Jukka 
Toivonen ja Virve Veisterä
d. alkuperäinen suunnitelma puiston jä-
sentelystä ja vesialtaasta Bengt Schalin (?)  
korjauksia Erkki Koskiniemi, Jussi Luoma-
nen

R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Vesitornin niitty ja kenttä  (54407) 

Alueen kuvaus

Roihuvuoren länsilaidan laajan aluepuiston eteläisin osa on kaupunginosan 

näyttävä sisääntuloalue. Avoimella ja tasaisella maisematilalla on suuri mai-

semallinen ja toiminnallinen merkitys muuten varsin metsäisellä ja mäkisellä 

alueella. Taustalla sienimäisenä kohoava vesitorni, mahtavat vanhat poppelit 

ja avara puistoniitty pitkine näkymineen antavat paikalle juhlavan suurpiirtei-

sen hahmon. Maisematila kaipaa rajaavaa kasvillisuutta reunoilleen, erityises-

ti teollisuusalueen puolelle.

Tässä osassa aluepuistoa on vilkkaasti käytetty pallokenttä, avointa käyttö-

nurmea ja lämpimään ilmansuuntaan kalteva niitty. Aukiolla lennätetään leijaa 

ja liitokiekkoa, ja harjoitetaan taijia. Alueen itäosassa on Sahaajankadun koi-

ra-aitaus sekä koirien koulutusalue

Puiston lounaisosan halki kulkee merkittävä, laajan alueen kuivatusta palve-

leva ojauoma, jonka varressa kasvaa paikoin mielenkiintoista kosteikkokas-

villisuutta ja suurikokoisia luonnonperennoja. 

Porolahden kentän eteläosassa kasvaa mm. kookkaita poppeleita. Pohjois-

osassa on koivuja ja tammia. Muutama koivu on huonokuntoinen, pakuri-

käävän vaivaama. Vanhoista puista huomionarvoisimpia ovat erikoiset jalavat, 
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jotka kasvavat 11 puun ryhmässä. Osa niistä on tavallista vuorijalavaa (Ulmus 

glabra), mutta jotkut ovat pienilehtisiä ja sirokasvuisia. Ne muistuttavat lä-

hinnä harvinaista kujajalavaa (Ulmus minor ’Hoersholmiensis’). Puut ovat 

40–50 vuotta vanhoja. Eteläosan nuoret puut (mm. poppeleita ja jalavia) on 

lisätty Kaupunginpuutarhalla ja istutettu 1990-luvulla. Kentän reunalla kasvaa 

mm. pensastavia nuoria valkojalavia (Ulmus americanaa), joita ei kasvane 

muualla Helsingissä. 

Niittyalueen pohjoisosassa on länsi - itä -suuntainen  Jättiläisentieksi nimetty 

vanha tykkitie, joka on osin painunut ja peittynyt irtaimeen maa-ainekseen. 

Niittyalueen pohjoisosan rinnettä on korotettu täyttömaalla. Täyttöalue 

erottuu kumpareena loivempipiirteisestä alkuperäisestä  maastosta. Rinnettä 

on hoidettu kukkaniittynä.

Puistoalueen itälaidan metsikössä, Tuhkimontie 8:n vierustalla on säilynyt 

jäänteitä Hammarénin tilan talousrakennuksen kivisestä ajoluiskasta. (Tilasta 

tarkempi selostus kohteessa R12.)

Pelikentän laitteet ovat kovassa käytössä ränsistyneet ja uusimisen tarpeessa. 

Valaisimet ovat ilmajohtoisia ja puupylväisiä. Koira-aitauksessa on runsaasti 

HKR:n käsityöpajan veistoksia, jotka on noteerattu myös Helsingin julkista 

taidetta esittelevässä teoksessa.

Käyttäjien kommentteja 

Jättiläisentien kunnostusta on toivottu useassa yhteydessä. Se ansaitsee kun-

nolliset “sisäänkäynnit” Sahaajantieltä ja Tuhkimontien suunnasta.

Koira-aitauksesta ja -koulutusalueesta on saatu pääosin hyvää palautetta.  

Koirankouluttajat ovat toivoneet alueelle WC:tä, mutta sille ei ole jatkuvaa 

tarvetta. Koiratapahtumien järjestäjät voivat tarvittaessa vuokrata siirrettävän 

käymälän. 

Teollisuusalueen ja koulun suuntaan toivotaan kehystäviä istutuksia.

Oja kuljettaa likavesiä. Sen uomaa olisi hyvä laajentaa paikoin tulva-altaiksi 

likavettä puhdistavine kasvustoineen.

Niitylle johtava polku, taustalla teollisuus-
aluetta

Ojauoma puiston lounaisosassa
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Viheraluesuunnitelman luonnoksessa esitettiin lämpimään etelärinteeseen 

kirsikkaistutusta. Sitä on yleisesti kannatettu, mutta pari puheenvuoroa on 

esitetty avoimen maisematilan puolesta.  Kirsikkaistutuksen ideasuunnitel-

maan on sen vuoksi tehty muutos ryhmittelemällä puut tiukemmin alueen 

yläreunaan ja laidoille ja jättämällä tärkeitä näkymäsektoreita avoimiksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Merkittävää maisemallista ja toiminnallista kokonaisuutta kehitetään edelleen 

Roihuvuoren sisääntuloalueen keskeisenä puistona ottaen huomioon nykyi-

set toiminnat ja paikan suurpiirteinen selkeä kokonaishahmo. 

Ankeaa näkymää teollisuusalueen suuntaan parannetaan istuttamalla vi-

heralueen länsilaitaan puuryhmiä ja pensastoa. Näkymää Sahaajankadulta 

puistoon ei kuitenkaan peitetä täysin. Myös koulutonttien laidalle puistoon 

istutetaan puuryhmiä rajaamaan maisemaa.

Yksitoikkoista ojauomaa linjataan jouhevammaksi. Sen varteen perustetaan 

pienialaisia kosteikkoja, joihin istutetaan ja annetaan levitä paikalla ennestään 

kasvavia luonnonperennoja sekä kurjenmiekkaa. Ojan käsittelyssä otetaan 

huomioon sen tehtävä alueen kuivatuksessa.

Jättilaisentie
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Ideasuunnitelma Roihuvuoren kirsikkarinteen ja ojauoman varren istutuksista
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Kuivuustuhojen jäljiltä vesitornin eteläpuolinen metsä on kitulias. Sille istute-

taan uusi reunavyöhyke.  Laajalti ympäristöön näkyvälle rinneniitylle perus-

tetaan kirsikkatarha yhteistyössä Helsingin japanilaistahojen kanssa. Alueelle 

voidaan istuttaa vaiheittain n. 150 kirsikkapuun kokonaisuus. Kirsikkatarhan 

perustamista tukee se, että kävelyetäisyydellä on japanilaistyylinen puutarha. 

Kirsikkaistutuksen tarkemmassa suunnittelussa pohditaan myös alueella säi-

lyvän koirienkoulutustoiminnan tilantarve ja sijoitus. Toivottava yhteistyöta-

ho ovat myös lähikoulut.

Pakurikääpäiset huonokuntoiset koivut poistetaan.

Jättiläisentie kunnostetaan museoviranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Koirankoulutustoiminnan jatkuminen nykyisellä alueella on suotavaa. Kou-

lutusalueen koira-aitauksen ”ite”-taide kukoistakoon edelleen käsityöpajan 

hoi dossa. 

Pelikentän ja sen varusteiden kunnosta huolehditaan tehokkaasti.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kalusteiden ja varusteiden osittainen  –

uusinta 1
kirsikkaistutukset – lahjoituskohde, ajoitus?
vesitornin niityn ojakosteikko ja niittyä  –

kehystävät istutukset 2
Jättiläisentien kunnostus – 1

v. 2006 kustannusarvio 90 000 €

Jättiläisentien sisääntulon vaatimaton nykyasu

HKR:n käsityöpajan vestios koira-aitauksessa
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Roihuvuoren selännemetsän eteläosa (54072)

Alueen kuvaus 

Roihuvuoren länsiosan selännemetsä on maisemallisesti ja virkistyksellisesti 

erittäin merkittävä. Se palvelee myös lähiasutuksen suojavyöhykkeenä teol-

lisuusalueen suuntaan sekä koulujen luonto-opetuskohteena. 

Kaukomaisemassa eri ilmansuuntiin ja kauas merelle näkyvä Roihuvuoren 

vesitorni (ks. kansikuva) leimaa myös lähimaisemaa. Mäeltä, erityisesti sen 

länsi- ja etelälaidalta avautuu hienot näkymät ympäristöön. Vesitorninmäki 

on nuorten suosima kokoontumispaikka. 

Vesitornin mäki sekä koulun etelä- ja länsipuoliset kallioalueet ovat karuja. 

Niillä kasvaneet puut kuolivat laajalti vuosien 2002–2003 kuivuuden vuok-

si. Painanteissa kasvaa jonkin verran kitukasvuista mäntyä. Mäen alaosat ja 

notkot ovat kasvupaikaltaan rehevämpiä tuoreen kankaan ja lehtomaisen 

kankaan metsiä. Puusto on monin paikoin harvaa ja kaksijaksoista. Järeiden 

koivujen alla on nuorempaa kuusta, paikoin vaahteraa ja raitoja. Rehevämpi 

notko koivuvaltaisena, myös kuusta kasvavana sekametsänä on linnustolli-

sesti arvokas. Siellä pesii mm. hippiäinen, puukiipijä ja kuusitiainen. Myös 

laulurastaasta ja kultarinnasta on havaintoja alueella. 

Näkymä vesitorninmäeltä lounaaseen
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Kuivuustuhoja korjattiin vuonna 2004. Hakkuutähteet kasattiin vesitornin 

länsipuolelle välivarastoon, jonka tihutyöntekijä sytytti tuleen. Rakennusvi-

rasto on säilyttänyt alueella  mm. maa-ainesvarastoja. Syrjäinen sulkematon 

huoltotie on mahdollistanut villin kaatopaikkajätteen tuomisen alueelle. 

Vesitorninmäen länsirinteellä on vanhan liuskekivilouhoksen paikka. Mäellä 

on mielenkiintoista kalliokasvillisuutta. Haisukurjenpolvi viihtyy kallion juu-

rella. Leikkipuisto Tuhkimolta alkavan jyrkän asfalttitien vieressä on keväisin 

puro.

Alueella on vaatimaton varustaso. Sahaajankadulle johtavat portaat ja niiden 

vierusta kaipaavat kohennusta. Betonirunkoiset vanhat penkit ovat huono-

kuntoisia ja ne ovat painuneet liian mataliksi.

Alueen roskaantuminen ja ajoittainen kaatopaikkajätteiden tuonti metsään 

on suuri ongelma. Maa-ainesten varastointi ulkoilureitin varrella rumentaa 

aluetta.

Herttoniemen ja Roihuvuoren väliset jalankulkuyhteydet ovat erittäin tärkei-

tä ja niitä tulee kehittää.

Käyttäjien kommentteja

Poltetun hakkuujätekasan siivouksen hitaus aiheutti pahennusta, kuten myös 

maisemaa rumentanut varikkotoiminta.

On esitetty, voisiko vesitorninmäelle kehittää nuorisoa kiinnostavia toimin-

toja, koska se on nuorten suosima paikka. Itse nuorisolta ei kuitenkaan ole 

toistaiseksi tullut aloitteita. Metsäalue on sinänsä kiinnostava ja moneen toi-

mintaan sopiva alue. 

Luonnonhoidon tavoitteet

Maisemallisia arvoja korostetaan. Kallioalueiden siivous pienistä kuolleista 

puista ja risuista parantaa näkymiä. Maisemakeloja jätetään sopiviin kohtiin. 

Puuston uudistuminen turvataan hoitamalla vesakkoa ja istuttamalla uusia 

puuntaimia kasvupaikka vaatimukset huomioon ottaen. Kallioalueilla suosi-

taan luontaisesti syntyviä mäntyjä, mutta myös kylvön mahdollisuus män-

nyntaimien aikaansaamiseksi tutkitaan luonnonhoidon toteutussuunnittelun 

yhteydessä.

Kuivuustuhoja kalliometsässä
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Metsäpenkki

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
läjitys- ja varastoalueen maisemointi – 1
kalusteiden uusinta – 1
kulkureittien ja niiden ympäristön paran- –

nuksia 1

v. 2006 kustannusarvio 25 000 €

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kuivuustuhoista, varastointitoiminnasta ja roskaamisesta kärsinyt maisemalli-

sesti merkittävä alue kohennetaan arvoiseensa tilaan.

Rakennusvirasto etsii maavarastoalueen muualta ja kunnostaa vesitornin 

länsipuolisen alueen muotoilemalla maaston luontevaksi ja kylvämällä sille 

niittynurmen. Alueelle istutetaan myös puuryhmiä, mahdollisesti tammia 

joiden sijoituksessa otetaan kuitenkin huomioon tärkeät näkymät mäeltä 

länteen.

Alueen kulkureittejä ja niiden valaistusta ja varustetasoa parannetaan.  

Sahaajankadulle laskeutuvat portaat uusitaan ja niiden vierusta kohenne-

taan.

Vanhat penkit uusitaan ja alueelle tuodaan lisää puistonpenkkejä. Niiden si-

joituksessa otetaan erityisesti huomioon miellyttävät näköalat ja ilmansuun-

nat.  Selännemetsän penkkityyppi on nk. metsäpenkki – metallijalkainen, 

selkänojallinen, tummanruskeaksi käsitelty puupenkki.

   

Ylläpidossa huomioitavaa: Alueen roskaantumisen estoon kiinnitetään erityis-

tä huomiota. Villin kaatopaikkajätteen kuljetukseen käytetyt reitit puomite-

taan ja alue siivousta tehostetaan.
Sahaajankadulle laskeutuvat portaat
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Japanilaistyylinen puisto (54077)
              

Alueen kuvaus

Entisen kivilouhoksen ympäristöön perustetun Kalliopuiston  muodosta on 

jäljellä  kenttätasanne, joitain käytävälinjauksia ja  portaita.  Vanhan hiekka-

kentän pohjoislaidalla on vaikuttava entisen kivilouhoksen kallioseinä. Kent-

tää käytetään mm. petankin pelaamiseen. Kenttäalueella  oli aikoinaan suuri 

keinu, jonka mukaan paikkaa kutsuttiin myös keinupuistoksi

Alueen monimuotoiset kalliot, maalaukselliset vanhat männyt, maaston sel-

keät terassimaiset korkeuserot sekä pintavesien ja orsivesien kulkureitit ovat 

olleet lähtökohtina japanilaisvaikutteisille sommitelmille. 

Puisto on rakentunut vähitellen usean vuoden kuluessa. Käsityövaltaiseen 

työhön on osallistunut mm. joukko puutarha-alan työllistettyjä ja työllisyys-

kurssilaisia. Puisto on hyvä esimerkki paikan lähtökohdat oivaltavasta ja niitä 

jalostavasta puistosuunnittelusta ja -toteutuksesta.  Puutarhaliitto ry ja Ra-

kennustuoteteollisuus RTT ry valitsivat Japanilaistyylisen puutarhan vuoden 

1998 ympäristörakenteeksi.

Puiston neljä eriluonteista osaa on omistettu ilmansuuntia hallitseville tarue-

läimille. Pohjoisimpana on mustan kilpikonnan hallitsema metsäinen yläte-

rassi, jossa kapeat polut mutkittelevat sammalpeitteen ja maanpeitekasvien 

kattamassa maastossa. Läntinen valkoiselle tiikerille omistettu suojaisa ja 

Suunnitelma 1960-luvulta, mahdollisesti Bengt Schalinin työ
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lämmin louhosseinien, luonnonkivimuurin ja kallion rajaama puutarha on 

suosittu rauhallinen istuskelupaikka. 

Eteläisessä punaisen feenikslinnun puutarhassa sijaitsee kuivavesiaihe, kiviai-

neksista laadittu symbolinen elämänvirta ja -meri, teeseremonioiden käsi-

enpesupaikkaan viittaava kiviasetelma, piknikpaikkana suosittu teekatos sekä 

erityyppisiä bambuaitoja sekä portteja. Idän ilmansuuntaa hallitsevan pienen 

sinisen lohikäärmeen puutarhassa maakerroksen alta paljastettuun kallioruh-

jeeseen on rakennettu ”seitsemän äänen” noro, joka laskee rehevän kasvilli-

suuden ympäröimään ja zickzack-sillan ylittämään kallioaltaaseen.

Ohikulkijoita puutarhaan kutsuu Roihuvuorentien yläpuolisessa rinteessä ke-

väisin herkästi kukkiva ja syksyn ruskassa hehkuva kirsikkametsikkö.

Kasvillisuus on monimuotoista käsittäen alkuperäistä luonnonpuustoa sekä 

japanilaisia lajeja. Perenna- ja maanpeitekasvustoja on runsaasti. pääosin kas-

vustot ovat kohtalaisen hyvässä kunnossa, mutta 1. luokan hoitotasoon näh-

den parantamisen varaa paikoin on. Osalla aluetta on sammalpohja, jonka 

menestyminen on ollut työn takana eikä vieläkään ole aivan hallinnassa.    

Puistossa on runsaasti erikoisrakenteita, jotka on tehty rakennusviraston 

käsityöpajalla. Osa niistä (bamburakenteet, sirot katokset jne.) ovat raken-

teeltaan normaalia puistokalustusta haavoittuvampia ja niillä on toistuva uu-

simistarve.

Mustan kilpikonnan puistometsä

Valkoisen tiikerin puutarha

Punaisen feenikslinnun puutarha

Pienen sinisen lohikäärmeen puutarha
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Käyttäjien kommentteja 

Puistosta on saatu erittäin hyvää yleisöpalautetta, ja sen ylläpitoa ensiluokkai-

sena puistokohteena on pidetty tärkeänä.

Naapurusto on toistuvasti paheksunut lehtipuhallinten käyttöä puiston hoi-

dossa, joten mm. sammalikon hoidossa tarpeellinen puhallinten käyttö on 

rajattu ajallisesti mahdollisimman vähäiseksi. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puiston hoito- ja kehittämissuunnitelma saatetaan valmiiksi. Suunnitelma 

pohjautuu puiston nykyiseen sommitelmaan. Siinä pyritään ratkaisemaan 

esiintyneitä hoito-ongelmia. Alueen jäsentelystä, kasvillisuudesta ja raken-

teista tehdään tarkat piirrokset ja kuvaukset, jotta hoidon laatu kyetään var-

mistamaan pitkällä tähtäimellä hoitajien aikoinaan vaihtuessa.  Suunnitelmas-

sa määritellyt korjaukset toteutetaan vaiheittain 10-vuotiskaudella.

Puistoa kehitetään ja hoidetaan ydinosiltaan 1. luokan puistona parhaillaan 

laadittavan hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti. Uusia rakennelmia, 

kasvillisuutta ja muita elementtejä ei tuoda alueelle spontaanisti, vaan kaikis-

ta muutoksista sovitaan ylläpidon tilaajan kanssa. Puiston rakenteet uusitaan 

tarpeen mukaan hoito- ja kehittämissuunnitelmassa esitettyjen piirustusten 

mukaisesti.  

Osa puistosta on tonttimaalla. Maanvaihdosta on syytä neuvotella (ks. koh-

de 54042, Vuorenpeikon puistokaistat). Ellei maanvaihto käy päinsä, sopi-

mukset puistoalueiden käytöstä tulee päivittää muuten.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
hoito- ja kehittämissuunnitelma – 1
puistoalueen sopimukset / maanvaihto? – 1
katoksen korjaus – 1
pienehköjä rakenteellisia korjauksia ja  –

istutusalueiden kunnostusta hoito- ja 

kehittämissuunnitelman mukaisesti

1-3

v. 2006 kustannusarvio 60 000 €

1. luokan hoitotasoon nähden on paikoin 
parantamisen varaa
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Leikkipuisto Tuhkimo (54071)
 

Alueen kuvaus 

Leikkipuiston sijainti laajan metsäisen aluepuiston ydinalueella on erittäin 

suojainen ja pienilmastoltaan miellyttävä.  Puisto on perustettu 1960-luvulla. 

Altaan ympäristössä tehtiin muutoksia 1990-luvulla ja osa alueesta on perus-

korjattu muutama vuosi sitten.

Sosiaalivirasto vastaa leikkipuiston toiminnasta ja rakennuksista. Leikkipuis-

to on kaikille avoin vapaa-ajanviettopaikka. Aamupäivätoiminta painottuu 

vanhempien ja lasten yhdessäoloon ja leikkitoimintaan. Iltapäivätoiminnas-

sa tarjotaan koululaisille turvallista ja virikkeellistä toimintaa. Nuorisotilojen 

poistuttua Strömsin alueelta Musiikkiopiston rakennuksesta puisto palvelee 

entistä enemmän nuorisoa. Alueelle on tuotu väliaikainen parakki nuori-

sotoimintaa varten. Roihuvuori-päivää on aiemmin vietetty leikkipuistossa, 

mutta nyt tilaisuus on vakiintunut kirkon pihalle.   

Rakennusvirasto vastaa puistoalueen hoidosta. Puistossa on monipuolinen 

leikkivälineistö, pelikenttä, uima-allas ja talvisin luistinrata sekä jäämäki. 

Puiston reuna-alueilla on runsaasti luonnonpuustoa. Ydinalueen istutukset 

ovat osin korotetuissa istutusaltaissa. 

Ensimmäinen suunnitelma leikkipuistosta, mahdollisesti Bengt Schalinin työ
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R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
pintavesijärjestely pääkäytävän laidassa – 1
aita pääkäytävän varteen (koirien jätös- –

ongelma) 1
leikkivälineiden korjauksia turvatarkastus- –

ten mukaan

V. 2006 kustannusarvio 30 000 €

Puiston sijainti harjanteiden välisessä laaksossa on pintavesien johtamisen 

kannalta hankala varsinkin kun leikkipuistorakennus on sijoitettu laakson pää-

tyyn poikittain. Kuivatusta parannettiin puiston perusparannuksen yhteydes-

sä, mutta varsinkin alueen itälaidalla on edelleen muutamia ongelmakohtia.

Puiston varusteet ja kalusteet ovat peruskorjauksen ja jatkuvan ylläpidon an-

siosta yleisesti kohtuullisen hyvässä kunnossa, vaikka ilkivalta alueella onkin 

valitettavan yleistä. Altaan ympäristön betonirunkoiset penkit ovat huono-

kuntoisia. Valaisimia on ainakin kahta tyyppiä: aikakaudelle tyypillisiä puisto-

valaisimia ja uudehkoja raittivalaisimia.

Käyttäjien kommentteja 

Suuria muutostoiveita ei ole ilmennyt. Laajentunut nuorisotoiminta puistos-

sa tuottaa jonkin verran käyttötavan muutoksia.

Koirien ulkoilutus ja jätökset ovat tuottaneet ongelmia varsinkin käytävän 

varrella. Leikkipuistoalueen rajaamista aidalla käytävän reunassa on toivottu. 

Pintavesiongelmasta on huomauteltu.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa kehitetään ja hoidetaan turvallisena viihtyisänä ja monipuolisena leik-

ki- ja toimintapuistona. Alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Leikkivälineitä 

ja varusteita korjataan ja uusitaan maltillisesti ottaen huomioon mm. puiston 

käyttötavan muutokset ja turvanormit. 

Kuivatusta parannetaan ja puiston keskialuetta aluetta rajataan matalalla kai-

teella käytävän varrella koirien jätösongelman vuoksi.

Keskialueen korotettua istutusta

1990-luvulla uudistettua allasaluetta
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Vuorenpeikon puistokaistat (54042)

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien sekä terveyskeskuksen ja koulun tontin välialueilla sijaitsee 

pitkänomaisia puistoksi kaavoitettuja alueita, jotka liittyvät saumattomasti pi-

hoihin. Alue on osittain nurmea, osittain parkkialuetta ja kulkuväylää. Kulku-

reiteistä osa liittyy asuinkorttelien väliseen käytäväverkostoon.  

Kaistaleella kasvaa vain muutama puu. Muutamasta kohdasta on tehty pitkä-

aikainen vuokrasopimus kiinteistöjen kanssa. 

Vuorenpeikontien varressa kuivahkolla kankaalla kasvaa n. 100-vuotias män-

nikkö. Koulun puolella maa on kallioista ja puusto hyvin harvaa. 

Käyttäjien kommentteja 

Ei ole kirjattu.

Luonnonhoidon tavoitteet

Männikön annetaan kehittyä luonnonmukaisesti, mutta turvallisuudesta 

huolehditaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Asemakaavan tarkistusehdotus: kapea korttelien 43212 ja 43211 välinen 

puistokaistale vaihdetaan Japanilaiseen puistoon liittyvään tonttimaahan.

Myös muista kiinteistöjen hoidossa olevien puistokaistojen sopimukset tar-

kistetaan. 

Keskeistä puistoaluetta hoidetaan puistometsänä..

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
maankäyttösopimukset tai kaavamuutos? – neuvoteltava
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R2 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA

Rekisterinumerot 
a. 54007 Roihuvuoren selännemetsän 
pohjoisosa
b. 54078 Yleiskaavan rakennusvaraus 
selännemetsässä
c. 54033 Lumikintien kenttä

Osoite
43 Herttoniemi

Hoitoluokka
a. C1, K1
b. C1
c. A2, A3, C1, L2  

Hoitopinta-ala
a. 108825 m2

b. 36028 m2

c. 9178 m2

Kaavamerkintä / nro  
a. VP /  3979
b. VP / 3979
c. P / 3979

R2  ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA

Roihuvuoren selännemetsän pohjoisosa (54007) 

Alueen kuvaus 

Kohde on osa Roihuvuoren länsiosan maisemallisesti ja ekologisesti merkit-

tävää selännemetsää, joka palvelee myös lähiasutuksen suojavyöhykkeenä 

teollisuusalueen suuntaan sekä tärkeänä ulkoilualueena. 

Maasto on vaihtelevaa ja paikoin jopa jylhäpiirteistä, ja osalla aluetta on oi-

kean metsän tuntu. Terveyskeskuksen länsipuolella on aiemmin sijainnut 

Roihuvuoren hyppyrimäki.  Sen pohjoispuolella notkon pohjalla on soistu-

nut alue, joka on aikoinaan ollut ojitettu. Nyt ojat alkavat umpeutua ja sois-

tuneisuus lisääntyä. Kosteikossa kasvaa lehtipuustoa ja myös tervaleppää.

Metsä kärsi kuivuustuhoista vuosina 2002 ja 2003 ja alueelta poistettiin 

paljon kuollutta ja huonokuntoista puustoa. Kolmannes puiston alasta on 
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Selännemetsä teollisuusalueen laidassa, kuva 
otettu ennen kuivuustuhoja

Penkit ovat huonossa kunnossa.

karua kalliomaata. Kasvullisen osan kasvupaikoista 16 % on lehtoa, 31 % 

lehtomaista kangasta, 39 % tuoretta kangasta ja 13 % kuivahkoa kangasta. 

Suhteellisen rehevät alueet, kalliomaat poisluettuna, ovat perustana moni-

puoliselle lehtipuuvaltaiselle metsälle, joka on myös linnustollisesti arvokas. 

Alueella on vahva lehti- ja sekametsän peruslinnusto ja havaintoja on myös 

kultarinnasta, tiklistä ja sirittäjästä. Iältään puusto on vanhaa ja etenkin har-

maaleppää kasvava lehtoalue on erittäin heikkokuntoista. 

Ongelmia ovat alueen roskaantuminen sekä teollisuusalueen tonttien osin 

luvalliset ja osin luvattomat aluelaajennukset, jotka muodostavat epäsiistin 

reunan viheralueelle. Kulkureitti Siilitien metroasemalle kiertää hieman poh-

joisen kautta, joten teollisuustonttien kautta on syntynyt oikopolkuja.  Tont-

tien pysäköintiongelmaa ja suorempaa kulkureittiä metroasemalle on pyritty 

ratkaisemaan asemakaavalla, joka on vahvistunut kesällä 2005. 

Metsässä on vilkkaasti käytetty koira-aitaus, jonka aita ja varustus ovat asial-

lisessa kunnossa. Muuten alueella on niukasti varusteita.  Käytävien reunat 

ovat paikoin viimeistelemättömiä. 

Käyttäjien kommentteja 

Aiempia metsänhoitotoimenpiteitä, mm. kuivuustuhojen jälkeistä puiden 

kaatoa, on arvosteltu rankasti. Koira-aitauksen sijoitusta hienolle metsä-

alueelle on arvosteltu, ja sitä on jopa ehdotettu poistettavaksi. Sen säilyt-

täminen on kuitenkin alueen vilkkaan käytön vuoksi toistaiseksi tarpeen.  

Aitauksen joutuessa peruskorjausvaiheeseen sijaintivaihtoehdot teollisuus-

alueen laidassa tutkitaan.

Selännemetsän merkitys asuntoalueen ja teollisuuskorttelien välisenä suo-

javyöhykkeenä on suuri. Alueelle on toivottu lisää penkkejä ja valaisimia. 

Entisen hyppyrimäen perustuksia on toivottu poistettavaksi. Hyppyrimäen 

alastulorinne toimii talvella pulkkamäkenä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puiston pohjoispäässä ulkoilutien ja teollisuusalueen välistä harmaalepikkoa 

uudistetaan tekemällä aukioita, joihin istutetaan pitkäikäisiä lehtipuita (met-

sälehmus, jalava, tammi, koivu) niin, että syntyy monilajinen kerroksellinen 

lehtipuuvaltainen sekametsä. Teollisuustonttien rajalle istutetaan myös kuu-

sia kehittymään suojaksi, joka toimii myös talvella. Kallioalueet hoidetaan 

maisemallisesti kauniiksi mm. poistamalla niiltä pystyyn kuollut pienpuusto. 
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R2 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA

Monimuotoisuutta lisätään metsän ydinalueilla mm. jättämällä pieniä pökke-

löitä sekä lahopuita maapuiksi eliöstölle. Painanteen kosteikkoalue jätetään 

hoidon ulkopuolelle ja ojien annetaan umpeutua. Maapuilla ohjataan kulkua 

siten, etteivät polut kulje kosteikon poikki. 

Pulkkamäkenä toimiva entisen hyppyrimäen alastulorinne pidetään avoi-

mena. Karummilla kasvupaikoilla, joissa kuivuustuhot olivat suurimmat, 

suositaan luontaisesti syntyvää mäntyä ja katajaa. Jalopuita istutetaan ulkoi-

lureittien varrelle ja sopiviin kohtiin luonnonhoidon toteutussuunnitelman 

mukaisesti.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kuivuustuhoista ja roskaamisesta kärsinyt maisemallisesti merkittävä alue py-

ritään kohentamaan arvoiseensa tilaan. 

Alueen kulkureittejä ja niiden valaistusta ja varustetasoa parannetaan ja käy-

tävien rikotut laidat viimeistellään.

Valaistusta parannetaan paikoitellen, vanhat betonirunkoiset penkit vaihde-

taan uusiin ja alueelle tuodaan muutama penkki lisää. Alueen siivousta te-

hostetaan.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kulkureittien ja niiden varsien paikoittainen  –
kunnostus 1
penkkien uusiminen – 1
asemak. mukainen käytävämuutos Sahaajan- –
kadun puolella

V. 2006 kustannusarvio 65 000 €

Yleiskaavan rakennusvaraus selännemetsässä 
(54078)

Alueen kuvaus

Yleiskaava 2002:ssa on merkitty Lumikintien asuinkorttelien pohjoispuoli-

selle metsäalueelle varaus asuntoalueen laajennukselle. Kaupunkisuunnitte-

luvirasto tutkii parhaillaan alustavia vaihtoehtoja. Mahdollinen rakentaminen 

alkanee aikaisintaan vuosikymmenen vaihteessa.

Tärkeä ulkoilureitti metsän siimeksessä

Entisen hyppyrimäen alastulorinne. Metsän 
siivousta on tehostettava.
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Käyttäjien kommentteja 

Alueen metsänhoitotoimenpiteitä mm. kuivuustuhojen jälkeistä puiden kaa-

toa on kritisoitu voimakkaasti. Asuntoalueen laajennusta metsään on arvos-

teltu voimakkaasti. Maankäyttöä ei ratkaista rakennusviraston viheraluesuun-

nitelmassa, vaan se on kaupunkisuunnitteluviraston vastuulla. KSV tiedottaa 

aikanaan kaavoitustyön vaiheista.  

Luonnonhoidon tavoitteet

Kaavoituksen alla olevalle alueelle ei aseteta tässä vaiheessa muita tavoit-

teita kuin yleinen turvallisuudesta huolehtiminen. Alueelta korjattiin 2004 

kuivuustuhojen jälkiä ja istutettiin koivun ja männyn taimia pahimpiin aukko-

paikkoihin.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle 

Kaavoitustilanteen vuoksi alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Alueen siis-

teydestä huolehditaan

Lumikintien kenttä 54033

Alueen kuvaus

Alue on aikoinaan suon paikalle rakennettu leikkikenttä, jolta vanhat leikkivä-

lineet on poistettu muutama vuosi sitten.  Leikkipaikan tarvetta ei ole viime 

aikoina ilmennyt. Kenttä on säilytetty, koska Roihuvuoressa on suhteellisen 

vähän puistokenttiä. Muusta alasta osa on puistomaista ja osa metsäistä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Mäntyvaltaista varttunutta sekametsää hoidetaan elinvoimaisena ja turvalli-

suus huomioon ottaen.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle 

Alueella ei tehdä suuria toimenpiteitä. Kentän reuna-alueiden Istutuksia täy-

dennetään Roihuvuorelle tyypillisillä mielenkiintoisilla puu- ja pensaslajeilla.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
täydennysistutuksia – 3

V. 2006 kustannusarvio 5 000 €
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R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET

Yleistä aluekokonaisuudesta

Nämä metsäiset viheralueet ulottuvat osittain Marjaniemen kaupungin-

osaan.

Roihuvuoren koillisosalla maaperästä heikkokasvuisia kalliomaita on vain 

13 % muun osan jakaantuessa lehtoihin (43 %), lehtomaisiin kankaisiin 

(36 %), tuoreisiin kankaisiin (16 %) ja kuivahkoihin kankaisiin (4 %). Alue 

on siis hyvin rehevää. 

Kuivuustuhot eivät tällä alueella olleet aivan niin pahoja kuin muualla Roihu-

vuoressa. Pahimmat tuhot olivat Roihuvuorentien varressa ja kallioalueilla 

asuinalueiden reunassa. Puusto on koivu- ja lehtipuuvaltaista. Ikärakenteel-

taan puusto on keski-ikäistä tai vanhaa 40–100 -vuotiasta. Kuusta ja mäntyä 

alueella on harvinaisen vähän, kun verrataan Helsingin kokonaisuuteen.

R3  ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET 
Rekisterinumerot
a. 64001 Tulisuon puisto siirtolapuutar-
han eteläpuolella
b. 64048 Hiidenkirnujen rinnemetsä
c. 65026 Hiidenkirnujenrinne, Itäväylän 
laita
d. 55025 Roihuvuorentie–Itäväylä metsä
e. 54008 Prinsessantien puistometsä 

Osoite
43 Herttoniemi

Hoitoluokka
a, b, c, e  C1
d.   C1, A2  

Hoitopinta-ala
a. 16365 m2

b. 92573 m2

c. 11796 m2 
d. 17281 m2

e. 23406 m2  

Kaavamerkintä / nro
a, b VL / 10265
c, d, e   ei kaavamerkintää
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Tulisuon puisto siirtolapuutarhan eteläpuolella 
(64001)

Alueen kuvaus

Alue on valtaosin lehtoa, jossa kasvaa melko väljästi koivuja sekä alikasvok-

sen seassa lehtopensaikkoa ja vaahteraa. Pieni kulma luoteisosassa kuuluu 

ympäristökeskuksen kartoittamaan arvokkaaseen kasvillisuuskohteeseen. 

Lehto kaistaleella kalliojyrkänteen reunassa kasvaa mm. lehtosinijuurta, sini-

vuokkoa, mustakonnanmarjaa ja koiranvehnää.

Luonnonhoidon tavoitteet

Lehdon säilyminen turvataan. Valoisana kehittyvään koivikkoon ei anneta 

syntyä kuusialikasvosta. Vaahteroita suositaan, jos ne ovat hyvärunkoisia ja 

kehityskelpoisia. 

Hiidenkirnujenrinne (64048)

Alueen kuvaus

Lehtipuuvaltainen lehtometsä joka laskeutuu Prinssintien ja Prinsessantien 

talojen itäpuolelta Marjaniemen siirtolapuutarhaan. Vanhojen koivujen kun-

to on melko huono. Paikoin puusto on heikkokuntoista harmaalepikkoa. 

Lehdettömään aikaan näkymät ovat pitkälle, mutta kesäisin pensaskerroksen 
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R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET

lehvästöt tekevät alueesta sulkeutuneemman ja metsän tuntu on mukava. 

Linnustollisesti alue on arvokas ja alueen eteläosan kallionalustat kuuluvat 

samaan arvokkaaseen lehtokohteeseen, joka jatkuu hieman Tulisuonpuis-

ton puolelle. Tulisuontie 4 pohjoispuolella puisto on käytävän eteläpuolella 

muuttunut osaksi pihaa.

Alueella on ilmeisesti tykkitien jäänne. Sitä ei ole kuitenkaan noteerattu Hel-

singin linnoituslaitteiden inventoinnissa. Pohjoisosan kallioinen rinne on pai-

kalliselta asukkaalta (Riederer) saadun tiedon mukaan palvellut viime sodan 

aikana patterinmäkenä.

Käyttäjien kommentteja 

Hiidenkirnujen ympärillä olevat kömpelöt suoja-aidat on syytä korvata tyy-

likkäämmillä. Patterinmäen historia pitäisi selvittää ja paikalle voisi tehdä asi-

asta kertovan muistomerkin ja opasteen. Kuntovälineet uudistettava.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puustoa uudistetaan pienimuotoisesti, ja kuivuustuhoissa kärsineiden aluei-

den uudistuminen turvataan. Jalopuiden istutuksilla lisätään metsikön mo-

nimuotoisuutta ja kauneutta. Alueen eteläosaan voi istuttaa esim. metsä-

lehmuksia ja kosteimmille paikoille saarnea ja tervaleppää. Turvallisuudesta 

huolehditaan ja sopivissa kohdissa säilytetään myös tiheiköitä. Näille kohdille 

voidaan lisätä lahopuuston määrää jättämällä puunrunkoja maahan lahoa-

maan. Aluetta kehitetään lehtipuuvaltaisena metsikkönä ja sopivaa vaihtelua 

luodaan pienillä kuusiryhmillä, joita istutetaan lähemmäksi Itäväylää. Heikko-

kuntoisimpia leppävaltaisia alueita uudistetaan vaiheittain monilajiseksi lehti-

puuvaltaiseksi sekametsäksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Hoitoluokan tarkistus käytävän varressa Tulisuontie 4:n vieressä. Aluetta A-

hoitoluokkaan. Hiidenkirnuja ympäröivät aidat uusitaan.

Tykkitien ja Patterinmäen sotahistoria selvitetään ja alueelle tuodaan paikan 

historiasta kertova opaste.

Kuntovälineitä uusitaan tarpeen mukaan yhteistyössä liikuntaviraston kanssa.
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Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
aitojen uusiminen – 3
historiaselvitys, opaste – 3
kalusteiden ja varusteiden uusintaa – 2
hoitoluokan tarkistus käytävän varressa –

V. 2006 kustannusarvio 25 000 €

Hiidenkirnujenrinne, Itäväylän laita (65026)

Alueen kuvaus

Itäväylän varressa olevalla suojavyöhykkeellä kasvaa istutettuja n. 55-vuotiai-

ta lehtikuusia, koivuja, harmaa- ja tervaleppiä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Puuston elinvoimaisuudesta huolehditaan ja kehitetään kerrokselliseksi se-

kametsäksi.

Roihuvuorentie – Itäväylä metsä (55025)

Alueen kuvaus

Alue on osittain nurmialuetta ulkoilutien reunassa. Ammattikoulun länsipuo-

lella on pieni sekametsä, jossa on joitakin heikkokuntoisia vanhoja puita. 

Käyttäjien kommentteja 

Itäväylän varteen nykyisen nurmialueen kohdalle on ehdotettu suojametsää, 

mutta puiden kasvatus sähkölinjan suoja-alueella ei ole mahdollista.

Luonnonhoidon tavoitteet

Turvallinen ja maisemallisesti viihtyisä metsänreuna, jossa pyritään kehittä-

mään kerroksellisuutta.

Sähkölinjan alustaa Itäväylän varressa
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R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Toimenpiteet
Luonnonhoitosuunnittelun yhteydessä tutkitaan Itäväylän varren ma-
talahkon suojaistutuksen mahdollisuus yhteistyössä Helsingin energian 
kanssa. Suoja-alueen hoidon rahoittaja HELEN

Prinsessantien puistometsä (54008) 

Alueen kuvaus

Roihuvuorentien varresta jouduttiin kaatamaan paljon kuivia puita. Jäljelle 

jäänyt puusto on harvaa, mutta luontaisesti syntyneistä vaahteroista voidaan 

kehittää alueelle kaunista lehtipuustoa. Prinsessantien eteläpuolella puusto 

on varttunutta sekametsää ja tienvarressa on yksi Roihuvuoren harvoista 

kuusivaltaisista metsiköistä. Kuusten kunto on kohtalainen eikä välittömiä 

toimenpiteitä ole tarve tehdä. 

Roihuvuorentien itälaidalle rakennetaan lähiaikoina kevyelle liikenteelle reitti. 

Käyttäjien kommentteja 

Vanhaa koivikkoa on toivottu uudistettavaksi mäntymetsäksi.

Luonnonhoidon tavoitteet

Roihuvuorentien varressa puustoa kehitetään kerrokselliseksi sekametsäksi. 

Prinsessantien eteläpuolella huolehditaan turvallisuudesta ja tutkitaan istu-

tusten mahdollisuus vanhemman puuston väliin ja väljempiin kohtiin. Ta-

voitteena on luoda eri-ikäistä puustoa kehittymään tulevaisuuden varalle. 

Kuivemmilla kasvupaikoilla kallion läheisyydessä suositaan mäntyä.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kevyen liikenteen reitti Roihuvuorentien lai- –

taan (hanke on katujen toteutusohjelmassa)

1
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Alueen kuvaus

Roihuvuoren keskuksessa, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitseval-

la puistokaistalla on puistomainen yleisilme hoidettuine nurmialueineen ja 

istutuksineen. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Roihuvuoren keskustasta alusta-

van tarkastelun, jossa tällekin paikalle esitetään muutoksia. Todennäköisesti 

puistokaista kapenee katualueen muutosten vuoksi. Se kaavoitetaan mah-

dollisesti kadun viheralueeksi. Alueen maankäyttöratkaisu tarkentuu vuonna 

2006 tehtävän asemakaavatyön yhteydessä. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Keskustan asemakaavatyön valmistuttua alueen muutostöiden suunnittelun 

ja rakentamisen yhteydessä myös kaista suunnitellaan ja rakennetaan osittain 

uudelleen.

Viherkaistaa kehitetään ja hoidetaan korkeatasoisesti näyttävänä osana Roi-

huvuoren keskustaa.

Toimenpiteet
riippuvat asemakaavaratkaisusta –
rahoitus todennäköisesti mukana kadun rakentamishankkeessa –

R4  ROIHUVUORENTIEN - TULISUONTIEN PUISTOKAISTA KIRKON 
LÄNSIPUOLELLA

Rekisterinumero
54010

Hoitoluokka
A 2

Hoitopinta-ala
1294 m2

Kaavamerkintä / ak.nro
P / 3898
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R5 ROIHUVUORENTIEN - VUORENPOIKONTIEN PUISTOKAISTA

Alueen kuvaus

Roihuvuoren keskuksessa, kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla sijaitseva 

puistorinne rajaa kauniisti Roihuvuorentien katualuetta. 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Roihuvuoren keskustasta alustavan 

tarkastelun, jossa tällekin paikalle esitetään muutoksia. Osalle aluetta on tut-

kittu pysäköintipaikkojen sijoittamista. Maankäyttö ratkaistaan kaupunkisuun-

nitteluvirastossa vuonna 2006  tehtävän asemakaavatyön yhteydessä. 

Käyttäjien kommentteja 

Ostoskeskuksen yrittäjät ovat esittäneet alueelle pysäköintipaikkoja. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Keskustan asemakaavatyön valmistuttua alueen muutostöiden suunnittelun 

ja rakentamisen yhteydessä myös tämä alue todennäköisesti suunnitellaan ja 

rakennetaan osittain uudelleen. Jäljelle jäävä viheriö sisältynee asemakaavan 

pysäköinti- ja katualueisiin.

Toimenpiteet
riippuvat asemakaavaratkaisusta –
rahoitus todennäköisesti kadun tai pysäköintialueen   –

rakentamishankkeessa

R5  ROIHUVUORENTIEN - VUORENPEIKONTIEN PUISTOKAISTA 

Rekisterinumero
54011

Hoitoluokka
A2    

Hoitopinta-ala
1381 m2

Kaavamerkintä
P
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Alueen kuvaus

Yleistä aluekokonaisuudesta

Yleiskaavassa viheralue ja siihen liittyvä julkisen rakennuksen tontti on mää-

ritelty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-

nalta merkittäväksi kokonaisuudeksi. Se on osa yleiskaavan laajaa kaupun-

ginosapuistoa. Puiston lähikäyttäjiä asuu Marjaniemessä lähes 2 000 henkeä, 

Itäkeskuksessa 5 000 ja Roihuvuoressa lähes 8 000 henkeä.

Strömsin kartanon historia ulottuu 1700-luvun lopulle, jolloin tila erotettiin 

Herttoniemen kartanosta ja Kreijarsin torpan paikalle perustettiin Strömsin 

kartano. 1700-luvun lopulla alueelle rakennettiin päärakennus, talousraken-

nus ja päärakennusta ympäröivä pihapiiri.  

Kartano alueineen myytiin v. 1950 Kulutusosuustoiminnan Keskusliitolle 

(KK), jonka aikana kartanon pohjoispuolelle rakennettiin E-instituutti, karta-

non talousrakennukset purettiin ja nykyisen Marjaniemen siirtolapuutarhan 

paikalle perustettiin taimitarha. 1960–70 -luvulla lahden pohjukkaa täytettiin 

ja rantaan rakennettiin kävelytie. Kartano siirtyi Rakennuskunta Hakan hal-

tuun v. 1985 ja Helsingin kaupungille v. 1987. 

Entisessä E-instituutissa toimii Itä-Helsingin musiikkiopisto ja koulu. 

R6  STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO
Rekisterinumerot
a. 64002 Strömsin kartano
b. 64029 Strömsinlahdenpuisto
c. 64018 Marjaniemen uimaranta, LIV-
alue

Osoite
Tulisuontie   

Hoitoluokka
a. A2, C1
b. A2, A3, C1, B
c. rakentamaton, C1 

Hoitopinta-ala
a. 18557 m2

b. 106787 m2

c. 5228 m2

Kaavamerkintä / Ak.nro
VP + s / 11157
    
Suunnitelmat
Helena Saatsi: Strömsin kartanoalueen 
selvitys ja suunnitelma
Maisema- ja ympäristö oy / puistosuunni-
telma tekeillä 



33

R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO

Asemakaava

Koulun ja musiikkiopiston lisätilan tarve, Marjaniemen uimarannan laajen-

taminen, huoltoliikenne- ja pysäköintitarpeet antoivat aiheen asemakaavan 

tarkistukselle. Uusi kaava vahvistui vuonna 2004. 

Pääosa alueesta esiintyy merkinnällä VP eli puisto. Kartanon lähiympäristös-

sä on lisämerkintä s-1 eli suojeltava alueen osa. Sitä tulee hoitaa ja uudistaa 

niin, että sen luonne ja merkitys osana kulttuurihistoriallista ja maisemallista 

kokonaisuutta säilyvät. Musiikkiopisto ja kartano ovat suojeltavia rakennuk-

sia. 

Marjaniemen uimarantaa on asemakaavassa laajennettu Strömsinpuiston 

puolelle yhtenäiseksi VU - eli urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Uudella 

uimaranta-alueella on rakennusala yksikerroksiselle huoltorakennukselle. 

Kaavaan on merkitty likimääräiset kevyen liikenteen reitit. Tulisuontieltä puis-

ton lounaisnurkkaukseen kulkeva reitti on merkitty valaistuksi ja pidettäväksi 

kunnossa talvisaikaan.

Uimarantaa, puistoa ja musiikkiopistoa palvelevat pysäköintipaikat sijoittuvat 

Tulisuontien varteen ja Untuvaisentien päähän.

Kartano

Kartano sai nykyisen hahmonsa 1900-luvun alussa, jolloin rakennettiin (tai 

uu distettiin) tilan päärakennus ja sen edessä oleva symmetrinen käytävä- ja 

is tutussommitelma, jonka keskellä oli nurmiympyrä, pylväs ja koristeistutuk-

sia. Sommitelman keskiakseli jatkui rantaan, jossa sijaitsi laituri ja uimahuo-

ne.

Päärakennuksen länsipuolella 1800-luvulla perustettu tie jatkui puukujana 

lounaaseen Strömsinlahden rantaan. Päärakennuksen pohjoispuolella oli 

kartanon talousrakennukset, mm. talli, muonamiehenrakennus ja lato. 

Päärakennus sijaitsee Strömsinlahden pohjoisrannalla maisemallisesti näky-

vällä paikalla mereen laskevassa rinteessä. Sen edessä on 1900-luvun alun 

asuun kunnostettu käytäväsommitelma, jonka päätteenä sijainnut kiviraken-

teinen laituri on osittain purettu. Uimahuone on hävinnyt. Rannan kävelytie 

yhdistyy lahden pohjukassa kartanon entiseen puukujaan, josta on jäljellä 

huonokuntoinen tervaleppärivi. 

Päärakennuksen edustan puistossa kasvaa vaahteraa, saarnea ja tervaleppää. 

Reunalla on metsää. Päärakennuksen pohjoispuolella on asvalttipiha ja puis-

to, jossa kasvaa vanhoja tammia, vaahteroita, saarnia ja kuusia.

Strömsin kartano
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Rakennus on vuokrattu Itä-Helsingin kuvataidekoululle. Kohteesta on tehty 

historiallinen selvitys ja alustava kunnostussuunnitelma v. 1996.  Aluetta on 

kohennettu ja sen hoitoa on tehostettu kunnostussuunnitelmaa soveltaen.

Strömsinlahdenpuisto

Srömsinlahdenpuisto ympäröi varsinaista kartanoaluetta. Alueen kunnostus-

ta on 1990-luvun alkupuolelta lähtien toistuvasti siirretty taloussuunnitelmis-

sa Itä-Helsingin projektialueiden kiireellisempien hankkeiden tieltä. Puisto-

suunnitelma on ollut vireillä vuosia.

Valtaosa alueesta on Litorinameren pohjalle laskeutunutta savikkoa, jolle 

syntyneet lehtomaiset metsät on aikanaan raivattu pelloiksi. Viljelyala oli laa-

jimmillaan ennen lähiörakentamisen alkamista. Rakentamiselta säästyneet 

pellot ja niityt kasvavat nyt vaihtelevasti nuorta lehtisekametsää, pensaikkoja 

ja heinäkasveja sekä pellon rikkakasveja. Puustoa on harvennettu viimeksi 

1990-luvulla. Avoimena säilyneet alueet vaativat hoitoa, etteivät ne kasva 

umpeen. 

Alavan peltomaan halki kulkee valtaoja, jyrkkäreunainen ja oikaistu Mustapu-

ro. Puron ylittävä silta on huonokuntoinen ja toinen ylityspaikka on perustet-

tu väliaikaisratkaisuna kaksoisviemärirumpujen päälle pengertämällä. 

Puistossa on myös metsäisiä kumpareita ja rinnealueita, joissa kasvaa iäk-

käitä, järeitä mäntyjä. Maaperältään alue on rehevää lehtoa ja lehtomaista 

kangasta, paitsi kumpareet ovat kuivahkoja kankaita tai kallioisia kitumaita.

Maan nousun ja virtavesien mukanaan tuoman lietteen lisäksi on louheen 

ym. maa-aineksen kasaaminen siirtänyt rantaviivaa. Aaltojen osittain syö-

mällä louherannalla on paikoin vaarallista kulkea. Tärkeinä virkistyspaikkoina 

toimivat vanhat laituripengerrykset ovat rikkoutuneita. Erityisesti linnustolle 

arvokkaaksi alueeksi on luokiteltu rantavyöhyke ruovikoineen, tervaleppä-

korpineen ja monilajisine pensastoineen. Instituuttirakennuksen länsipuolel-

le puistoon on sijoitettu väliaikaisia kouluparakkeja ja perustettu pieni kou-

lunpiha.  Puiston länsiosassa on laajahko nurmikenttä, jota käytetään mm. 

pallopeleihin. Instituuttirakennuksen itäpuolella on jäänteitä vanhasta, mah-

dollisesti tykkitieksi kivetystä tiestä. 

Entiselle peltoaukealle kasvanuutta puustoa
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R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO

Puiston kautta kulkevan paineviemärin hapenottoaukot sijaitsevat rinteessä 

ja aiheuttavat alueelle hajuhaittaa. Tämä on omiaan vähentämään alueen 

käyttöä, ellei asiaan saada tulevaisuudessa korjausta.

Uimaranta

Uimarannaksi kaavoitettu alue on toistaiseksi rakennusviraston vastuulla 

luonnonhoitoalueena. Liikuntaviraston vastuulla on uimarannan ja sen pal-

velujen rakentaminen ja ylläpitäminen, mutta tämä hanke on jouduttu ta-

loussuunnitelmissa toistuvasti siirtämään. 

Strömsinlahdelle työntyvä Punapaaden kallio on komea maamerkki ja näkö-

alapaikka. Se on erittäin suosittu, hieman levotonkin oleskelupaikka, jonka 

ongelmana ovat lasinsirut. 

Luonnonhoidon tavoitteet

Metsäisiä alueita ja niittyjä kunnostetaan ja hoidetaan tekeillä olevan puisto-

suunnitelmaan liittyvän Strömsinlahdenpuiston kehittämis- ja hoitosuunni-

telman mukaisesti.

Hoidon tavoitteena metsäisillä alueilla on ylläpitää puuston elinvoimaisuutta 

ja monimuotoisuutta. Tervaleppää ja jalopuita suositaan. Näkymät ja avoi-

muus säilytetään riittävän usein tehtävillä pienpuuston hoidoilla. Metsiköiden 

keskiosissa sallitaan myös pensaiden ja tiheiköiden syntyminen linnuston 

suosimiseksi. Avoimuudella ja siisteillä käytävien varsilla parannetaan ulkoilu-

mahdollisuuksia ja turvallisuuden tunnetta. Alueen erilaisten luontotyyppien 

ominaispiirteitä tuetaan ja kehitetään metsänhoidollisin toimenpitein ja niit-

tyjä hoitamalla. Esim. Marjaniemen rivitaloalueen ympärillä olevia kalliomet-

siä ja kuivan kankaan metsiä kehitetään mäntyvaltaiseksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoalue kunnostetaan tekeillä olevan suunnitelman mukaisesti. Ensim-

mäisessä vaiheessa tehdään maiseman- ja luonnonhoitotöitä. Kartanon lä-

hiympäristön maisemaa avataan erityisesti tärkeiltä näkymäakseleilta. Myös 

muita metsittyneitä peltoja avataan paikoin. Niittyjä tasoitetaan niin, että ko-

neellinen niitto mahdollistuu. Viemärin hajuongelma pyritään ratkaisemaan 

Helsingin veden kanssa. 

Väliaikaisia koulurakennuksia puistossa

Avoimena säilynyttä maisemaa. Näkymä 
idästä kartanon suuntaan
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Puistosuunnitelman tavoitteet

Tavoitteita on kirjattu mm. puiston suunnittelusta järjestetyssä asukastilai-

suudessa, Roihuvuoren agenda-seminaarissa ja virkamiestyöryhmien koko-

uksissa. Useissa aluetta koskevissa aloitteissa ja kirjeissä kiirehditään alueen 

kunnostamista. Suunnitelmalle on kirjattu seuraavat tavoitteet: 

reitistön parantaminen ja täydentäminen –

koujen pihojen ja pysäköinnin ratkaisu puiston kannalta tyydyttävällä ta- –

valla

kartanopuistosuunnitelman tarkistus, mm. huoltoajo ja pysäköinti –

Mustapuron kehittäminen maisemallisesti tärkeänä vesiaiheena puistossa  –

ja puron ylityspaikkojen maisemallinen parantaminen

puiston avoimuuden lisääminen vanhaa kulttuurimaiseman tavoin, käyt- –

tönurmea pelikentälle ja oleskeluun

niitty- ja ketoalueiden lajiston kehittäminen perhospuistoksi –

ranta- ja metsäkasvillisuuden hoito ja lajiston rikastuttaminen  –

Marjaniemen uimarannan laajennus Strömsinlahdenpuistoon. –

Strömsinlahdenpuiston yleissuunnitelman luonnos vuodelta 2005, Maisema ja Ympäristö Oy
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R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO

Strömsinlahdenpuiston yleissuunnitelman on laatinut Maisema ja Ympä-

ristö Oy, joka aloitti työnsä huhtikuussa 2001. Työn ohjausryhmään ovat 

kaupungin puolelta kuuluneet viherosaston edustajien lisäksi kaupunkisuun-

nitteluviraston, opetusviraston, Itä-Helsingin ala-asteen ja musiikkiopiston, 

kuvataidekoulun, ympäristökeskuksen ja liikuntaviraston edustajat. Luonnos 

on esitelty asukastilaisuudessa 11.4.2002. Yleissuunnitelmaa on tarkistettu 

tilaisuudessa käydyn keskustelun ja muun palautteen perusteella. Suunni-

telma viedään yleisten töiden lautakuntaan vuonna 2007. Projektin johto 

rakennusvirastossa: Raija Holopainen. 

Suunnitelman kuvaus

Kevyen liikenteen reitit: Tärkeimmät reitit valaistaan ja ilmajohto muutetaan 

maakaapeliksi. Tykkitien arvo puiston keskeisenä kulkuväylänä korostuu. 

Rannan pääulkoilureitti linjataan kartanolta Mustapurolle myötäilemään en-

tistä rantaviivaa. Nykyisen reitin pohja puretaan tältä osuudelta, ja rantaan 

rakennetaan kapea, vain jalankulkijoille tarkoitettu polku. Liikenteen jäsentä-

minen on tarpeen pyöräilyn ja jalankulun yhteentörmäysten vähentämisek-

si. Uusi yhteys rakennetaan puiston luoteiskulmasta Strömsinlahdenpolulta 

nurmikentän sivuitse. Näin syntyy yhtenäinen pohjois-eteläsuuntainen reitti 

rantaan asti.

Pysäköinti ja huoltoajo: Puistoon ajo Untuvaistentien päästä vähenee, kun se 

sallitaan vain kartanon ja koulun henkilökunnalle. Puistotie jaetaan huolto-

ajon ja jalankulun kesken. Untuvaisentien kääntöpaikan lp-alueelle tulee 9 

autopaikkaa. Laajentuva uimaranta saa 20 + 30 autopaikkaa Tulisuontien 

varteen rakennettavilta lp-alueilta, jotka palvelevat myös koulun iltatilaisuuk-

sien yleisöä. Kartanon huoltoajo säilytetään rakennuksen lähellä. Pihaan tu-

lee 6 autopaikkaa henkilökuntaa varten. Saattoliikenne päättyy Untuvaisten-

tien päähän. 

Koulu ja pelikenttä: Koulun eteläpuolella säilyy huoltoajo puiston kautta ja 

henkilökunnan pysäköintipaikat pysyvät tontilla. Muu pysäköinti on siirre-

täänjoko koulun yläpihalle tai Untuvaistentien ja Tulisuontien LP-alueille. 

Koulun  välituntipihaa täydentää viereisen puiston nurmikenttä, jonka kuiva-

tusta ja tasausta parannetaan. Kentän pohjoispuolelle jää pieni kivituhkapin-

tainen pelialue, kun viipalekoulu puistosta puretaan.
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Mustapuro: Puron ylityspaikkojen rummut korvataan silloilla. Tulvia pyritään 

hallitsemaan uoman muotoilulla ja laajennuksilla. Näin vesi saadaan viipy-

mään, kiintoaines laskeutumaan ja ravinteet paremmin sitoutumaan kas-

villisuuden avulla. Puro saa uutta maisemallista merkitystä puistossa. Puron 

suulla merenlahti on liettynyt ja rehevöitynyt. Vesipintaa avataan, ja puron 

suulle rakennetaan lintusaari. Rannassa puron ylittävä silta uusitaan.  

Keskeinen puistoalue: Puiston keskeinen avoin itä-länsisuuntainen maise-

matila palautetaan. Näkymän päätteenä lännessä on kartanomäki ja vanhat 

pihapuut. Metsän reunoja tarkistetaan aukean molemmin puolin näkymän 

avaamiseksi ja maasto muotoillaan loivapiirteiseksi. 

Leikkialue: Aidattu pienten lasten leikkialue, on sijoitettu aurinkoiseen paik-

kaan keskeisen puistoaukean reunaan. 

Uimaranta: Marjaniemen uimaranta laajenee länteen päin. Ulkoilutien etelä-

puolelle rakennetaan huoltorakennus, jonne on lyhyt huoltoyhteys Kivalon-

tien päästä. Täyttömaan paikalle vanhalta saunalaiturilta Punapaadenkalliolle 

rakennetaan n. 150 metrin pituudelta hiekkarantaa. Puretun saunaraken-

nuksen rinne ja tasanne porrastetaan rantalentopallon katsomoksi ja oleske-

lupaikaksi. Muu uimaranta-alue on nurmikkoa ja istutuksia. 

Maisemanhoito: Vanhaa kulttuurimaisemaa palautetaan. Avointa tilaa puistos-

sa lisätään, ja sitä kunnostetaan sekä käyttönurmeksi että niityiksi ja kedoiksi. 

Eräänä tavoitteena on aikaansaada puistoon perhosia ja linnustoa suosivaa 

niittylajistoa. Puu- ja pensaslajistoa täydennetään uusilla lajeilla ja havupuiden 

osuutta lisätään asukkaiden toiveiden mukaisesti. Luontoarvoiltaan rikkaa-

seen tervaleppälehtoon rakennetaan kulkua kanavoiva pitkospuupolku.

Kustannukset ja aikataulu

Puiston Rakentamisen kustannusarvio on 807 000 euroa (alv. 0 %), yksik-

köhinta 7 euroa /m2. Kartanoalueen kustannusarvio on 135 000 €.

Strömsinlahdenpuiston rakentamisen aloittamiseen on varauduttu viherosas-

ton taloussuunnitelmaehdotuksessa vuonna 2008.  Rakennushanketta aikais-

tetaan, mikäli siihen saadaan rakennusviraston tekemän esityksen mukaan 

kaupunginkanslian myöntämää lähiörahoitusta puistolle ja uimarannalle. 
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R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
puistosuunnitelman saattaminen valmiiksi – 1
luonnonhoitotyöt puistosuunnitelmaan liitty- –
vän suunnitelman mukaisesti 1
rannimmaisen sillan uusiminen ja reitinsiirto – 1
puiston ja pysäköintialueiden rakentaminen – 2

v. 2006 kustannusarvio 942 000 €
(Uimarannan laajennus liikuntaviraston vastuulla)

Strömsin venesatama, kartanoalue ja Strömsinlahdenpuisto

Strömsin venesatama ympäristöineen

Alueen kuvaus

Strömsinlahden ja Porolahden välinen kanava ympäristöineen ja venesata-

ma kuuluvat liikuntavirastolle, joka on vuokrannut alueeltaan maata usealle 

eri venekerholle

Satama-alueen pohjoispuolella on kaista yksityistä maata (hoitoluokkakar-

talla valkoinen rantaan ulottuva kaista) joka kuuluu viereiselle asunto-osake-

yhtiölle.

Venesatama-alueen lounaisosassa on Helsingin ympäristökeskuksen arvok-

kaaksi luontokohteeksi määrittelemä tervaleppäluhta, jossa on pari saarnea-
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Rajattu alue on liikuntaviraston hallinnassa

kin. Alue on myös linnustollisesti arvokas. (ks. viheraluesuunnitelman osa 

1/4, kohta 2.1 Alueen maisema ja luonto)

Ongelmana märässä tervaleppäluhdassa on ajoittainen voimakas mädän 

haju. Pintavedet patoutuvat alueelle pitkiksi ajoiksi.  Arvokasta tervaleppä-

korpea ei voi kuivattaa radikaalisti, mutta luonnonhoidon toteutussuunni-

telmaa laadittaessa on syytä tutkia yhdessä ympäristökeskuksen ja liikunta-

viraston kanssa mitä ongelmalle voidaan tehdä arvokasta luontokohdetta 

tuhoamatta. 

Käyttäjien kommentteja

Tervaleppäluhdan mädänhajusta on esitetty viheraluesuunnittelun aikana 

useita valituksia.

Venesatama-alueella olevien rakenteiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon 

näkymät merelle. 

Toimenpiteet
Luonnonhoitosuunnitelmaa laadittaessa neuvotellaan ympäristökes- –

kuksen ja liikuntaviraston kanssa tervaleppäkorven vesi ja -hajuongel-

man ratkaisumahdollisuudesta ja metsäalueen ottamisesta rakennus-

viraston hoitoon. Kurjenmiekkakasvusto tervaleppäluhdan 
eteläpäässä
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R7 TULISUONPOLKU 3, RAKENTAMATON TONTTI

R7 TULISUONPOLKU 3,  RAKENTAMATON TONTTI
Alueen kuvaus

Asemakaavan tarkistus on kaupunkisuunnitteluviraston ohjelmassa vuonna 

2006.

Tontti on kiinteistöviraston hallinnassa, ja sille rakennettaneen lähivuosina 

asuinrakennuksia. 

Alueella kasvaa mäntyvaltainen vanha sekametsä, jossa kasvaa mäntyjä kuu-

sia ja koivuja sekä alikasvoksena koivua pihlajia ja vaahteroita. Osa puustosta 

on kärsinyt kuivuudesta.

Käyttäjien kommentteja

Roihuvuoren lämmön ympäristön roskaisuudesta ja varastoalueista on tullut 

rakennusvirastoonkin valituksia, jotka on välitetty isännöitsijälle.

Luonnonhoidon tavoitteet

Kaksijaksoinen sekametsä, jonka turvallisuudesta huolehditaan.

Rakentamista edeltäväksi ajaksi on alueesta syytä tehdä hoitosopimus kiin-

teistöviraston kanssa.

Toimenpiteet
neuvottelu kiinteistöviraston kanssa alueen rakentamista edeltävästä  –

hoidosta.

Rekisterinumero
54044

Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
2 496 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
YL; Julkisen palvelujen korttelialue, vuok-
raaja KV
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Alueen kuvaus

Rakentamaton tontti on ollut aiemmin puistoa, mutta se kaavoitettiin 1990-

luvun loppupuolella tontiksi, jolle oli tarkoitus rakentaa nuorisotalo. Nuo-

risotalohanke on jäänyt toteutumatta, joten kiinteistöviraston hallinnassa 

oleva alue on jäänyt vähälle hoidolle odottamaan tulevia ratkaisuja. Tontin 

pohjoispuolella sijaitsevaa päiväkotia on  kaavailtu nuorisotiloiksi.

Paikalla oli aiemmin pieni aidattu leikkipaikka, jolla toimi puistotäti. Leikki-

paikan varusteet on rinteen hirsistä terassirakennelmaa lukuun ottamatta 

purettu. Paikalla on yksi roska-astia ja puistovalaisin. Puistotädin toiminnan 

loputtua alueesta on tullut ryyppyporukan kokoontumispaikka.

Käyttäjien kommentteja

Alueen nykyinen käyttö omatoimisena ulkoilmabaarina herättää melko ylei-

sesti pahennusta ja pelkoa. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Keskeisellä paikalla sijaitseva rakentamaton tontti on syytä pitää toistaiseksi 

puistomaisena säännöllisessä hoidossa. Kiinteistöviraston kanssa on tehtävä 

alueesta hoitosopimus siksi ajaksi kuin tontti on rakentamaton. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
hoitosopimusneuvottelu kiinteistöviraston  –

kanssa 1
hoito sopimuksen mukaan –

R8  KÄÄPIÖIDENP. RAKENTAMATON TONTTI 

Rekisterinumero
54009 Tulisuonpuisto

Osoite
Tulisuontie 2 - 4 

Hoitoluokka
A2 

Hoitopinta-ala
725  m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
Y 10764/2000
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R9 PEUKALOISENPUISTO

R9  PEUKALOISENPUISTO
Alueen kuvaus

Peukaloisenpuisto liittää yhteen Roihuvuoren aluepuiston sekä Porolahden 

rantapuiston ja Srömsinlahden rannan. Puiston kautta kulkee tärkeitä asun-

toalueen sisäisiä kävelyreittejä. 

Puisto sijaitsee osin entisillä viljelymailla ja vanhalla asuinpaikalla. Alueen 

eteläosassa oli vielä reilu vuosikymmen sitten kukkiva niitty. Puiston poh-

joisosassa tonttien laidalla on jäljellä vaha (settlementtirakennuksen?) pen-

germuuri, joka ansaitsisi näkyvämmän roolin. Se peittyy nyt valtaosaltaan 

pensaikkoon.  

 

Peukaloisentien suuntaisena puistoalueen koillislaidassa kulkevan puistorei-

tin varressa vanhan sorakentän laidassa on ränsistyneen ruusuryhmän tilalle 

muutama vuosi sitten perustettu pitkä perennapenkki, joka on yksi Helsingin 

näyttävimmistä ja rehevimmistä perennaistutuksista. 

Peukaloisentien ja puistokäytävän välisellä nurmikaistalla kasvaa koivuryhmiä.  

Puut säästyisivät leikkurin kolhuilta ja ympäristö olisi monimuotoisempi, jos 

niiden ympärille jätettään loivasti aaltoilevareunainen pidempi ruohosto. 

Koivuja säästävä vaihtoehto olisi myös nurmen poisto niiden tyveltä. 

Puiston eteläosan atsaleaistutus näyttää liikakosteuden vaivaamalta. Toinen 

huonosti hoidettu ja irrallisen näköinen istutusalue on puiston itäkärjessä.

Rekisterinumero
54028 Peukaloisen puisto 

Osoite
Abraham Wetterin tie

Hoitoluokka
A2, A3 ja C1, uutena luokkana B2 

Hoitopinta-ala
30822 m2

Kaavamerkintä / nro / vuosi
P / 3235/1952,  P /5432/1964 (Vartio-
kylä ja Hertton.)

Suunnitelma
alkuperäinen suunnitelma 1960-l?
perennapenkki 2000 K. Ilonen & 
J.Luomanen

Alue kuvattuna kaakosta
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Puiston eteläosassa Aabraham Wetterintietä Keijukaistentien taloyhtiöiden 

rajalla on monipuolinen reunaistutus korkeita kukkivia pensaita tai matalia 

puita, mm. kultasadetta, syreenejä, orapihlajia ja omenia ilmeisesti osittain 

tonteilla ja osittain puistossa. 

Puiston kaakkoisosa on rehevää lehtoa, jossa kasvaa koivuvaltaista varttu-

nutta lehtipuustoa. Alueella kasvaa koivuja, tervaleppiä, haapoja ja raitoja.  

Ongelmana metsikössä on ollut onkimatojen kaivelu.

Peukaloisentien kääntöpaikan laidassa kasvaa ainakin yksi saarni, joka on jää-

nyt kasvupaikallaan ahtaalle. Kääntöpaikan ja pysäköintialueen ympäristö on 

epämääräisen pujo- ym. kasvillisuuden valtaama ja alue on aidattu rumasti.  

Myös kulkureitti on huonokuntoinen. 

Penkkien kunto ja väritys vaihtelee. Luoteisosan opastaulu ja perennapenkin 

aita ovat hyväkuntoiset ja tyylillisesti yhtenäiset. Taulun läheisyydessä olevat 

huonokuntoiset metsäpenkit on syytä vaihtaa vanhan Roihuvuoren alueelle 

valittaviin rakentamisajankohdan tyyliin sopiviin penkkeihin. 

Käyttäjien kommentteja

Vanha pengermuuri tulee ottaa esiin.

Vanha koivu, josta toinen haara on poistettu, joutaa poistaa.

Puiston pohjoisosassa kadulta valuva sadevesi syövyttää kivituhkakäytävän, ja 

vuorimännyt tukkivat jalankulkureittiä.

Alueelle ei ole syytä tuoda irrallisia kukkalaatikoita.

Istutus kanavan lähellä ei sovi maisemaan.

Peukaloisentien kääntöpaikan ympäristössä lumen auraus metsään ja hiekoi-

tushiekan kasaus aiheuttavat vaurioita kasvillisuudelle.

Jalopuita toivottu A. Wetterintien pysäkin luo Peukaloisentien kohdalle.

Luonnonhoidon tavoitteet

Metsikössä suositaan jalopuita ja mahdollisuus istuttaa niitä lisää tutkitaan 

luonnonhoitosuunnittelun yhteydessä. Alueelle voisi lisätä jalavia, saarnia ja 

tervaleppiä. Alueen turvallisuudesta huolehditaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Penkit korjataan ja osin uusitaan yhtenäisiksi. Penkkimalli on sama kuin Po-

rolahdenpuistossa (R 13). Puistoon ei ole syytä tuoda jatkossa kesäkukka-

astioita.

Peukaloisentien pään pysäköintialueen laita 
on huonossa kunnossa
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R9 PEUKALOISENPUISTO

Monilajinen, koko kesän kukkiva perennapenkki

Peukaloisentien suuntainen puistokäytävä ja nurmikaista koivuryhmineen
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Alueen kasvillisuutta selkiinnytetään poistamalla azalearyhmä,  pengermuu-

ria peittävä pensaikko puiston puolelta sekä alueen koilliskolkan irrallisen 

näköiset istutukset. 

Nurmialueiden ja metsänreunan hoitotapaa tarkistetaan. Peukaloisentien 

kääntöpaikan ja pysäköintialueen tuntumassa osa C-alueesta A-luokkaan. 

Eteläisestä A-nurmialueesta osa niityksi. 

Puistopuiden vierustan koneellista leikkausta vältetään jättämällä ympäristön 

edellyttämällä tavalla ruohosto leikkaamatta tai kattamalla puiden alustat. 

Pintavesijärjestely alueen pohjoisosassa kadun laidassa korjataan niin, ettei 

vesi valu puistoon kivituhkakäytävälle.

Alueen itäkolkassa sijaitsevan kääntöpaikan ja pysäköintialueen ympäristö 

kunnostetaan.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
pintavesiongelman poisto – 1
pysäköintialueen reunojen kunnostus – 1
kalusteiden osittainen uusiminen – 2
istutusten uudelleenjäsentelyä ja poistoa – 2
Peukaloisentien varren koivujen alustan  –

muutos

1

lumenkasauspaikkojen sopiminen – 1
hoitoluokkamuutoksia –

V. 2006 kustannusarvio 20 000 €

Luonnonhoito hoitosuunnitelma 2006:n mukaisesti.
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R10 ROIHUVUORENTIEN URHEILUKENTTÄ JA SITÄ KIERTÄVÄT PUISTOT

Satumaanpolun liikenneviheriö (54025)

Uudehko liikennealueen istutus pysäköintialueen ja kadun välissä. Runko-
puita ja pensaiden massaistutus.

Roihuvuorentien–Satumaanp. reunapuisto (54026)

Roihuvuoren kenttää kehystää puistomainen vaihtelevasti nurmikkoa, pen-

sastoja ja puita kasvava vyöhyke.

Kentän etelä- ja itäpuolta kiertää n. 40  n. 40-vuotiaan vaahteranrivistö. Suu-

ri osa puista on tavallista metsävaahteraa (Acer platanoides), mutta joukossa 

on myös punalehtisiä. Varsinkin Abraham Wetterintien puolella kasvavat pa-

rikymmentä vaahteraa ovat erittäin huonokuntoisia. Useimmissa puissa on 

pitkiä pakkashalkeamia, jotka viittaavat huonoon alkuperään. Puut kasvavat 

painanteen pohjalla ja saattavat kärsiä liiasta märkyydestä.

Tämä maisemallisesti merkittävä puurivistö joudutaan uusimaan 20 vuoden 

sisällä.  Roihuvuorentien varren puut ovat paremmassa kunnossa ja rehe-

vämpiä.

R10 ROIHUVUORENTIEN URHEILUKENTTÄ  JA SITÄ KIERTÄVÄT 
PUISTOT

Rekisterinumerot
a. 54025 Satumaanpolun liikenneviheriö
b. 54026 Roihuvuorent. – Satumaanp. 
reuna puisto
c. LIV-alue,  Roihuvuoren kenttä

Osoite
a. Satumaanpolku - Roihuvuorentie
b. Roihuvuorentie / Satumaanpolku

Hoitoluokka
a. A2,  b. A2 

Hoitopinta-ala
a. 334 m2, b. 10 043 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. 3235/1952 (toteutus poikkeaa kaavas-
ta – 188 m2 tietä)
b. P 3235/1952 

Perustamisvuosi
a. 1994, b. 1991 
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Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään pääpiirteissään nykyisellään.

Istutusten ylläpidossa otetaan huomioon liikenteen näkymäalueet ym. tur-

vallisuustekijät. Puille tehdään kuntokartoitus. Niitä hoidetaan ja vaaralliseksi 

osoittautuvia poistetaan. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
puiden kuntokartoitus – 2
vaarallisten puiden poisto –
istutusten uusiminen tullee ajankohtaisek- –

si vasta seuravalla suunnitelmakaudella.
V. 2006 kustannusarvio – 30 000 €

Roihuvuoren kenttä (LIV-alue)

Käyttäjien kommentteja

Kentälle toivotaan täysmittaista pesäpallokenttää. Viesti on toimitettu liikun-

tavirastoon. Alueella on tällä hetkellä täysmittainen naisten pesäpallokenttä. 

Suuremmalle kentälle tuskin on tilaa.

Liikuntaviraston alue
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R11 SATUMAANPUISTO

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien välissä sijaitsevan viheralueen länsiosa on varttunutta koivu-

valtaista lehtimetsää, jossa muutamia isoja mäntyjä ja haapoja. Puistokäytä-

vien varret ovat hoidettua nurmea. Pensaskerroksessa kasvaa pähkinäpen-

saita ja vaahteraa.

Alueen itäosa on rakennettua puistoa, joka on perustettu leikkipaikaksi jo 

1960-luvulla. Leikkipaikka on peruskorjattu naapuruston lapsiperheiden 

aloit teesta. Leikkipaikan kalusteet ja varusteet ovat hyväkuntoisia. 

Satumainen yksityiskohta löytyy leikkipaikalle johtavan puistokäytävän varren 

koivuista. Niissä keinuu pieniä keijukaisia. 

Rakennettua puistoa ympäröi komea, hyväkuntoinen 18 puun tammirivi. 

Puut ovat 40–50-vuotiaita ja saattavat kasvaessaan ruveta liikaa varjosta-

maan toisiaan.  

Puiston alueella on ollut aiemmin kauppapuutarha. Leikkipaikan laidalla on 

siltä ajalta on säilynyt betoninen vanhan kasvilavan jäännös.

Puiston länsiosan asfalttikäytävä on rikkoontunut ja poimuttunut puiden juur-

ten voimasta. Osittain sammaloitunut käytävä on mielenkiintoisen näköinen, 

mutta saattaa olla kulkijoille kompastukseksi. Puistokäytävän varren penkit ja 

roska-astiat ovat töhrittyjä. 

Käyttäjien kommentit

Kasvilavan jäännös on toisten mielestä kiinnostava jäänne alueen historiasta. 

Jotkut haluavat, että se poistetaan. Puistokäytävällä ajelu tulee estää. Keiju-

kaisten lähellä olevalle kenolle “heppakoivulle” toivotaan pitkää ikää.

Luonnonhoidon tavoitteet

Koivikko pidetään elinvoimaisena ja pähkinäpensasta suositaan. 

R11 SATUMAANPUISTO

Rekisterinumero
54027 Satumaanpuisto 

Osoite
Satumaanpolku  

Hoitoluokka
A2, C1 ja L2 

Hoitopinta-ala
9 295 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
3845/1955 

Perustamisvuosi / ak.nro
rakentamisvuosi 1964/A2
leikkipaikan peruskorjaus 2002
   
Suunnittelija
Alkuperäistä suunnitelmaa ei ole löyty-
nyt.
Kunnostus 2002 :Jussi Luomanen  
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Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteissään nykyisenlaisena. Leikkipaikan varusteita 

uudistetaan turvatarkastusten edellyttämällä tavalla. Puiden juuriston vaiku-

tuksesta poimuttuneen käytävän kuntoa seurataan ja se korjataan, mikäli 

vauriot pahenevat haitallisiksi. Kasvilavan muuri poistetaan siinä vaiheessa 

kun sen kunto edellyttää purkua.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
asfalttikäytävän korjaus?  –

Mahdollinen käytävän korjaus, mikäli 

tilanne pahenee kovin (kustannusarvio 

10 000 €?)

tarkkaillaan tilannetta (3?)

leikkivälineiden korjaus ja mahdollinen   –

uusiminen turvatarkastusten mukaan
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R12 MARIA HAMMARÉNIN MÄKI (ENT. TUHKIMONTIEN PUISTO)

Alueen kuvaus

Puisto oli pitkään vailla virallista nimeä. Viheraluerekisterissä sitä nimitettiin 

Tuhkimontien puistoksi. Vuonna 2004 asemakaavaan merkityn nimensä 

paikka sai Maria Hammarénin (6.5.1867- 24.6.1960) mukaan, joka asui tällä 

mäellä lapsineen ja lastenlapsineen lähes sata vuotta.  Johanssonin suku oli 

nimialoitteen takana. 

Vanha kaupungista alueelle johtava tie sivusi mäkeä, ja sitä on kutsuttukin 

aikanaan Hammarenin mäeksi (Hammarens backe). Tie kulki pitkin nykyistä 

jättiläisentietä, sivusi kyseistä mäkeä, jatkui nykyisen Tuhkimontien kohdalla 

ja sen jälkeen jokseenkin Roihuvuorentien nykyisellä linjalla kaartuen edel-

leen Tulisuontielle päin.

Puistossa on säilynyt vanhan pihapiirin tuntua, vaikka kaikki rakennukset 

perustuksineen ovat hävinneet. Puiston halki kulkeva käytävä on vanhan 

pihatien paikalla. Vanhan suotuisan asuinpaikan maasto, koivikko ja vanhat 

männyt, omenapuu, syreenit (Syringa vulgaris), ja suopayrtit (Saponaria of-

ficinalis) ovat säilyneet.  Myös vanha ruusupensas on säilynyt. Maastossa on 

vielä pari vanhan suuren männyn kantoa.

Alueella on myös kookkaita kiviä, joista yhteen Johanssonin suku on myös 

kaupungin luvalla kiinnittänyt muistolaatan esiäidilleen, joka edustaa sukunsa 

ohella myös alueen entistä enemmistöä, pienviljelijä- ja maanviljelijäväes-

töä.

Muistolaatan eteen suvun jäsenten istuttama tuija saattaa kasvaessaan pahas-

ti peittää kiven ja laatan.

Rajautuminen viereiseen tonttiin ei hahmotu. Osa vanhoista koivusta on 

erittäin huonokuntoisia. Niissä on pakurikääpää. Alueella on muutama van-

ha töhritty metsäpenkki ja roska-astia. 

R12 MARIA HAMMARÉNIN MÄKI (ent.Tuhkimontien puisto)

Rekisterinumero
54024 Maria Hammarénin mäki 

Osoite
Tuhkimontie  

Hoitoluokka
(ent. A3),  muutettu luokkaan B2 

Hoitopinta-ala
5 973 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
4566/1959 

Perustamisvuosi / ak.nro
rakentamisvuosi 1975/A3
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Ote maanmittaushallituksen pitäjänkartasta vuodelta 1935, lehti 667/255 
Helsinki

Börje Johanssonin piirtämä kartta Hammarénin mäeltä. Kartassa näkyy mm. 
vanha pihatie, suuret männyt, hedelmätarha talousrakennusten itäpuolella. 
Kartan länsilaitaan piirretyn ladon ajosillasta on jäljellä suuria kiviä Roihuvuo-
ren aluepuiston itälaidan metsikössä 
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R12 MARIA HAMMARÉNIN MÄKI (ENT. TUHKIMONTIEN PUISTO)

Käyttäjien toivomukset

Paikkaa arvostetaan ja alueen hoitoa vanhan pihapiirin henkeä kunnioittaen 

toivotaan.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa kunnostetaan vähäeleisesti ottaen huomioon vanhan asuinpaikan 

luonne. Vaarallisen huonokuntoisia koivuja joudutaan kaatamaan. Puuston 

harventaminen ja alueen niittäminen voi palauttaa vanhaa niitty- ja puutar-

halajistoa. Alueella tehdään kasvi-inventointi puuston kaadon jälkeisenä ke-

sänä.

Entisen hedelmätarhan alueelle istutetaan hedelmäpuita. Entisille pihamän-

tyjen kohdille istutetaan uudet männyt. Keloutunut mänty säilytetään tois-

taiseksi. Alueelle voidaan palauttaa myös muita siellä kasvaneita kasvilajeja, 

mikäli niistä saadaan luotettavaa tietoa. 

Kalusteet kunnostetaan / uusitaan.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
vaarallisten puiden poisto – 1
täydennysistutuksia – 2
niittyalueen hoitoonotto – 2
kalusteiden uusinta – 2

V. 2006 kustannusarvio 20 000 €

Asuinpaikan vanha ruusupensas

Maria Hammarénin muistolaatta kivessa vanhan pihakoivikon keskellä
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Yleistä aluekokonaisuudesta

Roihuvuoren etelälaidalla Porolahden rannassa sijaitseva puistokokonaisuus 

on yksi Roihuvuoren merkittävimmistä viheralueista. Se on osa Yleiskaava 

2002:n laajaa kaupunginosapuistoa. Se sisältää useita maisemallisesti ja toi-

minnallisesti eriluontoisia osa-alueita. Luonnonmukaiset ja rakennetut alueet 

lomittuvat toisiinsa. Rantaa myötäilee tärkeä kevyen liikenteen reitti. 

Alueella on ollut vanhaa asutusta ja viljelymaita sekä myöhemmin Porolah-

den jätevedenpuhdistamo. 1970-luvulla rehevöitynyttä Porolahtea ruopat-

taessa rantaan on tuotu ruoppausmassoja. Täyttömaalle istutettujen puiden 

kasvu on paikoin vaikeaa. Maaperä on syytä tutkia.

Puiston varustetaso ei vastaa kaupunginosapuiston laatuvaatimuksia. Osa 

penkeistä on erittäin huonokuntoisia.  Valaisimet ovat tievalaisintyyppiä.

R13 POROLAHDEN PUISTO 

Rekisterinro
a.  54029 Porolahdenpuiston keskiosa
b.  54229 Porolahdenpuiston itäosa
c.  54031 Porolahdenpuiston länsiosa
d.  54080 Porolahti (vesialue)

Osoite
a. 43 Herttoniemi Abraham Wetterin tie
b. 43 Herttoniemi Abraham Wetterin tie
c.  43 Herttoniemi John Sederholmintie / 
Porolahdenkuja
d. 43 Herttoniemi Abraham Wetterin tie

Hoitoluokka
a. A2, A3,C1  
b. A2,A3,C1  
c. A2,A3,C1, 
d. H1

Hoitopinta-ala
a.  53 672 m2, b. 37 333 m2, c. 30 632 
m2, d. 30 398 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. 3235/1952, b. ei merkintää 3235/1952, 
c. VP 9266/1987, 

Perustamisvuosi
a. 1960-70- luku?, b.1960-70-l., 
T.kanavan tienoo 2002, c.1990-luku

Suunnitelman nro / vuosi
a., b.  suunnitelmaa ei ole löytynyt   

Suunnittelija
c. 1054 / 1990 / MA -arkkitehdit/ Marja 
Mikkola
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Porolahdenpuiston länsiosa (54031)

Alueen kuvaus

Puiston länsiosa perustettiin 1990-luvulla vanhalle puhdistamoalueelle yleis-

ilmeeltään luonnonläheiseksi maisemapuistoksi, jossa on kosteikko, niittyjä 

ja käyttönurmikoita sekä reheviä metsiköitä. Paikalle rakennettiin myös pieni 

hiekkakenttä ja leikkipaikka, jonka kohdalla on nyt  poroveistoksia.

Kosteikko on rakennettu siirtämällä ja muotoilemalla vanhaa avo-ojaa. Pai-

kalle istutetusta monipuolisesta kasvillisuudesta on jäljellä muutamia kilpailu-

kykyisimpiä lajeja.

Puistoalueen sekaistutuksissa kasvaa esimerkiksi erilaisia jasmikkeita, (Phila-

delphus), syreenejä (Syringa) ja tuomipihlajia (Amelanchier). Syreenilajisto 

on vaihteleva, ainakin nuokkusyreenityyppiä (Syringa reflexa) ja likusteris-

yreeniä (Syringa reticulata) kasvaa omissa ryhmissään. Ruusujakin on, mm. 

suviruusu (Rosa ’Poppius’) ja juhannusruusu (Rosa pimpinellifolia ’Plena’). 

Ilmakuva vuodelta 1956 kertoo, että rantaviiva on siirtynyt kohti lahden 
keskustaa.

Näkymä Porolahdenpuiston rantalaiturilta

Länsiosan kosteikkoalue
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Rannan lähellä on nurmialueella irrallisen oloisia rikkaruohottuneita maaval-

leja jäänteenä niittykokeilusta. Rantavallissa on paikoin syöpyneitä osuuksia.

Nuoret istutetut puut ovat hyväkuntoisia, ja niistä on odotettavissa kauniita 

puistopuita. Kosteikkoalueen reunassa kasvaa vanhoja, korkeita vihreäleh-

tisiä (istutettua, tunnistamatonta) pajua, joka ikänsä puolesta saattaisi olla 

Herttoniemen kartanon ajoilta. 

Alueen länsiosassa Väylänsuuhun rajautuen on lehtomaisella kankaalla kas-

vava varttunut melko hyväkuntoinen koivikko, jossa kasvaa myös joitakin 

haapoja ja muutamia nuorempia vaahteroita ja tammen taimi. 

Luonnonhoidon tavoitteet puiston länsiosalle

Koivikon elinvoimaisuutta ylläpidetään ja metsikön turvallisuudesta huoleh-

ditaan. Tienvarressa säilytetään tiheikkö suojaamaan puistoa liikenteen hai-

toilta. Riittävä näkymäsektori puistoon säilyy kuitenkin sillalta katsottuna.

Porolahdenpuiston keskiosa (54029)

Alueen kuvaus

Tämä osuus on perustettu puistoksi aiemmin kuin länsiosa, mutta alueelle 

on tehty istutuksia eri vaiheissa. 

Laajoilla nurmikentillä on erilaisia istutettuja puuryhmiä. Jotkut nuoret puut, 

esim. itäosan vaahterat ovat  huonokuntoisia ja ne on syytä poistaa. Eräiden 

koivuryhmien alta on kauniisti jätetty nurmikko leikkaamatta.  Puuryhmissä 

on mielenkiintoista lajistoa, esimerkiksi saarnia, joista jotkut ovat punasaar-

nia (Fraxinus pensylvanica), jotkut lajinmääritykseltään epäselviä. Puistoon 

on 1990-luvulla istutettu Kaupunginpuutarhalla lisättyjä erikoisia poppeleita. 

Tuolloin Istutettu kiinanpoppeli (Populus simonii) saattaa olla Helsingin ai-

noa.  

Puistossa on kaksi istutusryhmää Helsingin yliopiston jalostusohjelman atsa-

leoja.  Ne ovat näyttäviä ja kukkivat värikkäästi, mutta ovat irrallisen oloisia.  

Metsäsaarekkeessa Roihuvuorentien ja Abraham Wetterintien risteyksen 

kohdalla on järeän koivikon alla pensasvaltainen lehto. Lintujen kannalta  

Keskiosan maisemapuistoa
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arvokkaassa lehdossa on runsaasti lehtopensaita ja lehtipuuvesakkoa, jonka 

seassa on hyvälaatuista vaahteraa.

Osa suurista koivuista on kuollut pystyyn ja on vaarassa romahtaa. Alueella 

kasvaa koivujen lisäksi haapoja isoja raitoja, tervaleppää, vaahteraa pihlajia, 

tuomia ja joitakin suuria mäntyjä. 

Saarekkeen itälaidassa on varikko- ja maankaatopaikkana käytetty alue, jo-

kapitää kunnostaa. 

Puiston keskiosan itälaidassa kosteikkoalue, jonka ympärillä on vaihtelevaa 

tervalepikkoa ja koivikkoa, josta osa on kuollut pystyyn. 

Luonnonhoidon tavoitteet puiston keskiosalle

Metsäsaarekkeen itäosa kunnostetaan laadittavan hoito- ja kehittämissuun-

nitelman mukaisesti. Lehtometsää uudistetaan heikkokuntoisten koivujen 

alueella ja istutetaan uutta lehtipuustoa, esim. jalavia, tammia, metsäleh-

muksia ja koivuja. Osin hyödynnetään luontaisia taimia, esim. vaahteroita. 

Tavoitteena on vaihteleva monikerroksinen lehtipuuvaltainen metsä, jossa 

vanhat männyt tuovat vaihtelua. Pensaskerrosta ei avata täysin, vaan tuomia 

ja lehtopensaita jätetään linnuston vuoksi.

Puiston keskiosan rantametsän kosteikko saa kehittyä luonnonvaraisesti, 

ja kuolleet koivut saavat jäädä pökkelöiksi. Kulkeminen kosteikossa ei ole 

houkuttelevaa, joten turvallisuusriski ei ole suuri. Muuta koivikkoa hoidetaan 

elinvoimaisen ja tervaleppiä suositaan. 

Porolahdenpuiston itäosa (54229)  

Koivuvaltainen lehtimetsäalue on kosteikkopainanteineen osa linnustollisesti 

arvokasta aluetta, joka jatkuu Strömsin kartanolle asti. 

Maaperä on rehevää lehtoa ja lehtomaista kangasta. 

Itäpäässä on paikoin pensasluhtaa muistuttava hoitamaton kosteikko, jossa 

on lepikkoa, pajupensaikkoa, lahopuuta ja vesipintoja.   

Metsäsaareketta Roihuvuorentien ja Abra-
ham Wetterin tien risteyksen eteläpuolella

Jätekasoja puistossa vastapäätä urheilukent-
tää

Puistokäytävä alueen itäosassa
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Tiheydeltään vaihtelevassa pensaskerroksessa on paljon lehtopensaita, 

vaahteroita, tuomia ja muutamia saarnia.

Puusto on iältään pääasiassa varttunutta ja melko hyväkuntoista.

Luonnonhoidon tavoitteet puiston itäosalle

Kosteikkopainanteiden alue saa kehittyä luonnonvaraisesti. Käytävien varsia 

hoidetaan. 

Koivikon elinvoimaisuudesta huolehditaan, mutta pensaskerroksessa säilyte-

tään sopivia tiheiköitä.    

Suuren saarnen ympärille tehdään pieni 10–20 puun saarnimetsikkö.  

Porolahti, vesialue (5480)

Porolahden ja Strömsinlahden väliin  avattiin 1990-luvulla n. 145 m pitkä 

kanava. Samalla Porolahden vesialuetta ruopattiin. 

Rantaohjelman mukaan Porolahti pidetään vapaana ruovikosta. 

Iso saarni

Näkymä Porosaarelta länteen
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Käyttäjien kommentteja koko Porolahdenpuistosta

Alue on erittäin arvostettu ja sitä käytetään monenlaiseen ulkoiluun. Tammi-

salon koululaisten käyttämä polku alueella 54029 kuntoon.

54229 Isolle saarnelle seuraksi nuoria saarnia. Alueella mielenkiintoinen 

sammakkolampi. Porolahdenpuisto on tärkeä osa Roihuvuoren sisääntulo-

aluetta. Se tulee kunnostaa. Porolahden tilaa tulee seurata. Myös entisen 

puhdistamoalueen ja Porosaaren maaperästä on syytä ottaa näytteitä, koska 

alueella on paljon virkistyskäyttöä.

Rehevässä rantapuistossa on luontevaa käyttää jalopuita, mutta erikoisia 

dendrologisia kummajaisia puustossa ei kaivata. 

Abraham Wetterin tieltä koulun tienoilta avoimempi näkymä Porolahdelle.

Suunnitelma koko puistoon 10-vuotiskaudelle

Porolahdenpuistoon laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa ratkais-

taan erityisesti seuraavat asiat:

länsiosan puistokosteikon kunnostus –

länsiosan sekaistutusten  harventaminen ja karsiminen –

rantapenkereiden osittainen kunnostus –

maaston muotoilu niittykoealueella –

puuston uusiminen –

luonnonhoidon erityiskohteet : keskialueen jalopuuistutukset, kosteikot –

Suunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään maaperäselvitys ongelma-

alueil ta. Penkit ja valaisimet uusitaan ja yhtenäistetään. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
läjitysalueena toiminut aukio kunnoste- –
taan puistomaiseksi

1

laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma,  –
maaperäselvitys

2

kalusteiden ja valaisinten uusiminen – 2
istutusten jäsentelyä – 2

V. 2006 kustannusarvio 75 000 €

Herttoniemen kartanon ranta. Porolahden-
puiston penkit ja valaisimet uusitaan saman 
tyyppisiksi. Samaa mallistoa suositaan laa-
jemminkin rantaa myötäilevän kaupunginosa-
puiston alueella.
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Alueen kuvaus   

Porolahden keskellä sijaitseva saari on rakennettu 1970-luvulla ainakin osit-

tain lahden ruoppausmaista. Alueen kautta on kulku Tammisaloon. Saarel-

la on laaja yhtenäinen nurmialue, jolla kasvaa muutama puuryhmä. Rantaa 

kehystää kapeana kasvustona tiheä koivukranssi. Painuneet metsäpenkit ja 

roska-astiat pilaavat hienoa näkymää. Alue on erityisesti vanhusten suosios-

sa. Nurmella on myös pelattu palloa.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään pääpiirteissään nykyisellään. Yksioikoista raittia saaren 

halki  pehmenntään uusittavien penkkien asettelulla puolikaareen ja tuomalla 

niiden tueksi puuryhmä. Penkkityyppi sama kuin Porolahdenpuistossa. Valai-

simet puistovalaisintyyppisiksi.

Reunakoivikkoa hoidetaan varovasti harventamalla, jotta se säilyttää elinvoi-

maisuuden.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kalusteiden uusinta – 2
istutusten täydentäminen – 2
koivikon varovainen harvennus – 2

V. 2006 kustannusarvio 4 000 €

R14 POROSAARI 

Rekisterinumero
54230 Porosaari

Osoite
Porolahti  

Hoitoluokka
A2 

Hoitopinta-ala
6076 m2

Kaavamerkintä /nro
ei kaavamerkintää / 3235 

Suunnitelmaa ei löytynyt (perimätiedon 
mukaan suunnittelussa mukana Iisakkila, 
joka tosin kiistää tiedon).
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R15 TUHKIMONTIEN PUISTOKAISTA

R15 TUHKIMONTIEN PUISTOKAISTA
Alueen kuvaus

Nurmialuetta, puita ja pensaita kasvava kapea puistokaista korttelin reunas-

sa. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään puistomaisena. Paikalla voidaan suosia Roihuvuoren pe-

rustamisajalle tyypillistä lajistoa. 

Rekisterinumerot
54049

Osoite
43 Herttoniemi

Hoitoluokka
A2 

Hoitopinta-ala
1237 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
P 3235

Perustamisvuosi / ak.nro
1964

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
täydennysistutukset – 3

V. 2006 kustannusarvio 20 000 €
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YHTEENVETO ESITETYISTÄ TOIMENPITEISTÄ
Kiireellisyys- 

luokka
R1 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON ETELÄOSA 105 000 €
Vesitornin niitty ja kenttä

niityn kirsikkarinne, japanilaistahojen lahjoituskohde –
Vesitornin niityn ojakosteikko; ojauoman muotoilu, istutuksia ym. –
Jättiläisentie –

Roihuvuoren selännemetsän eteläosa
läjitys- ja varastoalue vesitornin metsässä; maaston muotoilu, niittynurmi, puuryh- –
miä

Japanilaistyylinen puisto
Leikkipuisto Tuhkimo

1-2
3
3

1

1-3
1-3

R2 ROIHUVUOREN ALUEPUISTON POHJOISOSA 65 000 €
täydennysistutuksia –
uuden asemakaavan mukainen käytävämuutos ja reitti metroasemalle selänne- –
metsän reunassa Sahaajankadun puolella

3
3

R3 ROIHUVUOREN KOILLISOSAN VIHERALUEET 30 000 €
historiaselvitys, opaste –
hiidenkirnujen suoja-aidat ym. varusteet – 3

R4 ROIHUVUORENTIEN - TULISUONTIEN  
PUISTOKAISTA KIRKON LÄNSIPUOLELLA

toteutus riippuu asemakaavaratkaisusta  –
R5 ROIHUVUORENTIEN - VUORENPEIKONTIEN PUISTOKAISTA

toteutus riippuu asemakaavaratkaisusta  –
R6 STRÖMSINLAHDENPUISTO JA STRÖMSIN KARTANO 950 000 €

puistosuunnitelma valmistumassa –
luonnonhoitotyöt puistosuunnitelman perusteella –
puiston ja kartanoalueen puistorakentaminen  –
(HKR:n ohjelmassa 2008 alkaen 812 000 € + 136 000 € = 948 000 €)
uimarannan laajennus ja Strömsin sataman kunnostus (liikuntaviraston vastuulla,  –
osin kaavoituskysymys)
mikäli saadaan lähiörahoitusta, puistoalueen ja uimarannan toteutus aikaistuu –

1
2

3

R7 TULISUONPOLKU 3, RAKENTAMATON TONTTI
hoitosopimus KV:n kanssa? –

R8 KÄÄPIÖIDENP. RAKENTAMATON TONTTI
hoitosopimus KV:n kanssa? –

R9 PEUKALOISENPUISTO 30 000 €
pintavesijärjestelyjä ja istutusten jäsentelyä  –
hoitoluokan muutos: niittyalueeksi osa –

1-2

R10 ROIHUVUORENTIEN URHEILUKENTTÄ JA SITÄ KIERTÄVÄT PUISTOT
  –



63

YHTEENVETO ESITETYISTÄ TOIMENPITEISTÄ

Kiireellisyys- 
luokka

R11 SATUMAANPUISTO 10 000 €
leikkivälineiden turvatarkastukset / uusinta?  –
käytävä –

3

R12 MARIA HAMMARÉNIN MÄKI 20 000 €
puiston kunnostus vanhan asuinpaikan luonteen mukaisesti – 1-2

R13 POROLAHDEN PUISTO 78 000 €
alueelle laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma –
kunnostettavaa mm.: läjitys- ja varastoalueen sekä niittykoealueen maisemointi,  –
kosteikkoalueen osittainen kunnostus, kalusteiden ja varusteiden uusintaa, kasvus-
tojen jäsentelyä ja uusimista (kustannusarvio 72 000 €)

2-3

R14 POROSAARI
  –

R15 TUHKIMONTIEN PUISTOKAISTA 2 000 €
täydennysistutuksia – 3

MUUT PIENET PUISTOHANKKEET JA KALUSTEHANKINNAT 90 000 €
em. kohteiden lisäksi Roihuvuoressa – 1-3

YHTEENSÄ 1 380 000 €

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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LIITTEET

Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat

Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji

Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat

Liite 4 : Luonnonhoidon erityiskohteet

Liite 5 : Kasvillisuushavaintoja, Satu Tegel



66



LIITE 1





LIITE 2





LIITE 3





� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ��� � ���� ���

LIITE 4





LIITE 5KASVILLISUUSHAVAINTOJA, SATU TEGELKASVILLISUUSHAVAINTOJA, SATU TEGEL LIITE 5



 






