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JOHDANTO

Tämä raportti on osa Herttoniemen ja Roihuvuoren viheraluesuunnitelmaa 

vuosille 2006–2015. Viheraluesuunnitelma koostuu neljästä osasta. Ensim-

mäinen osa sisältää koko aluetta koskevia lähtötietoja ja selvityksiä sekä aluei-

den kehittämisen yleistavoitteet ja yhteenvedon kymmenvuotiskaudelle 

esi te tyistä toimenpiteistä. Länsi-Herttoniemestä, Herttoniemenrannasta ja 

Roihuvuoresta on tehty omat raporttinsa. 

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. 

Kohdeselostuksissa on määritelty seuraavalle 10-vuotiskaudelle merkittä-

vät, normaalin ylläpidon ylittävät toimenpiteet ja niiden kiireellisyysaste sekä 

alustava kustannusarvio. Kiireellisyysluokkiin 1 ja 2 sijoitetut hankkeet on 

priorisoitu erittäin tarpeellisiksi. Luokassa 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.

Luonnonhoidon tavoitteet ovat ohjeena vuonna 2007 tehtävälle tarkem-

malle luonnonhoidon suunnitelmalle. Luonnonhoitosuunnitelma asetetaan 

nähtäville ennen lopullista valmistumistaan. 
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Rekisterinumerot
a. 54073 Asentajanpuisto
b. 54075 Valurinpuisto

Osoite
a. 43 Herttoniemi Asentajankatu
b. 43 Herttoniemi Valurinpolku

Hoitoluokka
a. A3, B2, C1  b. A3, B2

Hoitopinta-ala
a. 30 263 m2, b. 14 722 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. VP11047/2002, b. VP11156/... 

Perustamisvuosi / ak.nro
a. 2000 ja 2003,    b. 2001

Suunnitelman nro
a.+ b.  4781/1 tunnus B. ja VIO piirus-
tussarjat 4781, 4891. 5013

Suunnittelija
1. yleissuunnitelma Mikko Vuorenhela 
1997
suunnitelman tarkistus / muutoksia 2001 
Viatek      

T1 ASENTAJANPUISTO JA VALURINPUISTO
Alueen kuvaus

Asentajan- ja Valurinpuistot muodostavat kapean, 850 metriä pitkän puis-

toakselin vanhan Herttoniemen satamaradan alueella. Rautatien poistuessa 

öljysataman myötä kaavoittajan visiona oli luoda teollisuusalueen keskelle 

puisto, joka parantaa miljöötä ja toimii työpaikka-alueen henkireikänä ja ke-

vyen liikenteen väylänä. Puisto on sommitelmallinen ja liikenteellinen jatke 

Herttoniemenrannan pääakselille. Ympäröivissä kortteleissa toimii monen-

laisia liike- ja teollisuusyrityksiä sekä laitoksia. Alueen kosteikot ja ojauomat 

palvelevat teollisuusalueen kuivatusta.

Vilkkaan kevyen liikenteen raitin varteen on sijoitettu suurikokoisia veistok-

sia. Puistosuunnitelmassa on harkittu useampiakin paikkoja taideteoksille. 

Suunnittelijan tarkoituksena oli, että katsetta ohjaava veistosten viitoittama 

reitti herättää mielenkiinnon tutustua puistoon tarkemmin. 

Taiteilija Eino Ruutsalon valmisti veistosparin “Viestejä tuntemattomille” 

Temet Oy:n toimitusjohtajan teollisuusneuvos Launo Laakkosen sponso-

roimana. Materiaali on ruostuvaa erikoisterästä. Temet Oy omistama teos 

sijoitettiin Asentajanpuistoon vuonna 1998. Taiteilijan toivomuksen mukaan 

teokset pystytettiin yhtenäiselle 5,5 m x 12 m sora-alustalle, jolle sijoitettiin 

myös betonisia istuintasoja. Ruutsalo halusi luoda veistostilan, johon ihmiset 

voivat kokoontua vaikkapa istuskelemaan, esittämään musiikkia tai lukemaan 

runoja.1 

Jean-François Briant’in ruostuvasta erikoisteräksestä ja sinkitystä teräksestä 

valmistettu veistos pystytettiin puistoon vuonna 1998 Ranskan kulttuurikes-

kuksen ja Helsingin kaupungin taidemuseon yhteishankkeena. Veistos tehtiin 

1 Helsingin kaupungin taidemuseo

Asentajanpuisto ja Valurinpuisto kuvan keskivaiheilla keskellä teollisuusaluetta 
(Roihuvuoren vesitorni ylävasemmalla)
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T1 ASENTAJANPUISTO JA VALURINPUISTO

rakennusviraston konepajalla taiteilijan piirustusten mukaan sekä hänen val-

vonnassaan. Nimen “L´Oreille végétale” voi suomentaa vaikka hiirenkor-

vaksi. Pohjolan valosta inspiroitunut taiteilija halusi veistoksen käyvän vuoro-

puhelua luonnon ja valon kanssa. Illan hämärtyessä veistoksen sisälle syttyy 

valo. Lehti on sijoitettu pyöreälle punagraniittijalustalle, jolla voi myös istua 

ja jonka ympäri kiertää kävelypolku. 

Puiston yleissuunnitelman laatija Mikko Vuorenhela oli osallistunut jo kau-

punkisuunnitteluvirastossa alueen suunnitteluun. Puistosuunnittelussa oli 

mukana edustajat mm. Itä Helsingin teollisuusyhdistyksestä, Herttoniemen 

Lions Klubista ja Helsingin kaupungin taidemuseosta. Vuonna 1997 valmis-

tunut suunnitelma sisälsi eräitä mielenkiintoisia elementtejä, jotka karsittiin 

myöhemmin lähinnä kustannussyistä. Näitä olivat kallion valaisu, portaat 

kalliolle, pitkospuureitti, muuri ja eräät istutukset. Pitkällä tähtäimellä puis-

toa kehitettäessä, näiden osittaista toteutusta kannattaa harkita uudelleen. 

Suunnitelma päivitettiin vuonna 2001, koska puistoon ja viereisille tonteille 

oli tehty asemakaavamuutoksia. 

Puisto on yleisesti ottaen toimiva ja hyvässä kunnossa. Joitain ongelmia kui-

tenkin on. Poikittainen kevyen liikenteen yhteys Herttoniemen ja Roihuvuo-

ren välillä ei ole linjaukseltaan ja viitoitukseltaan selkeä. Samoin Kirvesmie-

hentieltä tuleva reitti kaipaa pientä parannusta. Roskaisuuden lähteenä ovat 

olleet kadun varressa sijaitsevat pikaruokalat. Osa Laivalahdenkadun varteen 

istutetuista vaahteroista on huonossa kunnossa. 

Asentajanpuiston itälaidan korkealla kallioalueen Sorvaajankadun puolella on 

uusi toimistotalo. Kalliolla ollut vanha vesisäiliö jäi osittain tontin puolelle ja 

tuhoutui osittain. Kallioalueen kasvillisuus on laajalti tuhoutunut osin kuivuu-

den ja osin rakentamisen vuoksi.

Valurinpuiston lehtomaisella kankaalla on hyväkuntoinen varttunut koivikko, 

jossa kasvaa lisäksi haapoja, harmaaleppiä, tervaleppiä, tuomia ja vaahteroi-

ta. Valurinpolun varressa on heikkokuntoista harmaalepikkoa.

Käyttäjien kommentteja

Kulkureitti Herttoniemen ja Roihuvuoren välillä selkeäksi ja helppokulkui-

seksi.

Puisto liittyy paikoin saumattomasti tonttei-
hin. Penkit ovat HKR:n käsityöpajan tuotteita, 
Roihuvuoren japanilaisen puiston penkkimallia.
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Kirvesmiehentieltä tuleva reitti KSV:n esittämän uuden pyörätieverkoston 

mukaiseksi.

Valurinpuiston pohjoisosassa kasvava paatsama säilytettävä.

Valurinpolun ja Valurinpuistossa kulkevan reitin risteyksen piennarnurkkaan 

on istutettava maamerkiksi suureksi kasvava puu.

Luonnonhoidon tavoitteet

Asentajanpuistossa kallion päällä oleva luonnonmukainen puistoalue siisti-

tään pienestä kuolleesta puustosta ja annetaan kehittyä muuten luonnonti-

laisena. 

Valurinpuiston koivikkoa hoidetaan valoisana lehtipuumetsänä. Harmaale-

pikko uudistetaan koivulle.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puiston halki ja poikki kulkevia laajempaa aluetta palvelevia kevyen liikenteen 

reittejä parannetaan paikoitellen sujuvammiksi muuttamalla linjausta, ja vii-

toitusta parannetaan. 

Laivalahdenkadun varteen istutetuille puille tehdään kuntoarvio. Huonokun-

toiset uusitaan sopimusviljelypuilla. Samalla istutetaan maamerkkipuu edellä 

kirjatun asukastoivomuksen mukaan.

Suurkokoisten veistosten ja ympäristötaiteen kokoelmaa reittien varrella 

kartutetaan taidemuseon ja mahdollisten sponsorien avulla.

Aluetta ylläpidetään turvallisena ja siistinä – suuri siivoustarve pikaruokaloi-

den vuoksi. 

Veistos  “L´Oreille végétale” 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
kevyen liikenteen reittien ja viitoituksen  –
parannukset

1

puuistutukset – 1
v. 2006 kustannusarvio 30 000 €

uusien taideteosten sijoitus – 3 (taidemuseo, sponsorit)

Luonnonhoito v. 2006 tehtävän luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.
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HR1 HERTTONIEMEN KARTANO

Hr1  HERTTONIEMEN KARTANO
Rekisterinumerot
a. 54037 Herttoniemen kartano
b. 54055 Laajasalon silta - kävelytie
c. 54069 Abraham Wetterintie /  Hert-
toniemen kartano

Osoite
a. 43 Herttoniemi Linnanrakentajantie
b. 43 Herttoniemi Laajasalon silta 
c. 43 Herttoniemi Linnanrakentajantie

Hoitoluokka
a. A1,A2,C1, b.C1, c.B2,C1

Hoitopinta-ala
a. 84 362 m2, b. 380 m2, c. 9983 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. VP10080/1995, b. P554/1970, c.YU

Perustamisvuosi / ak.nro
1700-luvulta lähtien useita vaiheita/ 
10080

Suunnitelman nro / vuosi
Maisemaselvitys, käyttösuunnitelma ja 
toimenpideohjelma v. 1988, perus-
korjaussuunnitelma v. 1997, Camilla 
Rosengren

Herttoniemen kartano (54037)

Alueen kuvaus

Kartano sijaitsee Linnanrakentajantien varressa Herttoniemen salmen tuntu-

massa. Kartanoympäristö on valtakunnallisesti merkittävä ja maisemallisesti 

ehyt kokonaisuus. Se on myös tärkeä ja monipuolinen lähivirkistysalue. 

Kartanoalueen omistaa Svenska Odlingens Vänner rf. Puistoalue on suurelta 

osaltaan yleisessä käytössä ja hoitosopimuksella rakennusviraston hoidossa. 

Asemakaavassa kartanonpuisto on merkitty suojeltavaksi. 

Alueen pohjoisosassa sijaitseva Knusbackan ulkomuseo on merkitty museo-

alueeksi. Päärakennuksessa toimii museo. Päärakennuksen pohjoispuolella 

on kartanon talousrakennusten ja pehtorin rakennuksen rajaama pihapiiri, 

jonka keskellä on ravintolan ulkoterassi. Pihapiiriin kuuluu useita 1800-luvun 

talous- ja työväenasuinrakennuksia. Koillisosassa lähellä Johan Sederholmin 

tietä on kauppapuutarhan kasvihuoneet. Alueen eteläkolkassa on koulun 

tontti. Näiden alueiden ympäristönhoito ei kuulu rakennusvirastolle, vaan 

ne ovat alueen omistajan vastuulla.
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Historiaa
Alueella oli 1400–1500 -luvulla useita pieniä säteritiloja. Niitä yhdistettiin 
1600–1700 -lukujen vaihteessa. Sotamarsalkka Augustin Ehrensvärd perusti 
kartanon maille tiiliruukin 1750-luvulla. Kapteeni Bengt von Spångenin aika-
na 1760-luvulla sitä täydennettiin posliinitehtaalla. Tehtaat sijaitsivat nykyisen 
päärakennuksen paikalla. Silloinen päärakennus sijaitsi lähellä rantaa. Muo-
topuutarhaa ympäröivä maisemapuisto saatettiin osittain rakentaa jo 1700-
luvun lopulla. Puisto rakennettiin rantapellolle ja sen keskellä sijaitsevaan 
painanteeseen perustettiin lampi. 

Kartano sai nykyisen hahmonsa 1800-luvun alussa amiraali Carl Olof Cron-
stedtin aikana. Posliinitehdas muutettiin kartanon päärakennukseksi ja sen 
ympärille perustettiin muotopuutarha ja maisemapuisto. Cronstedtin luo-
mamuotopuutarha oli barokkihenkinen, päärakennukseen kiinteästi liittyvä 
sommitelma, johon kuuluivat pitkät puukujat, huvimajat (C. L. Engel), nur-
miterassit, koristeistutukset, hedelmäpuut ja marjapensaat. 

Maanviljelysneuvos J.G. Bergbomin aikana 1800 - 1900 -lukujen vaihteessa 
muotopuutarhaan lisättiin suihkulähteitä ja istutuksia. Päärakennus ympä-
ristöineen lahjoitettiin v.1919 Svenska Odlingens Vänner rf:lle, joka sitou-
tui säilyttämään ympäristön muuttumattomana ja avaamaan sen yleisölle. 
Päärakennuksesta tehtiin museo. Alueelle perustettiin ulkomuseo ja puisto. 
Puutarha muutettiin virkistysalueeksi. Aluetta on kunnostettu 1920-luvulla 
(Bengt Schalin) ja 1980-lopulta lähtien. 1950-luvun jälkeen ranta on täytetty 
ja rantapuisto on rakennettu. Sen uusin vaihe on 1990-luvun lopulta. 

Näkymä päärakennuksen edustalta kartanopuiston pääakselille
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HR1 HERTTONIEMEN KARTANO

Nykytila

Puistosommitelmaa hallitsevat pitkät puukujat ja näkymäakselit. Pääraken-

nukselta alkava puutarhan keskiakseli jatkuu lehmuskujana puiston huvima-

jalle. Toinen pitkittäisakseli kulkee koivukujana lampien välistä vaahteroiden 

reunustamalle entiselle sisääntuloaukiolle. Tärkein poikittaisakseli kulkee län-

tiseltä pääportilta päärakennuksen ohi ja jatkuu kuusikujana Johan Sederhol-

min tielle. Toinen poikittaisakseli alkaa puiston sivuportilta, risteää pääakselin 

kanssa ja päättyy lammen rannalla sijaitsevalle huvimajalle.

Symmetristä muotopuutarha rajaavat syreenit. Lähinnä päärakennusta on 

ristikkäisten käytävien jakama koristenurmikko ja soikeat ruusuistutukset. 

Puutarhan keskellä on syreeniympyrä. Keskiakselin ja puiston poikittaisakse-

lin risteyskohdassa on pyöreä, saniaisia kasvava istutusalue. Muotopuutarha 

vastaa pääpiirteiltään 1800-luvun asua. Hedelmäpuuistutusten jäänteenä on 

Suomen suurin päärynäpuu syreeni-istutusten itäpuolella. Vanhan puun vie-

reen on istutettu sen jälkeläisiä. 1930-luvun uudistuksesta on jäljellä keskiak-

selia ja päärakennuksen edustaa korostavat pionit ja syreeniympyrän tuijat.

Maisemapuisto on osittain kasvanut umpeen, mutta vastaa muuten pääpiir-

teiltään 1800-luvun asua. Suuri osa 1800-luvun jalopuuistutuksista on säily-

nyt. 1990-luvun kunnostuksessa osa umpeenkasvaneesta puistosta raivattiin 

ja osa jätettiin metsiköksi. Samalla kunnostettiin käytäväverkosto, syreeni-

majat ja lammet. Puiston länsirajalla Linnanrakentajantien vieressä on kiviaita. 

Puiston itärajalla on ns. Lemmenpolku. Polun varrella on lehmuskehä, joka 

on (todennäköisesti sepitetyn) tarinan mukaan istutettu Anjalan liiton muis-

toksi.

Alueella on linnustollisesti ja kasvillisuudeltaan arvokkaita luontokohteita sekä 

lepakkojen esiintymisalue (kts. suunnitelman osa 1/4, luku 2.1).

Kartanopuiston ydinalue on edustavassa kunnossa, mutta laita-alueilla on 

jonkin verran hoidon epäjohdonmukaisuutta. Luontoalueiden ja puutar-

hamaisesti hoidetun alueen vaihettumisvyöhykeen hoito on paikoin ratkai-

sematta. Osaa täyttöalueesta ei ole rakennettu puistomaisesti. Alue ei ole 

luonnonmukaisessa tasapainossa. Maaston vetisyys ja epätasaisuus haittaa 

niittoa ja muita hoitotoimenpiteitä. 

Rannan käsittely ei ole täysin onnistunut, vaan rantapenger ja istutukset sor-

tuvat paikoin mereen. Venelaiturin ympäristö alueen eteläkärjessä on myös 

pahasti sortunut.
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Luonnonhoidon tavoitteet

Kartanoalueen puuston hoidolle asetetaan tavoitteet v. 2007 tehtävässä ke-

hittämis- ja hoitosuunnitelmassa. Alueelle luonteenomaisia suuria tervalep-

piä ja jalopuustoa hoidetaan pienipiirteisesti puuyksilöt huomioon ottaen. 

Kaupungin omistaman alueen koivuvaltaiset metsät hoidetaan kartanopuis-

toon liittyvinä valoisina, osittain puoliavoimina luonnonmukaisina puistomet-

sinä. Nuoret tiheiköt harvennetaan ajoissa niiden kehityksen turvaamiseksi 

ja pienpuusto pidetään kurissa riittävän usein tehtävillä hoidoilla. 

Niittyjen niitto rajataan siten, että nokkoset ja ohdakkeet pysyvät kurissa.

Arvokkaiden luontokohteiden hoito suunnitellaan tarkemmin yhteistyössä 

Helsingin ympäristökeskuksen kanssa. Vanhoissa jalopuissa viihtyvien hyön-

teisten ja lahottajien elinolosuhteet turvataan lahopuujatkumolla. Puistoista 

kaadettujen jalopuiden runkoja siirretään läheiseen metsään.

Käyttäjien kommentteja

Historiallisen puiston läpikulkutielle on toivottu valaistusta. Valottomuus on 

kuitenkin perusteltua alueen historiallisen ilmeen vuoksi. Hieman pohjoi-

sempana on rinnakkainen valaistu käytävä.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kartanonpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma päivitetään. 

Kartanopuiston ydinaluetta hoidetaan edelleen korkeimman hoitoluokan 

(A1) mukaisesti. Vanhan puuston tilaa seurataan ja sitä hoidetaan ja mahdol-

lisesti poistetaan ottaen huomioon mm. turvallisuustekijät. 

Hoito- ja kehittämissuunnitelmassa erityisesti ratkaistavia asioita on eniten 

historiallisen kartanoalueen ulkopuolella sijaitsevassa rantapuistossa. Luon-

toalueen ja puistomaisesti hoidetun alueen vaihettumisvyöhyke kaipaa pai-

koin kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä. Rannassa on veden ja jään syömiä 

sortumia.   Rantapuistossa on paikoin ylitiheää puustoa. Istutettu ja luontai-

nen puusto on paikoin kilpailutilanteessa. Rantapuistoa kunnostetaan ja sitä 

hoidetaan jatkossa suunnitelmassa tarkemmin määritetyllä tavalla.

Laiturin ympäristö kunnostetaan mahdollisimman pikaisesti.



13

HR1 HERTTONIEMEN KARTANO

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
hoito- ja kehittämissuunnitelma – 1
sortuvan rannan korjaus – 1
hoito- ja kehittämissuunnitelman mukai- –

set toimenpiteet

1-3

v. 2006 kustannusarvio 90 000 €

Luonnonhoito hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaan.

Laajasalon silta – kävelytie (54055)

Alueen kuvaus

Sillan alla kulkeva kävelytie on sortumassa vähitellen mereen, koska ranta 

syöpyy. Sillan alus on ikävän näköinen ja kaipaa ilmeen kohentamista. Ran-

taan laaditaan parhaillaan korjaussuunnitelmaa.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
rantakäytävä korjataan ja sen ympäristö  –

viimeistellään

1

v. 2006 kustannusarvio 30 000 € (?)
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Abraham Wetterintie / Herttoniemen kartano 
(54069)

Kartanon pohjoispuolella on tontiksi kaavoitettu alue, joka on osittain karta-

non pihamaana ja peltona. Koillisosa on aukeata ja siellä on vanhoja jalka-

pallo maaleja ja lentopallokentän tolppia merkkinä sen liikuntakäytöstä. Kent-

tä on huonossa kunnossa ja se on heinittynyt voimakkaasti. Avoimen alueen 

kunnostusta pesäpallokentäksi on alustavasti pohdittu Roihuvuoren Roihun 

ja kiinteistöviraston kanssa keväällä 2006.  Roihu mahdollisesti hakee liikunta-

varoista avustusta kentän kunnostamiseen.

Tonttialueen luoteiskulmassa on lehtipuuston valtaama varttunut koivuval-

tainen sekametsä, jossa kasvaa koivun lisäksi haapaa, mäntyä, raitoja ja run-

saasti jalojen lehtipuiden taimia. Kaakkoiskulmassa on osittain märässä pai-

nanteessa lehtomaisella kasvupaikalla koivuvaltainen lehtimetsä, jossa kasvaa 

varttunutta koivua, haapaa, tervaleppää, raitoja ja vaahteraa. Puustot ovat 

tällä alueella hoitamattomia ja kärsivät ylitiheydestä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Lehtipuuvaltaisten monimuotoisten metsiköiden elinvoimaisuus palautetaan 

harventamalla säilyttäen puuryhmiä ja luontaista vaihtelua. Hoidossa suosi-

taan jaloja lehtipuita ja tervaleppiä sekä ränsistyneet puut poistetaan. Avointa 

pelikenttänä käytettyä aluetta hoidetaan niittämällä.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
toimenpiteistä sovitaan kiinteistöviraston  –

kanssa ja ne suunnitellaan tarkemmin luon-

nonhoitosuunnitelman laatimisen yhteydessä

1-3 KV:n kanta?

aukean alueen kunnostusmahdollisuudet  –

pesäpallokentäksi selvitetään v. 2006 aikana
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HR2 TUORINNIEMEN PUISTO

Hr2  TUORINNIEMEN PUISTO
Rekisterinumerot
a. 54110 LP Tuorinniemi Tuorinniemen-
puisto
b. 54076 Tuorinniemen uimaranta (LIV)

Hoitoluokka
a. A2, B2, C1, K1, L1 b. A2, A3

Hoitopinta-ala
a. 55 163 m2, b. 926 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
a. VP10250/1996, b. VV10255/1996

Perustamisvuosi / ak.nro
a. 1997: A2/1680 m2, A3/6400 m2, 
C1/230 m2
b. 1998: A2/926 m2

Suunnitelman nro / vuosi
4710/1 1996

Suunnittelija
Yleisilme lähiympäristöohjeessa
Toteutussuunnittelu Terttu Hilli
Paviljongit arkkitehtitoimisto
Muutossuunnitelma 2006 Viherviiva/
Terttu Hilli

Näkymä Tuorinniemen kalliolta kohti uimarantaa. Vesialueen kapeimmalla 
kohdalla Killingholmansalmi.

Tuorinniemen suosittu pulkkamäki

Tuorinniemenpuisto (54110)

Alueen kuvaus

Meren rannalla kohoava Tuorinniemen kallioinen mäki on yksi Herttonie-

menrannan maiseman kohokohdista. Rantaa myötäilevä laaja, maisemal-

lisesti ja toiminnallisesti merkittävä puisto on tärkeä lähivirkistysalue, osa 

yleiskaava 2002:n kaupunginosapuistoa, joka jatkuu Herttoniemen kartanon 

alueen ja Porolahdenpuiston kautta Strömsinlahdenpuistoon. Puistoon liit-

tyy saumattomasti erittäin suosittu uimaranta. 
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Vilkas rantareitti on osa pääulkoilureitistöä, ja se kuuluu valtakunnalliseen 

pyörämatkailureitistöön. Herttoniemenrannan asemakaavassa ja pääulkoilu-

reittisuunnitelmissa on esitetty kulkuyhteys Killingholmansalmen yli kohti Tul-

lisaarta, mutta Laajasalon puoleisesta asemakaavasta reitti puuttuu. Paineet 

kaavan muuttamiseen ja sillan rakentamiseen kasvavat Kruunuvuorenrannan 

uuden asuntoalueen suunnittelun ja rakentamisen myötä, koska kevyen lii-

kenteen yhteys Laajasalon länsiosasta lyhenisi sillan myötä merkittävästi.  

Alueella toimii ohjattu leikkipuisto. Sosiaaliviraston toimitilat ovat puiston lai-

dan tontilla 43249/1 rakennuksessa, jossa on myös päiväkoti. Puistossa on 

kaksi kenttää. Itälaidan kenttä on myös Linnanrakentajantien toisella puolella 

sijaitsevan koulun käytössä. 

Skeittipaikka sijaitsee Linnanrakentajantien tuntumassa. Skeittirampit  ovat 

kaupungin omaa tuotantoa. Ramppien kolina häiritsi aluksi lähiasukkaita, 

mutta  äänieristyksen jälkeen valituksia ei ole esiintynyt. Skeittiohjelmassa 

tätä kohdetta on päätetty kehittää.  

Kallion ja rantatasanteen välillä sijaitsevaan merivesialtaaseen kerääntyy 

roskia.  Lasinsirut ovat aiheuttaneet kahlaajille haavoja. Näkinparta viihtyy 

allasvedessä ja muodostaa isoja levälauttoja. HKR:n ympäristötuotannon 

henkilökunta on tehnyt palkitun aloitteen altaan muuttamisesta kapeaksi 

pintavesivesiuomaksi.  Altaan täytön myötä loivenee myös pulkkamäkenä 

käytetyn rinteen turhan jyrkkä alaosa.
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HR2 TUORINNIEMEN PUISTO

Kasvillisuus ja sen kunto

Alkuperäistä luonnonkasvillisuutta on vain Tuorinniemen mäellä ja sen lie-

peillä. Mäen puusto on vanhaa, pääosin mäntyvaltaista. Koivut alkavat olla 

heikkokuntoisia. Kallioalueen länsipäässä on vanhaa kulttuurilajistoa mm. 

pihasyreenejä, lumimarjaa, kalliotuhkapensasta, hernepensasta, kaljupajuan-

gervoa (Spiraea alba var. latifolia) marjapensaita, suopayrttiä, haisukurjen-

polvea, elämänlankaa, suomentatarta, maksaruohoja ja ketoneilikkaa osin 

vanhan kesämajakylän jäänteinä. Alueen koillisosasta löytyi useita kymmeniä 

mustakuusamapensaita (Lonicera nigra), joka on vanhojen puistojen laji ja 

Helsingissä hyvin harvinainen. Kallioalueella on niitetty joitakin laikkuja. 

Leikkipuiston kasvillisuus on pääosin hyväkuntoista ja puulajisto monipuolis-

ta, mm. tuohituomi (Prunus maackii), vaahtera (Acer platanoides), pihlajat 

(ainakin Sorbus aucuparia), saarni (Fraxinus sp.), pilaritervaleppä (Alnus glu-

tinosa ’Sakari’), pylväshaapa (Populus tremula ’Erecta’), tervaleppä (Alnus 

glutinosa), koristeomenapuu (Malus) ja mänty (Pinus sylvestris). Osa puista 

on istutettu aluksi tiheään. Yhdessä tonttien puiden kanssa tilasta tulee kil-

pailua. 

Pensaskasvillisuus menestyy rantapuistossa paikoin turhan hyvin ja peittää 

pitkältä matkaa merinäkymän. Pitkiä pensasrivejä on syytä avata paikoin ja/tai 

korvata osin matalammilla kasvustoilla.

Kovassa käytössä olevan uimarannan lähinurmea on vaikea saada menes-

tymään kulutuksen vuoksi varsinkin kuivina kesinä. Valkoposkihanhet ovat 

löytäneet puiston hoidetut rantanurmikot. 

Puiston länsiosan maisemaniityt tuovat vaihtelua nurmikkojen rinnalle. Osa 

niityistä on hyvinkin reheviä.  Käsityövaltaisesti hoidetuista niityistä erityisesti 

kuivempi ketomainen alue (pohjoisempi) näyttää luonnonmukaiselta. Kivik-

koinen ketoalue kaipaa pientä jäsentelyä. Osa kivistä on upotettu luontevasti 

maastoon, mutta paikalla on myös irrallisen näköisiä kiviä ja kivikasoja. Näi-

den uusi ryhmittely ja osittainen upottaminen maahan tai tukeminen täyttö-

kumpareilla parantaisi huomattavasti alueen ilmettä.

Kalusteet, rakenteet ja niiden kunto

Mäen kupeessa sijaitseva tanssipaviljonki ja Linnanrakentajantien varressa 

sijaitsevan kentän katos ovat arkkitehtonisesti ansiokkaita. Niitä käytetään 

suunnitellulla tavalla, mutta myös ilkivaltaa esiintyy erittäin paljon, ja pavil-

Herttoniemensalmen rannalla Tuorinniemen 
mäen alarinteellä on koira-aitaus. Rannassa 
on koirien uimapaikka, jonka aitaa on jatkettu 
jonkin matkaa veteen, koska koirat karkailivat 
aluksi rannasta ulkoilureitille.
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jonkien vuotuiset korjaukset ovat tulleet kalliiksi. Samaan kokonaisuuteen 

kuulunut  grillikatos poltettiin syksyllä 2005.

Leikkipuiston varusteita on uusittu turvatarkastusten edellyttämällä tavalla. 

Muutkin puiston kalusteet ovat kohtuullisen hyvässä kunnossa.

Käyttäjien kommentit

Puistosta on yleisesti ottaen saatu kiittävää palautetta. Rantalentopallokenttää 

toivotaan alueelle. Skeittialuetta tulee kehittää niin, että se on kiinnostava. 

Tuorinniemen kallion talviliukumäki on suosittu. Mäen alaosa on nykyisel-

lään vaarallinen ilman lumitäyttöä. Leikkipuistoon on toivottu aitausta. Silta 

Killingholmaan ja suora kulkuyhteys Tullisaareen tarvitaan. Alueelle tarvitaan 

pyörätelineitä. Useat ranta-alueen asukkaat ovat olleet huolissaan meri-

näköaloistaan istutetun puuston kasvaessa.

Yleisölle esitellyn viheraluesuunnitelman luonnoksen liitteenä oli luonnos 

Tuorinniemen puiston hoito- ja kehittämissuunnitelmasta (Viherviivan suun-

nitelma). Palaute oli pääosin myönteistä. Jonkin verran arvosteltiin kallion 

alustan ja vesialtaan täyttöä ja nurmetusta sekä rantalentopallokentän sijoit-

tamista mäelle, mutta niitä myös kannatettiin.

Länsiosan rehevää niittyä

Kasvillisuushavaintoja (Satu Tegel)

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Kohde on melko uusi ja yleisesti ottaen erittäin hyvin toimiva. Joitain koko-

naisuuteen nähden pienehköjä korjaus- ja muutostarpeita esiintyy. 
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HR2 TUORINNIEMEN PUISTO

Puistosta on tehty viheraluesuunnittelun yhteydessä hoito- ja kehittämissuun-

nitelma (LIITE 4 Viherviiva/Terttu Hilli), jossa on esitetty mm. seuraavaa:

Kallion alapuolisen vesialtaan muutetaan painanteeksi ja mäen alaosa  –

loivennetaan talvimäelle sopivaksi 

Uimarannan toisen kituliaan nurmikon sijaan rantahietikkoa jatketaan ra- –

jaavan pensaikon tuntumaan. Hietikolle tuodaan muutamia kalusteita ja 

kaarevan pensasaidanteen tuntumaan rakennetaan puinen aurinkoiseen 

suuntaan lievästi kalteva oleskelulava.  . 

Länsiosan kedon järjestelyt –

Toivottu rantalentopallokenttä sijoitetaan mäelle. –

Poltettua grillikatosta ei rakenneta uudelleen ainakaan seuraavalla 10- –

vuotiskaudella, koska se oli jatkuvan ilkivallan kohteena. Girllin perusta 

kunnostetaan istuskelutasoksi.

Suunnitelmassa on esitetty istutetun puuston harvennus tärkeät näkymät  –

huomioiden.

Kuultomaalatut puistokalusteet maalataan jatkossa peittävällä maalilla KPO:n 

kalusteasiantuntijan Herttoniemenrantaan valitsemalla värisävyllä.

Luonnonhoidon tavoitteet

Männikön vanhat komeat männyt saavat kehittyä melko tiheässä asennos-

saan. Vain turvallisuuden vuoksi heikentyneet puut poistetaan. Kunnoltaan 

heikentyneitä koivuja poistetaan ja tilalle istutetaan mäntyjä. 

Alunperin tiheään istutettujen puiden harvennus tullee paikoin ajankohtai-

seksi suunnitelmakaudella. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
korjauksia ja täydennyksiä kehittämis- –

suunnitelman mukaan

1-3

V. 2006 kustannusarvio 90 000 €

Tuorinniemen uimaranta (LIV:in alue, 54076)

Tuorinniemenpuistoon liittyy saumattomasti yleinen uimaranta, jolla on 

myös talviuintipaikka.  Alue on liikuntaviraston hallinnassa. Liikuntavirasto ja 

rakennusvirasto hoitavat rantaa yhteistyössä. 
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Alueen kuvaus

Kohteeseen kuuluu puistoksi kaavoitettu Sorsavuorenpuisto sekä siihen sau-

mattomasti liittyvä Laivalahden puistotie, joka on katualuetta.

Hr3  SORSAVUORENPUISTO

Rekisterinumerot
54102 Sorsavuorenpuisto 
(+ Laivalahden puistotie, katualue)

Hoitoluokka
A2, A3, C1  

Hoitopinta-ala
a. 31747 m2 sisältää Laivalahden puis-
totien

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10180/1995 

Perustamisvuosi
2003: A2, A3 ja 2000: A2, 

Suunnitelman nro / vuosi
4912/1. /1998

Suunnittelija
Sorsavuori: Jussi Luomanen 
muutoksia 2005 Viherviiva/Terttu Hilli
Laivalahden puistotie: Outi Tahvonen 

Näkymä Sorsavuorelta Laivalahden puistotielle

Kuva ennen Laivalahden puistotien rakentamista puistomaiseksi, Sorsavuori  
keskialalla
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HR3 SORSAVUORENPUISTO

Sorsavuorenpuisto

Sorsavuorenpuisto on maisemallisesti merkittävä mäkialue. Se on ollut tär-

keä paikka jo kauan - laella on pronssikautinen hautaraunio. U-kirjaimen 

muotoisen puiston keskellä, Sorsavuorenkadun varrella on kerrostalosaare-

ke. Länsipuolella puisto liittyy saumattomasti Laivalahden puistotiehen. Puis-

ton etelä- ja itäpuolen rajaa kevyen liikenteen väylä Sorsavuorenraitti. 

Sorsavuoren länsiosaa hallitsevat kaunismuotoiset ja geologisesti mielenkiin-

toiset kalliot. Alue on karua, ennemminkin kallioista niittyä kuin puistomet-

sää. Eteläosassa on hieman rehevämpää metsämaata, jossa kasvaa joitakin 

mäntyjä, koivuja, pajuja, pihlajia ja vaahteroita. Kallion herkkä lakialue on 

säilytetty melko luonnonmukaisena. Kulkureitit ovat kuorikepintaisia polkuja 

sekä sileää avokallion pintaa.  Vetisen kalliopainanteen yli kulkee puusilta. 

Kallion kupeeseen muuratun pienen vesialtaan rakenteissa on ollut ongel-

mia. Lähiympäristösuunnitelmassa ideoitu vesivirtaus kalliolta alapuoliseen 

altaaseen on kustannussyistä jätetty toteuttamatta. Putki veden kierrätystä 

varten on kuitenkin sijoitettu kallion sisään lähikorttelin vesijohtotöiden yh-

teydessä. Sitä voidaan hyödyntää, mikäli vesiaihe joskus rakennetaan.  

Puiston itäosan rinne on rakennettu täytemaasta ja osin stabiloidusta len-

totuhkasta, ja perustettu puistomaiseksi. Oleskelualueen pintamateriaali 

on punaista graniittinoppakiveä, ja penkkien selustana on perennaistutus ja 

pergolarakennelma kukkivine köynnöksineen. Istutus on valaistu pollariva-

Itärinnettä Länsirinnettä
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laisimilla. Rinteessä mutkittelee talvivihreä marjakuusi-istutus.  Puiston kes-

kivaiheilla on pieni leikkialue. Puiston eteläkolkassa  säilytetyn öljysäiliön tu-

kimuurin suojassa on lämmin oleskelualue.  Puistokäytävien pintamateriaali 

on kivituhka. Osa käytävistä toimii myös pelastusteinä, ja rinteessä on kaksi 

vahvistettua nurmialuetta, jotka kestävät palo- ja nostolava-auton painon. 

Lentotuhkan ja kalkkistabiloinnin vuoksi puiston itäosaan on maaperän kor-

kean rikki- ja klooripitoisuuden kestäviä kasveja (esim. jalavat, orapihlajat, 

syreenit ja marjakuuset). Suurin osa itäpuolen rinteestä on nurmikkoa.  

Itäosan perennaryhmät ovat onnistuneita ja hyvin hoidettuja. Niissä on pai-

koin käytetty myös pensaita. Osalla istutusalueista on tavanomaisen katteen 

sijasta peittokasveja, mm. tuoksukurjenpolvea (Geranium macrorrhizum), 

rönsyansikkaa (Waldsteinia ternata), maahumalaa (Glechoma hederacea), 

keltapeippiä (Lamium glaeobdolon), tuiviota (Microbiota decussata) ja lamo-

hietakirsikkaa (Prunus pumila ’Depressa’).

Puistossa on erikoista puulajistoa, mm. punakoivuja (Betula pubescens f. 

rubra), douglaskuusia (Pseudotsuga menziesii, marjaomenapuita (Malus 

baccata) ja pohjoisamerikkalaisia leppälajeja. Pensaista erikoisuuksia ovat 

mm. puhvelinmarja (Shepherdia argentea) ja kiiltoheisi (Viburnum lentago) 

joiden tausta on Kaupunginpuutarhalla. Osa pensasistutuksista (mm. Spirae-

at ja Lonicerat) ovat FinE-kantoja. 

Kalusteiden yleiskuva on muuten siisti, mutta kuultokäsitellyt selkänojatto-

mat penkit kaipaavat huoltoa.. 

Käyttäjien kommentteja Sorsavuorenpuistosta

Asemakaavoitettu puisto ulottuu paikoin erittäin lähelle asuinrakennuksia, 

mistä on koitunut vaikeuksia. Lähiasukkaiden yksityisyyden ja ympäristön 

rauhallisuuden tarve on ajoittain ristiriidassa puiston käytön kanssa varsinkin 

talvisin puistorinteiden houkutellessa lapsia ja vanhempiakin mäenlaskuun. 

Puiston talvikäytöstä on esitetty paljon mielipiteitä. Pikkulapsille on useassa 

yhteydessä toivottu turvallista pulkkamäkeä vaarallisesti kulkureitin kanssa 

risteävän ja pysäköintiluolan seinää kohti suuntautuvan rinteen sijaan. Toi-

saalta osa naapureista on esittänyt voimakkaasti vastustavan kantansa mäen-

laskuun.  Mäenlaskua on huonolla menestyksellä yritetty estää puomein.

Sorsavuoren kaakkoisrinne ennen muutosta

Sorsavuoren kaakkoisrinteen pulkkamäki 
kevättalvella 2006
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HR3 SORSAVUORENPUISTO

Leikkipaikka ei ole kovin suuressa käytössä, mutta erityisesti pienten lasten ja 

vanhempien suosiossa lämpimän sijaintinsa vuoksi. 

Jotkut kulkureitit ovat jyrkkiä ja etenkin talvisin hankalakulkuisia. Niihin on 

toivottu parannuksia. Lisäistutuksia on toivottu paikoin tonttien lähiympä-

ristöön.

Yleisölle esitellyn viheraluesuunnitelman luonnoksen liitteenä oli ehdotus tal-

viliukumäen järjestelyksi, parannuksia kulkureitteihin sekä eräitä pieniä muu-

tostöitä (Viherviivan suunnitelma 14.7.2005). Tuolloin saatu yleisö palaute 

oli myönteistä, ja joulun alla v. 2005 suunnitelma toteutettiin osittain niin, 

että mäenlasku kävi päinsä. Rakentamisvaiheessa on saatu sekä myönteistä 

että kriittistä palautetta. Mäen ja ympäristön viimeistelyssä kevätkesällä 2006 

otetaan huomioon ensimmäisen talven käytön kokemukset.

Sorsavuorenpuiston hoitoa on yleisesti kiitetty hyväksi, mutta joskus on to-

dettu sen olevan ylihoidettu.

Kallion reunalle rakennettu pieni vesiallas on outo, ja se joutaisi purkaa. 

Laivalahden puistotie

Laivalahden puistotie on asemakaavassa katualuetta, mutta se on toteutet-

tu puistomaisesti. Alue rajautuu länsisivultaan asuintalojen pihoihin ja idässä 

ilmeikkääseen luonnonkallioon. Suunnitelmaa on ideoitu syksyn 1998 ja ke-

vään 1999 aikana asukastalo Ankkurin illoissa. Suunnittelun tavoitteena oli 

luoda tähän tilaan mahdollisimman vehreä ja moni-ilmeinen alue asukkaiden 

käyttöön. Puistolla on rooli myös tulvareittinä.

Puistotielle on suunniteltu sekä kivituhkapintainen polveileva käytävä että be-

tonikivin päällystetty suoraviiivainen raitti. Poikittaisliikennettä varten aluetta 

halkoo useampia polkuja ja käytäviä.

Pelikenttä on jäädytettävissä luistinradaksi. Kesäisin petankin peluuta voi kat-

sella pienestä katsomosta. Penkkejä ja oleskelumahdollisuuksia on sekä sy-

reenimajoissa että kalliojyrkänteeseen rajautuvalla alueella. 

Kallion reunustalla säilytetään paikalla jo kasvavia koivuja ja mäntyjä. Puus-

toa on täydennetty monilajisilla istutuksilla. Yllättävän hyvin on onnistunut 

peittoperennaistutus koivujen ja mäntyjen alla. Kukkivat hedelmäpuut reu-

Laivalahden puistotien istutuksia
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nustavat yrttitarhahenkistä levähdyspaikkaa. Eri tilojen jakajina on käytetty 

varmoiksi tunnettuja pensaslajeja runsaina massaistutuksina. Pajukasvuston 

yksi tarkoitus on toimia seikkailuleikkipaikkana.

Käyttäjien kommentteja Laivalahden puistotiestä

Laivalahden puistotien rannan puoleiseen päähän aukealle paikalle on ehdo-

tettu istutettavaksi suurikokoista puuta, esimerkiksi hopeapajua.

Pensasistutukset ovat paikoin menestyneet niin hyvin, että niitä on kohta 

syytä leikata. 

Suunnitelma koko kohteelle seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Syksyllä 2005 aloitettu Sorsavuoren itärinteen muutostyö ja parannukset 

kulkureitteihin toteutetaan valmiiksi kesällä 2006.

Keskeneräinen alue Sorsavuorenpuiston pohjoisosassa Sorsavuorenrinteen 

varrella rakennetaan puistomaiseksi.

Pintavesijärjestelyjä uusitaan paikoin käytävien varsilla ja kaarevan muurin 

luona. Työt alkanevat jo vuonna 2005. Kulkureittejä kalliolla parannetaan 

paikoin portain ja kaitein. (LIITE 5 Viherviivan suunnitelma ja  Luomasen 

suunnitelman toteuttamattomat detaljit)

Kallioalueella suositaan mäntyä ja luontaista kalliokasvillisuutta. Painanteisiin 

ja reheviin kohtiin istutetaan mäntyä ja turvataan niiden kehittyminen.

Pysäköintiluolan sisäänkäyntien istutuskaukaloihin kiveys.

Käytävä leveämmäksi pohjoisemman sisääntulon luona.

Väliaikaiset ajoesteet Laivalahden puistotien päässä korvataan vähäeleisillä 

kiinteillä puomeilla. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
korjauksia ja täydennyksiä kehittämissuunni- –
telman mukaan

1

Sorsavuorenrinteen raitin vierustan kunnos- –
tus hoitoluokkaan A3

1

V. 2006 kustannusarvio 90 000 €
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HR4 ANNIKAN PUISTO

Alueen kuvaus

Puisto on rakennettu lähes tasaiselle, avoimelle täyttömaalle. Se sijaitsee 

upealla, mutta tuulisella paikalla osana rantaa kiertävää puistoa. Alueen tär-

keimmät käyttäjät ovat lähikortteleiden asukkaiden ohella pitkin rantaa liik-

kuvat ulkoilijat. 

Asemakaavassa puiston halki on osoitettu ohjeellinen jalankulku- ja pyöräily-

yhteys. Reginankujalta alkava raitti polveilee Annikanpuiston rannan puolei-

sessa laidassa leventyen ja kaventuen muodostaen näin istuskelunurkkauk-

sia. Rannan puolella se rajautuu vuorotellen istutuksiin, vuoroin meren ja 

jalankulkijan väliin jäävään metallikaiteeseen, jonka yli voi katsella merelle. 

Lähimmäksi merta pääsee vesirajaan laskevia leveitä portaita pitkin.

Raitin merenpuoleista reunaa rajaa kivikko ja kukkaistutusvyöhyke sekä ma-

talat puut ja pensaat. Istutukset on ryhmitelty raitin leventymien, istuskelu-

paikkojen yhteyteen. Niiden muoto tuo mielenyhtymiä mereen ja purjeisiin. 

Kukin ryhmä jakaantuu korkeaan taustapensasmassaan ja matalaan, runsaasti 

kukkivaan keskiosaan. Keskiosissa yhdistellään, luonnonkiviä, havuja, sipuli-

kukkia, maanpeiteruusuja ja perennoja. 

Kerrostalokorttelien puoleinen puistonosa on nurmetettu ja istutettu. Asuin-

korttelien reunasta lukien neljän metrin levyinen kaistale puiston puolelle 

tulevaa nurmikkoa on vahvistettu pelastusreitiksi. 

Lähiympäristön suunnitteluohjeessa todetaan, että rantakorttelin ja rannan 

väliin jäävä Annikanpuisto muodostaa tärkeän suojavyöhykkeen alueella pu-

haltavia etelä- ja lounaistuulia vastaan. Pääasialliseksi suojapuuksi on valittu 

sembramänty. Rannan ja kevytväylän välisiin ryhmiin on istutettu kyynelkoi-

vua. 

Raitin varressa on runsaasti penkkejä ja roskakoreja. Alue on siisti ja hyvä-

kuntoinen. 

Käyttäjien toivomukset

–

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään suunnitelman mukaisena hoitoluokassa A2.

Rekisterinumerot
54112

Osoite
43 Herttoniemi, Neitojenranta

Hoitoluokka
A2, A3, H1

Hoitopinta-ala
4 559 m2 portaat + luiskalouhe osin 
kaavan ulkop.

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10250/1996

Perustamisvuosi / ak.nro
Rakentamisvuosi 2003: A2/4340 m2, 
A3/355 m2

Suunnitelman nro / vuosi
Annikanpuiston yleissuunnitelma  5023/2

Suunnittelija
Suunnittelukeskus Oy

Hr4  ANNIKAN PUISTO
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Alueen kuvaus

Läntisten rantakorttelien keskellä sijaitseva Neitojenpuisto toimii suurkortte-

lin lähipuistona ja palvelee myös päiväkodin tarpeita. Puistoon kuuluu pieni 

pelikenttä ja istutuksin ympäröity leikki- ja oleskelualue.

Neitojenpuiston idea kehittyi sen nimestä: siitä syntyi linnaneitojen linna 

– tosin hyvin pelkistetty. Puisto jakautuu kahteen osaan: erityisesti lasten 

leikkejä varten suunniteltuun ”Linnaan” ja istuskelupaikkojen reunustamaan 

pelinurmeen. Istuskelupaikat on sijoitettu niin, että ne tukeutuvat runsaisiin 

istutusryhmiin. Kivenlohkareista koostuvan ”Linnan” ympärille on rakennet-

tu matala vallihauta siltoineen. Kiipeilypaikaksi tarkoitettu luonnonkiviryhmä 

esittää sortunutta muurin osaa.  Osa muurien sisäpuolesta on muuraushiek-

kaa, osa nurmea. Kokonaisuus tarjoaa mahdollisuudet mm. hiekkaleikkeihin 

ja juoksu-, rooli- ja piiloleikkeihin. Puiston leikittävyyttä lisää vielä viereinen 

pelinurmi.  

.

Puisto rajautuu itä-, etelä- ja länsisivuiltaan viereisten kerrostalokortteleiden 

istutuksiin. Itälaidalle on istutettu korkealla pensasaidanne ja pohjoissivulle 

runsas ja monikerroksinen puu-, pensas- ja perennaistutus. Kasvivalinnat 

on tehty linnaneito-teeman pohjalta. Runsasta, täysin valkoista kukkaloistoa 

riittää varhaiskeväästä loppusyksyyn. Penkeiksi on varattu kivipaadet, roska-

koreina käytetään Helsingin kaupungin perusmallia. Varsinaisia leikkivälineitä 

puistoon ei sijoiteta. Luonnonkivet ja ”Linna” toimivat leikkivälineinä.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään suunnitelman mukaisena hoitoluokassa A2.

Hr5  NEITOJEN PUISTO

Rekisterinumerot
541121

Osoite
43 Herttoniemi, Neitojenpolku

Hoitoluokka
H1

Hoitopinta-ala
1 182 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10250/1996

Perustamisvuosi / ak.nro
Rakentamisvuosi 2003: H1

Suunnitelman nro / vuosi 

Suunnittelija
Suunnittelukeskus Oy
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HR6 KIPPARVUORI

Alueen kuvaus

Kipparvuori on rakentamaton viheralue, josta valtaosa on luonnonläheistä 

jyrkkää kalliomaastoa. Alueen kaakkoiskulmassa Suolakivenkadun puolella 

on pieni tasaisempi ja rehevämpi kolkka, joka on tällä hetkellä aika huonossa 

kunnossa. Mäen laella ja itäreunassa kasvaa harvakseltaan mäntyjä.

Korkea meren rannassa sijaitseva Kipparvuori on tärkeä maisematekijä Hert-

toniemenrannassa. Sen laki on hieno näköalapaikka ja ilta-auringon katselu-

paikka, mutta myös hyvin tuulinen paikka meren rannalla.  Asemakaavassa 

Kipparvuoren länsirantaan on esitetty kevyen liikenteen raitti.

Käyttäjien kommentteja

Hoitamaton alue, voisi siistiä.

Vaarallisen jyrkkä.

Kuolleet puut pois - näkyvät todella kauas.

Luonnonhoidon tavoitteet

Suositaan mäntyjä ja luodaan uutta puustoa istuttamalla männyntaimia ryh-

miin. Luontaisesti syntynyttä haapataimikkoa hoidetaan elinvoimaisena. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Laiturimainen rantaraitti rakennetaan aikaisintaan suunnittelukauden loppu-

puolella. Rahoitussyistä rakentaminen jäänee todennäköisesti suunnitelma-

kauden ulkopuolelle

Hr6  KIPPARVUORI

Rekisterinumerot
54036 Kipparvuori

Osoite
43 Herttoniemi Suolakivenkatu
   
Hoitoluokka
C1

Hoitopinta-ala
15 611 m2

Kaavamerkintä / nro
VP / 11181

Perustamisvuosi / ak.nro
rakentamaton / 11181

Näkymä Kipparvuorelta kohti Kulosaarta
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Puiston rehevämpi kolkka Suolakivenkadun laidassa kunnostetaan luonnon-

läheiseksi puoliaukeaksi niittyalueeksi, jonka kautta on kulkureitti Kipparvuo-

relle.  Alueen puustoa täydennetään mäntyistutuksin.

Kunnossapidossa huomioidaan näköalapaikan vetovoimaisuus ja roskaantu-

misalttius.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
rakentamattoman puistoalueen kunnostus  –

(54 000 €)

1

laiturimainen rantakäytävä  –

(735 000 €)

3 (suunn.kauden  

ulkopuolelle)

Nuotiopaikka KipparvuorellaKipparlahden venesatama
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HR7 PETTER WETTERIN PUISTO

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ja palvelutalon tontin ympäröimä puistikko, yksi Herttonie-

menrannan aloitusalueen keskeisen raitin varrella sijaitsevista pienistä puis-

toista. Puisto on suunniteltu rauhalliseksi oleskelupaikaksi aukioineen ja pe-

rennaryhmineen. 

Perennaryhmä on keväällä 2005 ympäröity läpikulkua estävällä matalalla 

metalliaidalla, ja altakastelujärjestelmä on korjattu. Elokuussa 2005 peren-

naistutus oli elinvoimaisen ja rehevän näköinen, joskin jo syysasuinen. Pik-

kulinnut ruokailevat siemeniä kypsyttävässä kasvustossa. 

Kasvillisuus on kauttaaltaan elinvoimaista. Pensaslajeista mm. kuutamohor-

tensia (Hydrangea paniculata ’Praecox’), likusterisyreeni (Syringa reticulata) 

ja vuohenkuusamat (Diervilla) toimivat hyvin. Kuutamohortensian alla kas-

vaa piilossa puksipuupensaita (Buxus).

Puistoalueeseen lähes saumatta liittyvä Petter Wetterin polku on reunaltaan 

osin keskeneräisen näköinen. Sen viimeistelyä ei ole toteutettu täysin viher-

suunnitelman mukaisesti.  

Puiston kalusteet ja varusteet ovat hyväkuntoisia. Petter Wetterin polun 

päissä olevat ajoesteet ja liikennemerkit tilapäisen oloisia betoniporsasviri-

telmiä. 

Hr7  PETTER WETTERIN PUISTO

Rekisterinumerot
54091

Osoite
43 Herttoniemi Petter Wetterin polku

Hoitoluokka
A2

Hoitopinta-ala
1 017 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10266 /1995

Perustamisvuosi / ak.nro

Rakentamisvuosi
1998 /  10266

Suunnitelman nro / vuosi  

Suunnittelija
Birgitta Rossing
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Käyttäjien kommentteja

Alueelle tarvitaan lisää penkkejä. Shakkipelin virka?

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteissään suunnitelman mukaisena. Alueelle tuo-

daan infotaulu, jossa kerrotaan puiston perennoista.

Puistoon lisätään muutama nykyisenkaltainen penkki. Penkit maalataan yhte-

näisiksi kalusteohjeen värisuosituksen mukaan.

Petter Wetterin polun laidat viimeistellään ja väliaikaiset ajoesteet korvataan 

kiinteillä.

Puiston torialueen ruukkuihin tuodaan vuosittain kesäkukat, koska puistoa 

käyttävät paljon viereisen korttelin palvelutalon asukkaat. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
reuna-alue rakennetaan valmiiksi – 1
ajoesteet uusiksi –

20 000 €
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HR8 SISSELEN PUISTO

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ja päiväkotitontin ympäröimä puistikko, yksi Herttoniemen-

rannan aloitusalueen keskeisen raitin varrella sijaitsevista pienistä puistoista. 

Alunperin keskeisenä ajatuksena oli luoda paikalle istutusten kehystämä va-

loisa oleskeluviheriö ja sen eteläpuolelle pieni toiminnallinen koululaisten 

toimintapaikka. 

Ongelmaksi alueella muodostui jalkapallon pelaaminen nurmikolla. Se ku-

lutti nurmipinnan ja tuhosi istutuksia. Pelaaminen sallittiin aluksi, koska asun-

toalueella ei tuolloin ollut liikunta- eikä leikkipuistoja. Asiasta tuli runsaasti 

valituksia kesinä 2004 ja 2005, joten puiston nurmialue päätettiin muotoilla 

alkuperäistä suunnitelmaa soveltaen uudelleen loivaksi mäeksi niin, jotta pe-

laaminen väistyisi. 

Alueen istutuksissa on käytetty runsaasti ns. KESKAS-kasveja. Havaintoja kas-

villisuudesta ja sen kunnosta: KESKAS-lajeista erittäin hyvin ovat pärjänneet 

yli 2 m korkea nukkakirsikka (Prunus tomentosa) ja kiiltoheisi (Viburnum 

lentago). Hiukan kärsineiltä näyttivät vuohenkuusamat (Diervilla) ja kelta-

kotakuusama (Weigela middendorffiana). Muu lajisto kestävää peruslajistoa, 

esim. koivuangervoa (Spiraea betulifolia). Puista punasaarnet (Fraxinus pen-

sylvanica) ovat kasvaneet kauniisti. Rusotuomi (Prunus virginiana ’Schubert’) 

on voimakkaan punalehtinen.

Hr8  SISSELEN PUISTO

Rekisterinumerot   
54109

Osoite
43 Herttoniemi Margareetankuja

Hoitoluokka
A2, L2

Hoitopinta-ala
2 607 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10264/1995
Perustamisvuosi / ak.nro

Rakentamisvuosi
1996 / 10264

Suunnitelman nro / vuosi

Suunnittelija
Kaisu Ilonen
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Puiston kalusteet ja varusteet ovat kohtalaisen hyväkuntoisia. Asukasyhdis-

tyksen aloitteesta puistoon tuotiin kesäkukkaruukkuja. Kasvit olivat aluksi 

asukkaiden hoidossa, mutta hoito on viime vuosina jäänyt kaupungin vas-

tuulle. 

Käyttäjien toivomukset

Katu- ja puisto-osastolle on tullut useita pyyntöjä, että jalkapallon pelaami-

nen puistossa estettäisiin.  

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Koska Herttoniemenrannassa on pelikenttiä ja laajempia viheriöitä mm. lii-

kuntapuistossa,  Tuorinniemessä ja Kannupuistossa, Sisselenpuisto päätettiin 

rauhoittaa pelikiellolla ja muotoilemalla maasto alkuperäistä suunnitelmaa 

soveltaen kumpareiseksi niin, että syntyy aurinkoiseen suuntaan kaltevia 

nurmipintoja. Maaston muotoilu ja nurmetus tehtiin elokuussa 2005.

 

Osa kuorikatealueista (esim. keltakotakuusaman juurella) korvataan peit-

toperennoilla. Muutamat aukkopaikat istutetaan jollain hyvin menestyvällä, 

lehtevällä tai pensasmaisella perennalla (esim. päivänliljoilla).  Tallaukselle alt-

tiisiin istutusalueen kulmiin suoja-aita samaa suoja-aitaa kuin Petter Wetterin 

puiston perennaistutuksessa.

Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston KESKAS-kasveista. Puis-

ton kalusteiden uusimisessa noudatetaan Herttoniemenrannan yleistä kalus-

to-ohjetta. Kesäkukkaruukut siirretään Neitojenrannan torialueelle.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
maaston muotoilu pallottelun hillitsemiseksi –

infotaulu KESKAS-kasveista –

istutusten täydennys –

pääosin tehty

V. 2006 kustannusarvio 20 000 €
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HR9 MARGARETAN PUISTO

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ja ympäröimä puistikko, yksi Herttoniemenrannan aloitus-

alueen keskeisen raitin varrella sijaitsevista pienistä puistoista. Runkopuiden 

ja penkkien kehystämä kivetty aukio liittyy välittömästi puistikkoa kiertävään 

raittiin. Sisempänä toria ja pientä sora-aukiota reunustavissa istutuksissa on 

käytetty useita pensasruusulajikkeita ja asuinkorttelin laidalla on perenna-

kaista.  

Kaikki suunnitelman mukaiset ruusulajikkeet ovat tallella. Kaikki muut ovat 

menestyneet hyvin, paitsi neidonruusulajike Rosa alba ’Kaisaniemi’, joka kas-

vaa hyvin huonossa paikassa. Norjalainen Hurdalsros on korkea, ahtaassa 

paikassa ja aika ruma. Perennaistutus on kaunis ja toimiva ja täydentää puis-

toa 

Kalusteet ovat kaupungin omaa mallistoa. Ne ovat kohtalaisen hyväkuntoi-

sia.  Asukasyhdistyksen aloitteesta puistoon tuotiin kesäkukkaruukkuja. Kas-

vit olivat aluksi asukkaiden hoidossa, mutta hoito on viime vuosina jäänyt 

kaupungin vastuulle. 

Käyttäjien toivomukset

Alkuaikoina puiston käyttö sählynpeluupaikkana aiheutti konflikteja naapu-

ruston kanssa. Sen jälkeen kun pelaaminen estettiin, valituksia ei ole tullut 

katu- ja puisto-osaston tietoon.

Hr9  MARGARETAN PUISTO

Rekisterinumerot
54108 

Osoite
43 Herttoniemi Rouvienpolku

Hoitoluokka
A2

Hoitopinta-ala
1 743 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10264/1995

Perustamisvuosi / ak.nro
Rakentamisvuosi 1995 / 10264

Suunnitelman nro / vuosi  

Suunnittelija
Kaisu Ilonen

Puiston itälaidan istutuksia
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Sora-aukion laidassa olevan leikkivälineen säilyttämistä on toivottu.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteissään puistosuunnitelman mukaisesti. Ruusuja  

ja perennoja uusitaan tarpeen mukaan. Muutamat hevoskastanjoiden alle is-

tutetut ruusut eivät tule menestymään puiden kasvettua, joten ne kannattaa 

siirtää ajoissa muualle.

Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston ruusulajikkeista ja peren-

noista. Puiston kalusteiden uusimisessa noudatetaan Herttoniemenrannan 

yleistä kalusto-ohjetta. Kesäkukkaruukut siirretään Neitojenrannan torialu-

eelle.

Alueen kasvillisuutta hoidetaan ja täydennetään niin, että puisto toimii pen-

sasruusukokoelmana.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
infotaulu ruusukokoelmasta – 1
istutusten täydennys – 1

V. 2006 kustannusarvio 8 000 €

Rouvienpolku sivuaa puistoa
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HR10 KERTTULIN PUISTO

Alueen kuvaus

Asuinkorttelien ympäröimä puistikko on yksi Herttoniemenrannan aloitus-

alueen keskeisen kevyen liikenteen raitin varren pienistä puistoista. Puistoa 

kehystää istutusvyöhyke ja sen ydinalueella on leikkipaikka sekä sorakent-

tää. 

Puisto palveli alkuaikoina viereisessä korttelissa toimineen kaupungin päi-

väkodin leikkialueena, koska korttelipihalla on vain pieni aidattu karsina päi-

väkotilasten ulkoilua varten. Korttelipiha ei soveltunut päiväkodin käyttöön, 

koska lasten valvominen siellä oli kovin vaikeaa.  Päiväkotitoimintaa jatkaa 

vanhoissa tiloissa yksityinen yritys. Hoidossa olevat lapset ovat 2-5-vuo-

tiaita. 

Leikkialue on aikoinaan aidattu päiväkodin vaatimuksesta. Myös naapurus-

ton lasten vanhemmat ovat pitäneet aitaamista tärkeänä, ja niinpä aitaan on 

lisätty yleisön pyynnöstä portti korttelipihankin puolelle. Leikkialue perus-

tettiin aikoinaan turvanormien mukaisesti, mutta normien tiukennuttua pari 

turva-aluetta on hieman liian suppeita. Alkuperäiset leppäkerttuveistokset 

alkavat olla huonossa kunnossa.

Puiston kentän mitoituksessa on otettu huomioon lentopallon peluu. Suun-

nitelman mukaisia palloverkon tolppia ei ole tuotu puistoon, ja kenttä on 

vaihtelevasti käytössä. Isompien lasten pallopelit ja päiväkodin pikkulasten 

leikit  eivät onnistu samanaikaisesti ilman häiriöitä. 

Puiston kasvillisuus on hyvässä kunnossa. Länsilaidan jasmikekokoelmassa 

on useita eri lajeja ja lajikkeita. Suunnitelmaan merkittyä Philadelphus lewisii 

var. gordonianusta ei liene istutettu, sen paikalla kasvoi pikkujasmiketta (Phi-

ladelphus x lemoinei). Huonoiten on menestynyt kameliajasmike (Philadel-

phus x virginalis). Havuerikoisuutena on mustakuusi (Picea mariana). 

Asukasyhdistyksen aloitteesta puistoon tuotiin kesäkukkaruukkuja. Kasvit 

olivat aluksi asukkaiden hoidossa, mutta hoito on viime vuosina jäänyt kau-

pungin vastuulle. 

Käyttäjien toivomukset

Aitaa on arvosteltu ikävän näköiseksi, mutta se halutaan säilytettävän, koska 

aidattu alue on turvallinen ja varsinkin useamman valvottavan lapsen kanssa 

liikkuville mieluinen. Päiväkodin toiminnalle aita on erittäin tärkeä.

Hr10 KERTTULIN PUISTO

Rekisterinumerot
54096

Osoite
43 Herttoniemi Rouvienpolku

Hoitoluokka
A2, L2

Hoitopinta-ala
1 345 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP10264/1995

Perustamisvuosi / ak.nro
Rakentamisvuosi 1999 / 10264

Suunnittelija
Kaisu Ilonen
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Päiväkotiväki toivoo nykyiselle keinutelineelle tehokkaampaa suoja-aitaa. 

Nykyinen on niin korkea, että pienimmät lapset kulkevat helposti sen ali. 

Myös pikkulasten keinuja sekä  mahdollisesti lisää jousikiikkuja tarvittaisiin. 

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puistoa ylläpidetään pääpiirteittäin suunnitelman mukaisesti. Leikkivälineitä 

uusitaan maltillisesti ottaen huomioon turvanormit. Aita säilytetään. Rap-

peutuvien leppäkerttujen tilalle hankitaan esim. uusia jousikeinuja.

Asukkaiden ikärakenteen muutokset on syytä ottaa huomioon varustukses-

sa. Mikäli päiväkotitoiminta lakkaa, puiston käyttöä voidaan osittain muut-

taa. 

Alueelle tuodaan infotaulu, jossa kerrotaan puiston jasmikelajikkeista.

Kalusteiden uusimisessa noudatetaan Herttoniemenrannan yleistä kalusto-

ohjetta.  Leikkivälineitä uusittaessa kuullaan myös läheisen päiväkodin väkeä. 

Kesäkukkaruukut siirretään Neitojenrannan torialueelle.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
infotaulu jasmikekokoelmasta – 1
leikkialueen turvatarkastukset / varusteiden  –
uusintaa (?)

1

V. 2006 kustannusarvio 15 000 €
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HR11 SIMPPUPUISTO

Alueen kuvaus

Simppupuisto on asemakaavassa puistoaluetta, mutta se toimii viereisen las-

tenpäiväkoti Laivakellon ulkoilu- ja leikkialueena. Päiväkodin toiminta-aiko-

jen ulkopuolella se on kaikkien asukkaiden käytössä. Puiston läpi kulkee kaksi 

kevyenliikenteen väylää, Kipparlahdenraitti ja Simppukuja.

Simppupuiston päätehtävä on olla päiväkodin lasten käyttöön soveltuva, 

toimiva, turvallinen ja virikkeellinen ympäristö. Puisto toimii myös aikuisten 

rauhallisena levähdys- ja kohtauspaikkana.

Puistoon on luotu mahdollisimman paljon vapaata tilaa lasten leikeille ja sa-

malla siitä on tehty mielenkiintoinen leikkiympäristö vaihtelevien materiaa-

lien ja rakenteiden sekä kasvillisuuden avulla. Keskipisteenä on puinen taso, 

”purjelaivan kansi” kolmine mastoineen  ja ”komentosiltoineen”.  Laivankan-

si on vain pienen askelman maanpintaa korkeammalla. Merellinen teema 

jatkuu myös alueen leikkivälineissä.

Vesielementti puistoon tuodaan pienen matalana painanteena toteutetun 

”puron” muodossa, johon voidaan  laskea vesijohtovettä lämpiminä päivinä. 

”Puro” on päällystetty valettavalla kumisella turva-alustalla, jolloin siinä voi 

leikkiä myös ilman vettä. ”Puron” ylittää kaksi matalaa siltaa. Vehreyttä alueel-

le tuovat kehystävät pensas- ja puuistutukset. Puiston keskellä on kuin suuri 

hiekkaranta täynnä leikkihiekkaa, josta voi rakentaa hiekkalinnoja. Puiston 

itäreunassa on avoin kivituhka-alue juoksuleikeille ja peleille.

Leikkialuetta ympäröi metalliaita, jonka kahden portin kautta pääsee las-

tenpäiväkoti Laivakellon pihan pääkäytäville. Muu käytäväverkosto koostuu 

”laivankantta” kiertävästä lenkistä. Vain pääväylät on suunniteltu aurattavaksi 

talvella. Yleisvalaistuksen hoitaa kaksi valonheitintä, joiden lisäksi merihenki-

sillä pollarivalaisimilla luodaan tunnelmaa. 

Kevyenliikenteenväylät on päällystettty betonikiveyksellä. Puiston itäreunalla 

olevaan Simppukujan taitekohtaan muodostuu pieni aukio, jonka reunoilla 

on istutuksia ja penkkejä levähtämistä varten.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Puisto on sosiaaliviraston hallinnassa, joka vastaa alueen ylläpidosta, turvatar-

kastuksista ja leikkivälineistön uusimisesta. 

Hr11 SIMPPUPUISTO

Rekisterinumerot
54030

Osoite
43 Herttoniemi Kipparlahdenraitti

Hoitoluokka
H1, rakennetaan luokkaan A2?

Hoitopinta-ala
1 437 m2

Kaavamerkintä/nro / vuosi
VP10480 / 1998

Perustamisvuosi
2005 

Suunnitelman nro / vuosi
2004

Suunnittelija
Maisema ja Ympäristö Oy / Matti Ventola 
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Alueen kuvaus

Puistikon keskellä on ovaalin muotoinen pelinurmi. Ympäröivä alue on jaettu 

keskustaan avautuviin lohkoihin, joihin sijoittuvat lasten leikkialue, pöytäryh-

mät, nuorison katukoripallopaikka ja istutuksin rajatut nurkkaukset rauhalli-

sempaa oleskelua varten. Puiston tärkeimmät käyttäjät ovat lähikortteleiden 

asukkaat sekä perhepäivähoitajat lapsiryhmineen. Puiston läpi kulkee tärkeä 

läpikulkureitti metrolle. Puistoalueen halki on osoitettu ohjeellinen jalankul-

ku- ja pyöräily-yhteys

Hyvin varustettu leikkipaikka on muuten suosittu, mutta paikan pienilmasto 

ja valoisuus ei ole paras mahdollinen. Istutuksissa on kukinnaltaan eri värisiä 

kasvillisuusvyöhykkeitä: sininen, rosa, valkoinen, violetti ja keltainen. Värien 

valintaan ovat vaikuttaneet ympäröivien tonttien tulevat istutukset. Talvea 

ajatellen myös ikivihreitä on istutettu melko runsaasti. Puiston itälaitaan puis-

ton ja katualueen rajalle on istutettu lehmusrivi kookkaista taimista. Penkke-

jä, roskakoreja ja koiranroskakoreja on runsaasti eri puolille puistoa.

Käyttäjien toivomukset

Puiston etelälaitaan korttelin 43264 on toivottu istutettavaksi kuusta joulu-

kuuseksi.

Suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Joulukuusi istutetaan paikallisen asukasyhdistyksen kanssa. 

Puistoa ylläpidetään muuten suunnitelman mukaisena.

Leikkivälineistöä uusitaan turvatarkastusten edellyttämällä tavalla.

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
joulukuusi ym. – 1

1 000 €

Hr12 KANNUPUISTO

Rekisterinumerot
54106

Osoite
43 Herttoniemi 

Hoitoluokka
A2, L2

Hoitopinta-ala
3604 + 496 m2

Kaavamerkintä nro / vuosi
VP

Perustamisvuosi
2001

Suunnitelman nro / vuosi

Suunnittelija
Suunnittelukeskus Oy
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HR13 KIPPARLAHDENRANTA

Alueen kuvaus

Itäväylän varressa näkyvällä paikalla sijaitseva rinnemetsikkö, jonka päällä kul-

kee osittain suurjännitelinja. Alue on vaikeasti saavutettava eikä siellä juuri lii-

ku ulkoilijoita. Vieressä on venemyymälä ja venekerhon laitureita. Rannassa 

on suojeltu mänty, joka on luonnonmuistomerkki ja rauhoitettu kaupungin-

hallituksen päätöksellä (§ 1044).

Vaihtelevaa puustoa kasvava rinne on alaosastaan rehevää lehtoa ja muuten 

lehtomaista kangasta. Lounaisosa täyttää luonnonsuojelulain kriteerit luon-

totyypille jalopuumetsä. Siellä kasvaa suuria vaahteroita rantalehdossa.

Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on esitetty uusi kevyen liiken-

teen väylä, joka liittyisi Itäväylän sillan ali Kulosaaren kartanolle kaavailtuun 

reittiin. 

Luonnonhoidon tavoitteet 

Suojaava luonnonmukainen rantametsä. Sähkölinjan alla suositaan matala-

kasvuisia pensaita. 

Hr13 KIPPARLAHDENRANTA

(raidoitettu alue on venesatama, LIV)

Rekisterinumerot
54081

Osoite
43 Herttoniemi Hitsaajakatu / Itäväylä

Hoitoluokka
C

Hoitopinta-ala

  
Kaavamerkintä nro / vuosi

Ote asemakaavasta

Idealuonnos reitistä. Lähde: Maria Haikalan diplomityö: Helsingin koillispuisto, 
maisema- ja käyttösuunnitelma
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Suunnitelma 10-vuotiskaudelle 

Rantametsän siisteydestä huolehditaan. 

Reittiä tuskin pystytään rakentamaan suunnitelmakaudella - aikaisintaan kau-

den loppupuolella. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
puistokäytävän rakentaminen – 2
alueen kunnostus – 1

(Itäväylän alitus ei laskelmassa) 130 000 €
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HR14 HITSAAJANKATU - ITÄVÄYLÄ PUISTIKKO

Hr14 HITSAAJANKATU - ITÄVÄYLÄ PUISTIKKO
Alueen kuvaus

Kapea viheralue Itäväylän ja Hitsaajankadun välissä. Alueen kasvillisuus on 

valtaosaltaan luonnonmukaista. Avoimena pidettävän sähkölinjan ja puutto-

mana hoidettavan pronssikauden hautaraunion vuoksi alueella ei ole run-

sasta puustoa.  

Puistoa leimaavat tekniset laitteet : sähkölinjan pylväät, muuntamo ja PV-lai-

te. Alueen poikki kulkee käytävä Hitsaajankadulta Itäväylän bussipysäkille. 

Liikekorttelin vierustalta puistosta on vuokrattu parkkipaikkoja yrityksen 

käyttöön.

Hitsaajankadun eteläpuolelle on tulossa uusia asuinkerrostaloja, joille puisto-

kaista toimii suojana Itäväylää vasten.

Tavoitteet ja suunnitelma 10-vuotiskaudelle

Hautaraunion lähiympäristö pidetään avoimena puustosta ja sen hoidossa 

noudatetaan museoviranomaisten ohjeita. 

Sähkölinjan alusta hoidetaan Helsingin energian kanssa yhteistyössä turva-

määräysten mukaisessa kunnossa osin puuttomana ja osin matalapuustoi-

sena.

Muilla kuin em. alueilla kulkureittien ja liittymien näkymäalueita lukuun ot-

tamatta ylläpidetään elinvoimaista pääosin keskikokoista ja matalaa, puu- ja 

pensaskasvillisuutta asutuksen suojan vuoksi.  Istutuksissa suositaan kukkivia 

pikkupuita, esimerkiksi oratuomea ja orapihlajaa. 

Kulkureitti bussipysäkille pidetään hyvässä kunnossa. 

Toimenpiteet Kiireellisyysluokka
istutusten täydennys – 3

2 000 €

Rekisterinumerot
54068

Osoite
43 Herttoniemi Hitsaajakatu / Itäväylä

Hoitoluokka
A3, C1

Hoitopinta-ala
3 658 m2  (Pronssikautinen hauta)

Kaava nro
3689 
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NIITTAAJANPUISTO

Ote ajantasa-asemakaavasta

Niittaajanpuisto on Helsingin liikuntaviraston hallinnassa oleva liikuntapuisto, 

jossa on myös liikuntaviraston ylläpitämä leikkipaikka.

Sen vieressä sijaitsee Simppupuisto, jonka sosiaalivirasto on rakennuttanut 

lasten päiväkodin leikkialueeksi. Ks. Simppupuiston selostus, kohde Hr11.
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LAIVALAHDENPORTTI

Katualueen istutukset

Kadun laidan katupuut ovat hevoskastanjoita (Aesculus hippocastanum) ja 

keskikaistan puut ”marjaomenapuita” (Malus ”baccata). Marjaomenapuut 

ovat viljelysopimuspuita ja habitukseltaan ja marjoiltaan erittäin vaihtelevia. 

Joukossa on muutama kaunis ja sopusuhtainen yksilö. Pohjoispään ome-

napuiden kasvaessa saattaa tulla tilaongelmia.

Keskikaistalla on kokeiltu erilaisia puu- ja ruohovartisia peittokasveja. Ainakin 

osa peittokasvialueista on katettu kankaalla. Alun perin on istutettu useam-

piakin lajeja ja lajikkeita, jotka korvattu parhaiten menestyneillä. Nyt kasvaa 

seuraavia lajeja ja lajikkeita:

Ribes glandulosum – pikkuherukka –

menestynyt hyvin• 

Alchemilla mollis – jättipoimulehti –

menestynyt hyvin • 

Rosa rugosa – kurtturuusu –

useita eri lajikkeita, myös kerrannaiskukkaisia, perimätiedon mukaan • 

Pavement-ryhmän lajikkeita

osa lajikkeista turhan korkeita, jopa 2 m• 

Viburnum opulus ’Kallion Pallo’? – kääpiökoiranheisi (Kaupunginpuutar- –

halta)

tuuheita, tiiviitä pensaita, lehdissä reikiä• 

LAIVALAHDENPORTTI

Kasvillisuushavaintoja (Satu Tegel)
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Hoidossa huomioitavaa

Istutuksia hoidetaan jo vakiintuneella tavalla. Ajan mittaan rappeutuvat tai 

paikkaan liian korkeiksi kasvavat maanpeiteperenna- ja pensaskasvustot uu-

sitaan paikalla menestyviksi ja helppohoitoiseksi havaituilla lajeilla.  Myös pie-

nialaisia uutuuskasvien kokeiluja voidaan tehdä uusittavilla alueilla.

Katupuita hoidetaan niin, että ajoradalle häiritsevästi suuntautuvat oksat 

poistetaan tai typistetään riittävän varhaisessa vaiheessa.
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YHTEENVETO ESITETYISTÄ TOIMENPITEISTÄ

YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ
Herttoniemenranta ja Teollisuusalue

Kiireellisyys- 
luokka

T1 ASENTAJANPUISTO JA VALURINPUISTO 30 000 €
kevyen liikenteen reittien ja viitoituksen parannus –
istutuksia –

1 (-3)

HR1 HERTTONIEMEN KARTANO 90 000 €
hoito- ja kehittämissuunnitelman päivitys –
rantapuiston kunnostus –
laiturin ympäristön ja sillan alusen kunnostus –

1-3

HR2 TUORINNIEMEN PUISTO 90 000 €
useita paikallisia muutostöitä, mm. talviliukumäen parannus ja kallion alapuolisen  –
vesialtaan poisto, rantalentopallokenttä, uimarannan nurmialueen muutos

1-3

HR3 SORSAVUORENPUISTO 90 000 €
osittain keskeneräisen puiston loppuun rakentaminen –
muutoksia: talviliukumäki, käytäväparannuksia –

1, osin tehty

HR 4 ANNIKAN PUISTO
  –

HR5 NEITOJEN PUISTO
  –

HR6 KIPPARVUORI 54 000 €
rakentamattoman puistoalueen kunnostus –
laiturimainen rantakäytävä kallioalueen länsilaidalle (735 000 €, jäänee suunnittelu- –
kauden ulkopuolelle)

1
3

HR7 PETER WETTERIN PUISTO 20 000 €
 keskeneräisen kadunlaidan kunnostus –
ajoesteiden uusinta –

1

HR8 SISSELEN PUISTO 20 000 €
maaston muotoilu pallottelun hillitsemiseksi –
KESKAS-infotaulu, istutusten täydennyksiä  –

osin tehty 1

HR9 MARGARETAN PUISTO 8 000 €
kasvillisuuden täydennyksiä –
KESKAS-infotaulu –

1

HR10 KERTTULIN PUISTO 15 000 €
leikkivälineiden turvatarkastukset / uusinta? –
KESKAS-infotaulu –

1

HR11 SIMPPUPUISTO
  –

HR12 KANNUPUISTO 1 000 €
joulukuusen istutus ym.  – 1
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Kiireellisyys- 
luokka

HR13 KIPPARLAHDENRANTA 130 000 €
puistokäytävän rakentaminen, alueen kunnostus –
Itäväylän alitus Kulosaaren kartanolle ei laskelmassa –

3
2

HR14 HITSAAJANKATU – ITÄVÄYLÄ PUISTIKKO 2 000 €
sähkölinjan maisemointi yhteistyössä Helsingin Energian kanssa (HELEN maksaa) –
muita istutusten täydennyksiä –

1
3

MUUT PIENET PUISTOHANKKEET, AJOESTEIDEN JA KALUSTEIDEN  
HANKINNAT

90 000 €

em. kohteiden lisäksi Herttoniemenrannassa – 1-3
YHTEENSÄ 640 000 €

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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YHTEENVETO ESITETYISTÄ TOIMENPITEISTÄ
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LIITTEET

Liite 1 : Metsäinventointikartta – kasvupaikat

Liite 2 : Metsäinventointikartta – pääpuulaji

Liite 3 : Metsäinventointikartta – ikäluokat

Liite 4 : Tuorinniemen puiston kehittämissuunnitelma

Liite 5 : Sorsavuorenpuiston kehittämissuunnitelma
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LIITE 3







 





 






