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46.  PALOHEINÄN LEIKKIKENTTÄ

Kohteen kuvaus

Alueella sijaitsee sorapintainen pelikenttä ja suosittu, valoisa leikkipaikka, jossa

on puistotätitoimintaa. Monipuolinen leikkipaikka on toteutettu Kristiina Rin-

kisen tekemän suunnitelman mukaisesti marraskuussa 2002. Yhteys puisto-

alueelta 36020 on kivituhkattu vuonna 1999 ja lisäksi alueella on epävirallisia

yhteyksiä tonteille. Ajo tonteille kevyenliikenteen reittiä pitkin haittaa reitin

käyttöä ja kunnossapitoa. Myös leikkipaikalle ajetaan autoilla sorakentän poikki,

mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Leikkipaikkaa reunustaa tuoreen kankaan

kuusivaltainen sekametsä, jonka maapohja on kulunut, koska leikki (mm.

mäenlasku, pyöräily) laajenee metsään. Puistoon on sijoitettu muistokivi alueella

25 vuotta toimineen puistotädin kunniaksi vuonna 2003. Reitin ja metsän

välissä on oja. joka yhtyy sedevesiverkostoon alueen kaakkoiskulmassa.

Käyttäjien toivomukset

Lähialueen asukas on ehdottanut osan alueesta kunnostettavaksi

skeittailijoiden käyttöön.

Tavoitteet

Leikkipaikka ja pelikenttä pidetään käyttökunnossa ja metsä elinvoimaisena.

pinta-ala 10 478 m² (kaava)
rekisterinumero 36220
hoitoluokka A2 (8 256 m²)

C1 (1 478 m²)
L2 (704 m²)

osoite Paloheinäntie
kaavamerkintä UL (leikkikenttä)
perustamisvuosi 2001
suunnittelija K. Rinkinen

Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3051
kuvio
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Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkikentältä Kytöniityntielle olevan reitin varsi oli kesällä 2003 raken-

nustyömaan huoltoreittinä ja urakoitsija on velvoitettu korjaamaan raken-

tamisen aikana syntyneet vauriot. Sorapelikenttä kunnostetaan (tasaus ja

uutta kulutuspintaa 10-15 cm) ja kenttä aidataan vähintään Paloheinäntien

suuntaan. Samalla selvitetään saattopysäköintialueen järjestäminen kentän

luoteiskulmaan. Kentän salaojitussuunnitelma on jo tehty ja salaojitus on

rakennettu jo leikkipaikka-alueelle vuonna 2001. Leikkipaikka pidetään kun-

nossa uusimalla huonokuntoiset välineet tarvittaessa. Muistokiven ympä-

ristöön tehdään pienimuotoinen istutussuunnitelma. Metsää hoidetaan

luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.

Näkymä pohjoiseen.
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47.  PAKILANTIE, KIVIMÄENTIE PUISTOKAISTA

Kohteen kuvaus

Puistokaista toimii kevyenliikenteen reittiyhteytenä Paloheinän halki

keskuspuistoon. Alueen keskuspuiston puoleinen pääty on mukana

luonnonhoitosuunnitelmassa (C1). Nykyinen luonnonhoitosuunnitelman

kuviorajaus on kuitenkin muuttunut maastossa, sillä todellisuudessa vain noin

neljännes alueesta on enää metsää ja loppuosa puistomaiseksi rakennettua

ja hoidettua. Asukkaat ovat ottaneet kaistaleen itäpään hoitoonsa noin kolme

vuotta sitten tehdyllä ja vuonna 2003 uusitulla suullisella sopimuksella

metsäsuunnittelijan kanssa: tuoneet multaa, tasanneet maanpinnan, istut-

taneet nurmikon, koristepensaita ja puita.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Uhkana asukkaiden omatoimisen puistonhoidon sallimisessa on metsäisen

ilmeen häviäminen alueen viherväyliltä ja hallitsematon suunnittelemattomien

rakennettujen puistojen muodostuminen tai pihojen jatkuminen metsäalu-

eelle. Kun asukkaat vaihtuvat, saattaa alue jäädä hoitamatta. Tällaisilla raken-

pinta-ala 2531 m²
rekisterinumero 37007
hoitoluokka C1
osoite Pakilantie, Kivimäentie
kaavamerkintä vain reunaviiva (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3061
kuvio
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netuiksi kehittyneillä metsäalueilla on mahdollista palata pitkällä tähtäimellä

takaisin metsäisempään ilmeeseen, jos alueelle saadaan kehittymään

tarpeeksi tiheä puusto. Näin nurmikon leikkaustarve vähenee nurmikon

taantuessa varjostavien latvusten alla ja puiden juuristokilpailun takia. Puuston

luontaistesti syntynyttä lajistoa voidaan täydentää tällaisissa kohteissa myös

erikoisimmilla puulajeilla, kuten jalopuilla.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Luonnonhoitosuunnitelman kuviorajausta muutetaan vastaamaan tilannetta

seuraavalla suunnittelukaudella ja muutokset kirjataan myös viherrekisteriin.

Asukkaat ylläpitävät puistomaista aluetta jatkossakin, sillä metsäsuunnittelija

on sopinut maastokäynnillä keväällä 2003 asukkaan kanssa puistoalueella

asukkaan toimesta tehtävistä luonnonhoidon toimenpiteistä. Puistomaiselle

osalle tehdään pienimuotoinen suunnitelma täydennysistutuksista jalopuilla

(esim. metsälehmus, tammi, saarni), jotta saadaan palautettua metsäinen

ilme puuston kasvaessa pikku hiljaa latvuksiltaan kattavaksi. Istutuksissa

voidaan käyttää sopimusviljelypuita.

Näkymä länteen.
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48.  YLIPALONPUISTO, KUUSMIEHENTIE

Kohteen kuvaus

Avoimen puiston eteläosassa on sorapintainen pelikenttä ja pohjoisimmalla

laidalla nurmipintaista aluetta koivuryhmien reunustamana. Eteläisimmällä

laidalla Ylipalontien varressa on kaistale tuoreen kankaan rauduskoivuvaltaista

sekametsää (C1). Metsä rajautuu ojaan puiston etelä laidalla. Läheiset

kiinteistöt hoitavat etupihaltaan vaikuttavaa varsin laajaa nurmikenttää, joka

päättyy monipuoliseen istutukseen sorakentän laidalla. Myös metsäalueen

rajoissa on epätarkkuutta: asukkaat hoitavat nurmialuetta puiston puolella

ojaan asti ulottuen. Asukkaat ovat laajentaneet pihojansa myös alueen

itälaidalla ja istuttaneet kevyenliikenteen reitin varteen pensaita ja puita

osittain niin, että liikkuminen ei ole huonon näkyvyyden takia enää

turvallista.

Käyttäjien toivomukset

Alueen halki tulevan reitin toivotaan jatkuvan pohjoisessa Kuusmiehentien

yli ja siitä edelleen polkuna peltoaukean (37032) läpi Haltialan metsiin.

pinta-ala 9 000 m²
rekisterinumero 37009
hoitoluokka A3 (8 100 m²)

C1 (900 m²)
osoite Ylipalontie,

Kuusmiehentie
kaavamerkintä P (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija Mikko Koivistoinen

Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3090
kuvio

Näkymä etelälaidan pelikentän viereltä kohti
pohjoista
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Tavoitteet

Alue tarjoaa pelimahdollisuuksia sekä sujuvan kulkureitin etelä-pohjois-

suunnassa.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Metsää hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Järjestetään

asukkaiden kanssa tapaaminen maastossa, missä sovitaan asukkaille sallituista

hoitotoimenpiteistä ja linjataan alueen tavoite perustellusti. Neuvotellaan

myös alueen jatkohoidon vastuista. Alueen pohjoislaitaan nurmipinnalle olisi

mahdollista istuttaa sopimusviljelypuiden ryhmä täydentämään luontaisia

koivujen ryhmiä. Näkyvyyttä estävät istutukset poistetaan reittien varsilta.

Länsilaidalla oleva oja kaipaa kunnostamista. Pelikenttä pidetään käyt-

tökunnossa.
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49.  YLIPALONPUISTO, KYTÖNIITYNTIE

Kohteen kuvaus

Alue on osa metsäisten puistojen verkostoa Paloheinässä. Puiston läpi kulkeva

sorapintainen reitti johtaa edelleen eteläpuolella puistoon 37017 ja itä-

länsisuunnassa puistosta on yhteys Keskuspuistoon ja leikkipuisto Soihtuun.

Alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa ja alueen lehtomaisen kankaan

metsäkuviot ovat kuusi- ja rauduskoivuvaltaisia. Ylipalontie 4-8 rajalla on

oja.

Käyttäjien toivomukset

Metsiköstä on toivottu harvennettavan varjostavaa puustoa.

Tavoitteet

Elinvoimainen ja monipuolinen sekametsä reunustaa luonnonläheisenä

ympäristönä kulkuväyliä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti harventamalla ja

poistamalla tontteja varjostavia kuusia. Lehtomaisella kankaalla suositaan

pienpuustonhoidon yhteydessä jalopuita ja paatsamaa.

pinta-ala 28 493 m²
rekisterinumero 37010
hoitoluokka C1
osoite Kytöniityntie,

Ylipalontie
kaavamerkintä P (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3087-3089, 3091
kuvio

Näkymä mäen korkeimmalta kohdalta
länteen.
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50.  LEIKKIPUISTO SOIHTU, SYSINIITTY

Kohteen kuvaus

Yleiskaavan 2002 li itekartassa Sysiniityn puistokokonaisuus on

kaupunginosapuiston statuksella ainoana Paloheinän alueella. Puisto on

rakennettu vuonna 1986 ja alue on vilkkaassa käytössä: leikkipuistoa käyttää

noin sata lasta hoitajineen ja myös läheisen koulun oppilaat leikkivät puistossa

päivittäin. Soihdussa on eri-ikäisille lapsille soveltuvia leikkivälineitä, kahluuallas,

skeittiramppi ja pelikenttä, joka toimii luistelukenttänä talvisin. Kahluuallas

alkaa olla huonokuntoinen ja myös leikkivälinevalikoimassa on puutteita.

Rakenteluleikkipaikka on vajaakäyttöinen. Leikkipuisto sijaitsee turvallisen

kaukana vilkkaasti liikennöidyistä teistä, mutta alueen halki kulkeva

kevyenliikenteenreitti aiheuttaa vaaratilanteita: reitti kulkee leikkipuiston piha-

alueen ja peli- ja leikkialueiden välistä. Puistossa on tehty jonkin verran

ilkivaltaa.

Alueen istutettu kasvillisuus on monimuotoista ja vehreää. Paikoitellen

kasvillisuus on tiheää ja ilman pikaista harvennusta erityisesti havukasvit alkavat

menettää koristearvoaan. Puiston A3-hoitotaso pohjoisen suuntaan

vaihtelee, sillä ilmeisesti asukkaat hoitavat osan alueesta omatoimisesti. Myös

eteläisempi osa käytävän varrella (yhteys Rakovalkeantielle) on hoidossa

pinta-ala 43 089 m²
42 653 m²

rekisterinumero 37011
hoitoluokka A2 (5 139 m²)

A3 (24 611 m²)
B2 (754 m²)
C1 (5 906 m²)
L1 (6 243 m²)

osoite Ylipalontie,
Sysimiehentie

kaavamerkintä VP (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija Mikko Koivistoinen

Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3092-3094
kuvio
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osittain ilmeisesti asukkaiden toimesta. Asukkaat ovat rakentaneet omia siltoja

avo-ojan ylitse. Etelälaidan puukumpareen kautta kuljetaan jatkuvasti, joten

maapohja on kulunut. Puiston A3-alueen keskellä oleva haavikko leviää

vesoista ympäristöönsä. Tuoreen kankaan metsäkaistale alueen länsipäädyssä

on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa.Vain syvä oja on Helsingin Veden

hoitovastuulla, alueen muut ojat eivät.

Käyttäjien toivomukset

Leikkivälinevalikoimaan toivotaan lisäystä erityisesti pienten lasten välineiden

osalta (leikkimökki, keinut). Koulun tontin eteläreunalle on toivottu rajaavaa

aitaa. Sysimiehentielle tulevan reitin päätyyn on toivottu roska-astiaa.

Niittyalueelle (yhtenäisenä liikuntaviraston kenttien varausalueen 37077

kanssa) toivotaan käytävää, jota pitkin voisi kulkea ympäri niittyaluetta.

Penkkien sijoitteluun reittien varsilla on toivottu kiinnitettävän enemmän

huomiota. Puistossa kulkevien avo-ojien putkittaminen tulisi tutkia ja

vähintäänkin sulkea kaikki rumpuputket verkoilla, jotta lapset eivät pääse

ryömimään niihin. Liukumäkien välissä on liukas asfalttikoroke, jossa lapsia

kaatuu lähes päivittäin – alue kaipaa toisenlaista ratkaisua. Puistoon toivotaan

turvallista mäenlaskupaikkaa, sillä jäämäessä laskiessaan lapset ajautuvat puita

päin. Luistelukentän jään kunto ei vastaa käyttäjien toiveita.

Tavoitteet

Alue tarjoaa monipuolisia toimintoja ja on siisti, turvallinen ja viihtyisä

kaupunginosapuisto.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Leikkipuiston aktiivinen alue peruskorjataan. Suunnittelun yhteydessä

huomioidaan viereisen koulun oppilaiden ja henkilöstön sekä leikkipuiston

väen toiveet. Pienten lasten leikkivälineitä lisätään ja allas kunnostetaan. Roska-

astioiden sijoittelu tarkistetaan ja tarvittaessa lisätään uusi roska-astia

Sysimiehentielle tulevan käytävän varrelle. Pohditaan mahdollisuutta käyttää

roska-astioina syväsäiliöitä. Samalla tarkistetaan myös penkkien sijoittelu koko

puistoalueen osalta. Kenttäalueen kuivatusta parannetaan: kentällä seisoo

vesi pitkään sateen jälkeen. Avo-ojien putkitusmahdollisuus tutkitaan, sillä

ojat ovat ongelmalliset lasten turvallisuuden kannalta.

Alueelle laaditaan niityn hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan alueella

kasvavat puuryhmät ja liikuntaviraston hallinnassa olevat kenttävarauksen

(ylin) Näkymä pohjoisesta.
 (alin) Leikkipuiston allas.
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niittyalueet. Kulkuväylien välittömät reunat kuitenkin pidetään siisteinä

nurmikoina. Niittyalueille olisi mahdollista leikata kokeiluluontoisesti

korkeamman heinän sekaan nurmikkokäytäviä ja oleskelualueita. Mets-

äaluetta hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.

Ylläpidossa huomioitavaa

Istutettuja kasvillisuusryhmiä harvennetaan ja leikataan säännöllisesti.

Kevyenliikenteenväylän varrella olevat näkymän estävät pensastot leikataan

alas säännöllisesti, jotta ne pysyvät matalina. Mikäli pensaat eivät kestä

alasleikkausta, korvataan laji näkymäalueiden kohdalla matalakasvuisella

pensaalla. Siivousta erityisesti viikonloppujen jälkeen tehostetaan, sillä lasin-

sirut ovat vaarallisia lapsille. Hiekkakentän laidalla olevan skeittirampin kunto

on tarkistettava vuosittain, ettei vanereja kiinnittävät ruuvit nouse alustastaan.

(ylin) Näkymä länsilaidan nurmiaukealle.
(keskellä)  Näkymä kohti
leikkipuistorakennusta lännestä.
(alin) Leikkipuiston pelikenttä ja
skeittirampi.
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51.  TUIKKUPUISTO

Kohteen kuvaus

Luonnonhoitosuunnitelman laadinnan jälkeen puiston lähiympäristöön on

tehty uusia asuinrakennuksia. Tuikkupuisto muodostaa yhdessä Tulipesän

puiston kanssa lähipuiston uudelle asutukselle. Asukkaat ovat istuttaneet puita

myös tonttiensa ulkopuolelle. Puisto on osa tärkeää, poikittaista viheryhteyttä
Paloheinän asuinalueen halki. Alue on entistä peltoa, jossa veden johtaminen

on ongelmallista. Avoimet B2-alueet rakennettiin vuoden 2003 aikana.

Pohjatyöt tehtiin vuosina 2001-2002. Osittain puoliavoin tuoreen kankaan

C1-alue säilytettiin metsäisenä ja lehtipuuvaltaisena.

Käyttäjien toivomukset

Asukasyhteydenotoissa on pyydetty viherosastoa ratkaisemaan alueen

pintavesien ongelmat.

Tavoitteet

Alue on siisti puoliavoin viheralue.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Metsää hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Avoimilla kohdilla

kehitetään hoitoa nurmikosta kosteaksi niityksi. Tehohoidon jälkeen huoleh-

ditaan niitosta; suositellaan niittoa vähintään kaksi kertaa kesässä ja niittojätteen
keräämistä pois. Pintavesiongelmiin etsitään ratkaisua rakennuttajatoimiston

toimesta kiireellisesti.

pinta-ala 14 303 m²
rekisterinumero 37012
hoitoluokka C1 (6 185 m²)

B2 (8 118 m²)
osoite Sysimiehentie,

Tuohustie
kaavamerkintä VP (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija Raija Mohell

Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3097
kuvio

(ylin) Näkymä  idästä.
(alin) Viherpintatöitä vaille valmis
Tuikkupuisto, kuvattu kohti koillista.
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52.  TULIPESÄ

Kohteen kuvaus

Luonnonhoitosuunnitelman laadinnan jälkeen alueelle on tehty uusia

asuinrakennuksia. Tulipesä muodostaa puistoparin Tuikkupuiston kanssa ja

on osa poikittaista viheryhteyttä Paloheinän asuinalueen halki. Kohde

suunniteltiin vuonna 2003 ja toteutusvarat on kohdennettu vuodelle 2004.

Alueen kuivatusjärjestelyjä on tehtiin vuoden 2002 aikana. Alueella oleva

metsä (3098) on moni-ikäistä, lehtomaisen kankaan rauduskoivuvaltaista

sekametsää. Kuusimiehentien alkupää on avointa viljelymaata. Kaavassa ja

sen havainnekuvassa ideoitua vesiaihetta ei toteuteta kustannussyistä.

Käyttäjien toivomukset

Läheiset asukkaat ovat toivoneet valaistusta alueen etelälaidalle reitin varteen.

Läpiajo on ollut puistossa ongelmana.

Tavoitteet

Rakennetaan puisto Tuikkupuiston kanssa yhtenäiseksi osaksi viheryhteyttä

Torpparinmäestä Paloheinään.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puisto rakennetaan vuonna 2004 ja hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Metsä-

aluetta hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.

pinta-ala 11 038 m²
rekisterinumero 37013
hoitoluokka A3 (445 m²)

B2 (7 807 m²)
C1 (2 786 m²)

osoite Tuohustie,
Kuusmiehentie

kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Raija Mohell

Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3098, 3099
kuvio

(ylin) Puistoon johtava yhteys
Saramäentieltä koilliseen on valaistu.
(alin) Tulipesän puiston vihertyöt työn alla.
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Kohteen kuvaus

Kolmiomainen metsikkö katujen risteysalueella, mutta viherrekisterin

tiedoissa esiintyy vain nurmikko (490 m²). Alue ei ole luonnonhoitosuunni-

telmassa mukana.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Siisti viheralue ei estä näkymiä risteysalueella.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Puuston elinvoimaisuudesta, yleisilmeen siisteydestä ja näkymäalueiden

pysymisestä avoimina huolehditaan vuosittain. Otetaan mukaan luonnon-

hoidon suunnitteluun seuraavalla suunnittelukierroksella.

pinta-ala 490 m²
rekisterinumero 37014
hoitoluokka C1
osoite Sysimiehenpolku,

Tuohustie
kaavamerkintä P (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija -
luonnonhoidon
kuvio -

53.  SYSIMIEHENPOLKU, TUOHUSTIE PUISTIKKO

Näkymä etelästä.
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54.  REPOVUORENPUISTO

Kohteen kuvaus

Alueen pohjoisosan halki johtaa Paloheinän läpi kulkeva viheryhteys. Alueella
on pienimuotoinen leikkipaikka, joka palvelee lähikortteleiden asukkaita.

Leikkipuisto Soihtuun on matkaa alueelta noin kilometri. Lähimmät asuin-

rakennukset ovat melkein kiinni puistossa ja tonttien istutuksia on laajennettu

hieman myös puiston puolelle. Keskellä viheraluetta on maalinnoitekaivan-
toja ja kalliolaikkuja. Tuoreen kankaan metsäkuvioilla on keskiosan pää-

puulajina kuusi, leikkipaikan ympäristö sen sijaan on rauduskoivuvaltaista.

Alueen metsässä on jonkin verran kuivuudesta kärsineitä, kellastuneita kuusia.

Kaavassa suurin osa alueesta on puistoa, pohjoisessa osassa on myös kaistale
Vs-merkinnällä (voimansiirtolinjan alue).

Käyttäjien toivomukset

Alueen pieni leikkipaikka koetaan tärkeänä asukkaille. Osa asukkaista on
tehnyt aloitteen vuonna 2001 ja toivonut alueen toimintojen monipuolis-

tamista ja todennut alueen olevan liian varjoisen (kesä 2002 oli poikkeuk-

sellisen kuuma, jolloin maastokäynnillä kuullut kommentit olivat juuri päin-

vastaisia). Puistoon kaivataan myös nykyistä parempaa valaistusta. Asukas
otti yhteyttä keväällä 2003 toiveenaan saada alueelle leikkikalulaatikko, johon

asukkaat itse hankkisivat lukon, avaimet ja vastuuhenkilöt.

pinta-ala 24 425 m²
rekisterinumero 37015
hoitoluokka A3 (3 459 m²)

L2 (221 m²)
C1 (20 745  m²)

osoite Pakilantie 111-113
kaavamerkintä P (puisto),  Vs

(voimansiirtolinjan alue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3057-3060, 3062,
kuvio 3063
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Tavoitteet

Alueen leikkipaikka säilytetään pienimuotoisena lähikortteleita palvelevana,

sillä matka leikkipuisto Soihtuun on kuitenkin melko pitkä. Metsät pidetään

elinvoimaisina ja siisteinä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Muutamia puita voidaan poistaa leikkipaikan ympäristöstä valoisuuden

lisäämiseksi tarvittaessa, vaikka puustoa onkin jo harvennettu kertaalleen
luonnonhoitokierroksen yhteydessä. Samalla poistetaan metsiköstä pystyyn

kuivuneet puut. Linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen mukaisesti.

Aloitteeseen leikkipaikan kehittämiseksi ja leikkikalulaatikon hankkimiseksi

on vastattu, että leikkitoimintoja keskitetään säästösyistä leikkipuistoihin (LP
Soihtu). Lisäksi alueen maaperän kosteus ja puusto rajoittavat rakentamista.

Mitään laajempaa välineistöä ei leikkialueelle voida siis sijoittaa kaatamatta

puustoa ja tekemättä kunnollista kuivatusta, joten leikkipaikalla tyydytään

vaihtamaan kunnossapidon yhteydessä huonokuntoiset tai rikkoutuneet
leikkivälineet uusiin. Alueen kehittäminen pelipaikaksi (esim. lentopallo), on

vaihtoehto, mikäli leikkipaikkaa ei enää käytetä. Tällöin alueen voi muuttaa

C1:een kokonaan ja avoimet osat B2:een.

Pienimuotoinen leikkipaikka
pohjoisen suunnasta.
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Kohteen kuvaus

Kapean viherkaistan halki kulkee polkuyhteys, joka palvelee läpikulkua, mutta
ei ole talvikunnossapidetty. Käytävän molemmilla puolilla kasvaa muutamia

puita ja alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Tuoreen kangasmet-

sän sekapuuston pääpuulaji on hieskoivu.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet
Metsä pidetään lehtipuuvaltaisena.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Aluetta hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.

pinta-ala 2 703 m²
rekisterinumero 37016
hoitoluokka C1
osoite Repovuorentie 17-19
kaavamerkintä P (puisto),  Vs

(voimansiirtolinjan alue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3064
kuvio

55.  REPOVUORENTIE 17-19 PUISTOVYÖHYKE

Näkymä alueelle lännestä.
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56.  PITKÄMÄENTIE PUISTOVYÖHYKE

Kohteen kuvaus

Melko laaja tuoretta ja lehtomaista kangasta oleva kuusivaltainen puis-

tometsäalue on merkittävä paikallinen metsä. Metsässä on jonkin verran

puoliavoimia tiloja ja pensaskerroksessa esiintyy muun muassa koiranheittä
ja taikinamarjaa. Metsässä on maalinnoitteita. Maalinnoiteaseman itäpuolella

kulkeva tykkitie on peittynyt karikkeella. Puistossa kulkeva valaistu reitti ei

ole talvikunnossapidetty. Alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet
Metsä toimii asukkaiden siistinä, elinvoimaisena lähimetsänä ja tarjoaa

mahdollisuuden myös läpikulkuun.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Luonnonhoitotoimenpiteitä

suoritettaessa suositaan pensaskerroksessa taikinamarjaa ja koiranheittä.

Linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen mukaisesti erityisesti poistamalla

rakenteita vaurioittavaa kasvillisuutta luonnonhoitotoimenpiteiden yhteydessä.

pinta-ala 27 409 m²
rekisterinumero 37017
hoitoluokka C1
osoite Pitkämäentie,

Tuohimäentie
kaavamerkintä P (puisto),  Vs

(voimansiirtolinjan alue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3065-3068
kuvio

Näkymä metsäisen alueen sisältä.
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57.  PALOAUKEA, KYTÖNIITYNPUISTO

Kohteen kuvaus
Maastoltaan vaihtelevan metsikön halki kulkee lähes suoraviivainen reitti osana

itä-länsi suuntaista kevyenliikenteen väylästöä Paloheinän alueella ja myös

Kytöniityntien suuntaisesti kulkee kevyenliikenteen reitti. Kytöniityntien varrella

puistossa on masto ja muuntajarakennus. Lehtipuuvaltaisen metsän keskellä
on osittain avoimia niittykaistaleita ja ojauomia. Alueen kasvupaikka on pää-

asiassa lehtomaista kangasta ja Kytöniityntien varressa on myös tuoretta

kangasta. Alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa.

Käyttäjien toivomukset

Ulkoilureittien varsille luonnonhoidon toimenpiteistä jääneet oksakasat

toivotaan haketettavan tai kuljetettavan pois.

Tavoitteet

Luonnonhoidon keinoin hoidettu alue tarjoaa viihtyisän läpikulkuympäristön

alueen asukkaille.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Metsässä kasvavien pajujen

kuntoa tarkkaillaan ja poistetaan huonokuntoiset puut. Alueen sisääntulo

Kytöniityntien puolelta on epäsiisti ja sekava muun muassa muuntajan, maston,
valaisimien ja liikennemerkkien takia. Alueen sisääntuloon tulee kiinnittää

huomiota järjestämällä rakenteet siististi.

pinta-ala 16 907 m²
rekisterinumero 37018
hoitoluokka C1 (13 545 m²)

B2 (3 362 m²)
osoite Tuohimäentie,

Kytöniityntie
kaavamerkintä P (puisto)

VL (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3054-3056,
kuvio 3069-3071

(ylin) Näkymä lännestä.
(alin) Näkymä alueen itälaidalta etelästä päin
kuvattuna.
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58.  PALOHEINÄNPUISTO

Kohteen kuvaus

Laaja puisto on tiheää kuusivaltaista tuoreen kankaan metsää. Metsä

asutuksen välissä tarjoaa viheryhteyden koko Paloheinän alueen halki

Keskuspuistoon. Metsäalue tuo alueen asukkaille omaa rauhaa ja muodostaa

rakennuksille vihreän taustan. Puistossa on maalinnoitteita kahdessa eri

paikassa sekä puoliavoin kalliolakialue.  Osa linnoituslaitteista on hävinnyt

rakentamisen takia. Alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Oja-

painannetta itälaidan puoliavoimella alueella ei ole erikseen huomioitu

luonnonhoidossa. Sen hoito kuuluu Helsingin Vedelle.

Käyttäjien toivomukset

Asukkaat ovat toivoneet varjostavien, suurten puiden (erityisesti kuusten)

harventamista lakialueilta ja epäsiistin tiheikön (mm. haavan vesakkoa)

poistamista Rakovalkeantien tonttien 16 ja 20 kohdalta. Alueella tehtyjen

myrskytuhojen (2001) jälkien korjaamisen jälkeen on ulkoilureitin varsille

jäänyt hakettamatta oksakasoja. Samoin alueen linnoituskaivannoissa on

roskaisuutta.

pinta-ala 53 284 m²
rekisterinumero 37019
hoitoluokka C1
osoite Kytöniityntie,

Sysimiehentie
kaavamerkintä P (puisto), Vs

(voimansiirtolinjan alue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3072-3079
kuvio

(ylin) Näkymä Rakovalkeantieltä länteen.
(alin) Itälaidan oja pohjoisesta kuvattuna.
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Tavoitteet

Säilytetään metsäinen luonnonhoitoalue yleisilmeeltään siistinä ja turvataan

poikittainen viheryhteys Keskuspuiston suuntaan.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti ja varjostusta pyritään

vähentämään poistamalla kuusia. Erityisesti metsälehmusta ja mahdollisia

muita jalopuita suositaan harvennusten ja pienpuustonhoidon yhteydessä.
Yleisilmeen siistinä pitämiseksi liikenneväyliin rajoittuvia osuuksia tarkkaillaan

vuosittain ja siistitään tarpeen mukaan tiheikköjä luonnonhoitosuunnitelmassa

mainittua aikaväliä useammin. Linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen

mukaisesti.

Ylläpidossa huomioitavaa

Linnoituskaivantojen ja tienvarsien roskaisuutta tarkkaillaan säännöllisesti ja

siivotaan tarvittaessa.
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Kohteen kuvaus

Kulkureittiyhteys itä-länsisuunnassa halkaisee tuoreen kankaan lehtipuuvaltai-
sen metsäalueen, jonka erityispiirteenä on metsäkuvion 3085 hieno tervale-

pikko. Tuohustien varrella on puistossa muuntaja ja alueen keskiosasta länteen

kulkee ojapainanne ja alueen keskiosasta länteen kulkee ojapainanne, joka

on Helsingin Veden hoitovastuulla. Läntisessä osassa täydennysrakentaminen
on vienyt osan A3-tason puistosta.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Lehtipuuvaltainen sekametsä on elinvoimainen ja vaihteleva, ja viheralue

tarjoaa kulkuyhteyden kevyelle liikenteelle itä-länsi-suunnassa.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Aluetta hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.Täydennysrakentami-

sen aiheuttamat aluerajausmuutokset on tehty hoitoluokkakarttaan jo työn kuluessa.

Ylläpidossa huomioitavaa
Tervaleppää suositaan alueen luonnonhoitotoimenpiteissä.

pinta-ala 8 466 m²
rekisterinumero 37020
hoitoluokka A3 (603 m²)

C1 (7 691 m²)
H1 (tie) (172 m²)

osoite Sysimiehentie,
Soihtupolku

kaavamerkintä P (puisto), Vs
(voimansiirtolinjan alue)

perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3084-3086
kuvio

59. SYSIMIEHENTIE, SOIHTUPOLKU PUISTOVYÖHYKE

Näkymä alueella idästä.
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Kohteen kuvaus
Viheralue toimii läpikulkupaikkana valaistun, sorapintaisen reittinsä ansiosta.

Koivuvaltaisessa tuoreen kankaan sekametsässä on myös avoin niittyalue

Saramäentien laidalla. Alueen itälaidalla on muutama oja.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet
Metsä on elinvoimainen, osittain puoliavoin viheralue, joka tarjoaa ohikul-

kijoille miellyttävän metsäympäristön ja muodostaa rakennuksille vihreän

taustan.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Työn kuluessa tehtiin hoitoluokkakarttaan tarkennuksia niittyalueen osalta.

Hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti.

pinta-ala 5 846 m²
rekisterinumero 37021
hoitoluokka B2 (714 m²)

C1 (4 188 m²)
C3 (944 m²)

osoite Tuohustie, Saramäentie
kaavamerkintä P (puisto), Vs

(voimansiirtolinjan alue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3082-3084
kuvio

60.  TUOHUSTIE, SARAMÄENTIE PUISTOVYÖHYKE

Näkymä idästä.
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Kohteen kuvaus

Viheralueella on tuoreen kankaan metsää ja pohjoislaidassa avoin niitty.

Saramäentien puoleisessa osassa kasvaa haavikko ja Tuusulanväylän varren
suojametsäalueella on mm. istutettuja lehtikuusia ja serbiankuusia. Alueella

virtaava oja johtaa asuinalueelle, jossa se on putkitettu sadevesiviemäri-

verkostoon. Oja on Helsingin veden hoitovastuulla. Kaavassa esitettyä polkua

ei ole toteutettu.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Metsä toimii suojavihervyöhykkeenä suojaten Tuusulanväylän liikenteeltä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitoluokkakarttaan

tehtiin muutoksia luonnonhoitosuunnitelman kuvioiden kanssa yhdenmu-

kaistamiseksi jo työn aikana. Kaavan esittämän polun toteuttamiselle ei ole

ainakaan toistaiseksi selkeää tarvetta.

pinta-ala 15 396 m²
rekisterinumero 37022
hoitoluokka B2 (2 463 m²)

C3 (12 933 m²)
osoite Saramäentie 33-35
kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3081, 3100-3106
kuvio

61. SARAMÄENTIE, TUUSULANVÄYLÄ SUOJAPUUSTO

Näkymä lännestä kohti Tuusulanväylää.
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62.  SARAMÄENTIE 9-11 PUISTOKAISTA

Kohteen kuvaus
Tuusulantien varrella oleva tonttien väliin jäävä, kapea, puoliavoin metsä-

kaistale ei ole mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Viheralue johtaa Tuusu-

lanväylän varrelle ja alueella on ojapainanne. Kasvillisuus on pääasiassa kos-

tean, rehevän paikan epämääräistä niittylajistoa, jota reunustaa mm. vaahtera.
Saramäentien varrella on kolme sähkökaappia.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Säilytetään yleisilmeeltään siistinä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Yleisilmeen siistiminen on tehtävä vuosittain, sillä alueella kasvaa mm. pujoa.

Samalla estetään myös alueen vesakoituminen.

pinta-ala 349 m²
rekisterinumero 37025
hoitoluokka C1
osoite Saramäentie 9-11
kaavamerkintä P (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija -
luonnonhoidon
kuvio -

Näkymä lännestä.
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63.  KESKUSPUISTO, KYTÖNIITYNTIE

Kohteen kuvaus

Pitkä metsäkaistale on osa Keskuspuistoa. Metsä rajautuu Paloheinän
asutukseen ja katkeaa kaavarajaan. Alueen halki kulkee muutama oja ja

liikuntaviraston talvikunnossapitämiä reittejä asuinalueelta Keskuspuistoon.

Alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa useana kuviona. Alue on

kuusivaltaista lehtomaista kangasta lukuun ottamatta kuviota 256.1, joka on
lehtipuuvaltainen sekametsä.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Hoidetaan osana Keskuspuiston metsäkokonaisuutta huolimatta kaavarajasta.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Metsää hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti. Alueen kulku-

reittien varret vaativat säännöllisen puhtaanapidon alkukeväällä ja syksyllä.

Reittien varret tulee siistiä pujosta alkukesästä ja voimakkaasti kasvavasta
vesakosta säännöllisin niitoin.

pinta-ala 58 687 m²
rekisterinumero 37034
hoitoluokka C2
osoite Kytöniityntie,

Pikkusuonpuisto
kaavamerkintä P, VP (puisto), Vs

(voimansiirtolinjan alue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Keskuspuiston

pohjoisosan
luonnonhoito-
suunnitelma
1997-2006

luonnonhoidon 246.1, 247.1, 253.1,
kuvio 255.1, 256.1, 261.2

Näkymä Pakilantieltä länteen: selkeä
sisäänmeno viheralueelle kutsuu.



176

64.  SYSINIITTY LIV:N OSUUS

Kohteen kuvaus
Joitakin puuryhmiä kasvavalla avoimella niityllä ei ole toteutettu kaavaan

merkittyjä pelikenttiä. Niittyä reunustava puisto on A3 hoitoluokkaa ja

leikkipuisto Soihtu on aivan alueen vieressä. Alue kuuluu osana yleiskaavan

2002 liitekartassa esitettyyn kaupunginosapuistoon.Alueen halki virtaava oja
kuuluu Helsingin veden hoitovastuulle.

Käyttäjien toivomukset

Asukaspalautteessa on toivottu kävelyreittiä ja penkkejä alueen ympäri, jotta
niittyä voisi käydä ihailemassa.

Tavoitteet

Hoidetaan niitettävänä niittynä.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Liikuntavirasto on todennut, että alueelle tuskin koskaan toteutetaan kaavaan

merkittyjä kenttiä, sillä lähiympäristössä on jo olemassa useita pelikenttiä ja
asutuksen keskellä olevat kenttäalueet saattaisivat häiritä lähiasukkaita. Siten

kaavamuutos puistoksi selkeyttäisi alueen ylläpitoa. Niittyalue tulee jatkossa

hoitaa yhtenäisenä ympäröivän puistoalueen kanssa. Kulkuväylien välittömät

pinta-ala 15 544 m²
rekisterinumero 37077
hoitoluokka B2 (15 544 m²)
osoite Sysimiehentie
kaavamerkintä VU (urheilu- ja

virkistyspalvelujen
alue)

perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3096, 3096.1
kuvio

Näkymä Sysimiehentieltä länteen: pellolla
kasvaa pajua ja maisema on tukossa.
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reunat pidetään siisteinä nurmikoina. Niittyalueille on mahdollista leikata

kokeiluluontoisesti korkeamman heinän sekaan normaaleja niittokertoja

useammin nurmikkokäytäviä ja oleskelualueita.

Torpparinmäki 352

Torpparinmäen viheralueet ovat vaihtelevia: on metsäisiä keskelle asutusta
jääviä puistoalueita sekä asutusalueen reunoille jääviä avoimia niittyjä. Alueella

on kolme leikkipaikkaa. Torpparinmäkeä ympäröi asuinalueen koko

pohjoispuolelta laaja viljelymaisema ja Keskuspuiston ulkoilumahdollisuudet

ovat hyvin lähellä. Asutuksen ja viljellyn kulttuurimaiseman rajakohdan
niittyalueiden tulee sulauttaa yhteen erilaiset maankäyttöalueet, ja siksi

niittyalueen pehmeä rajautuminen ja luonnollinen kasvillisuus ovat tärkeitä.

Niittyalueille ja Näsinojan varrelle soveltuvat hyvin puu- ja pensasryhmät,

jotka eivät kuitenkaan katkaise näkymiä avoimeen viljelymaisemaan.
Torpparinmäessä tärkeimpiä tulevia hankkeita ovat Näsinojan suunnitelman

toteuttamisen jatkaminen ja Torpparinmäen leikkipuiston kunnostaminen.

Torpparinmäen alue koetaan hieman hankalaksi liikkua pienipiirteisen
mutkittelevan katuverkostonsa takia ja kulkureittien opastusta on moitittu

puutteelliseksi. Näsinojan yli on toivottu lisää siltoja. Niittyjen säännöllinen

niitto olisi tärkeää alueen yleisilmeen siistinä säilyttämiseksi ja estämään

umpeenkasvun. Torpparinmäessä ja Haltialassa koirien ulkoiluttaminen
irrallaan on yleistä, ja siksi alueelle toivotaan koira-aitausta. Lasten ja nuorten

harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi on esitetty nuorille soveltuvan

oleskelupuiston sekä skeittipaikan rakentamista ja leikkipaikoille toivotaan

lisää leikkivälineitä.
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65.  KAIVOHAKA

Kohteen kuvaus

Kaivohaka on tärkeä korttelipuisto asukkaille ja se sijaitsee suojaisesti ja turvallisesti

asuinalueen keskellä, etäällä liikenneväylistä. Kaivohaka on uusi rakennettu puisto,
jossa on sorapelikenttä, penkkejä sekä esiintymislava, joten se tarjoaa monenlaisia

toimintamahdollisuuksia asukkaille. Puiston puuvartinen kasvillisuus on

monipuolista. Hoitoluokka vastaa tarvetta ja puisto on hyvin hoidettu.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Säilytetään alue asukkaita palvelevana korttelipuistona, joka tarjoaa toimin-

tomahdollisuuksia ja viihtyisän oleskelupaikan kaikenikäisille.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Aluetta ylläpidetään hoitoluokan mukaisesti.

Ylläpidossa huomioitavaa
Varusteiden kuntoa on tarkkailtava, sillä ilkivaltaa esiintyy alueella jonkin

verran. Jatkossa olisi kenties mahdollista valita alueelle penkkimalli, jota ei

voi sotkea graffiteilla tai rikkoa veistelemällä tai sahaamalla: metalliverkko-

penkki voisi siten soveltua alueelle hyvin.

pinta-ala 2 704 m²
rekisterinumero 37026
hoitoluokka A2
osoite Ylä-Fallin polku,

Potmäenpolku
kaavamerkintä VP (puisto)
perustamisvuosi 1994
suunnittelija Mirja Ruokokoski
luonnonhoidon
kuvio -

(ylin) Puiston pelialue koillisen suunnasta.
(alin) Itälaidan esiintymislava ja
koristeistutukset.
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66.  SIHTEERINPOLKU

Kohteen kuvaus
Sihteerinpolun alue on asemakaavaltaan erikoinen: alue on kahden

asemakaavan rajakohdassa ja viherkaistale on ilmeisesti jätetty erottamaan

eri tehokkuudella rakennettuja kortteleita toisistaan. Kapean puistokaistaleen

hoito ei vastaa hoitoluokkaa. Läheiset talot ovat osissa aluetta laajentaneet
pihaansa istuttamalla koristepensaita ja pikkupuita kaakonsuuntaisen kaistaleen

varteen. Kaakkoisin kulma on hoitamaton ja kasvaa nokkosta ynnä muuta

epämääräistä kasvillisuutta. Sihteerinpolun suuntainen, syvän avo-ojan

vierusta Ylätuvantien puolella kasvaa yhtenäistä pensaikkoa ja ojan toinen
laita sekavaa, ruohovartista kasvillisuutta. Asukkaat ovat laajentaneet

istutuksiaan (mm. tammen taimia) myös tälle puiston osalle.

Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Tavoitteena on nostaa ylläpidon taso hoitoluokkaa vastaavaksi.

pinta-ala 1 607 m²
rekisterinumero 37027
hoitoluokka A3
osoite Sihteerintie, Pykälätie
kaavamerkintä vain reunaviiva (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija -
luonnonhoidon
kuvio -

Näkymä lounaasta.
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Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Puistokaista oli aiemmin A2-hoitoluokkaa, mutta muutettiin työn kuluessa
kokonaisuudessaan A3:ksi. Alueen ylläpitovastuita tarkennetaan ja ylläpitoa

parannetaan vastaamaan hoitoluokkaa. Kaakkoinen kaistale viheralueesta

voidaan liittää läheisiin tontteihin. Vaihtoehtona on kehittää alueella ns.

kummitoimintaa, mikäli asukkaat ovat kiinnostuneita alueen omatoimisesta
kokonaishoidosta. Polkuyhteyttä alueen poikki, kaakon suuntaisesti (75 m)

ei ole tarpeen rakentaa. Sen sijaan polkupyöräreitin jatke Sihteerinpolun

päähän vaatii kevyen kunnostuksen. Kaupunkisuunnitteluvirastolle on ilmoi-

tettu alueen sekavasta tilanteesta, jotta olisi mahdollista pohtia asemakaa-
vallisen ratkaisun muuttamista alueen selkeyttämiseksi.

Alueen itälaidan asuintontit ovat ottaneet
yleisen viheralueen käyttöönsä.



  181

4. SUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2013

67.  TORPPARINMÄKI, TORPPARINPUISTO LP

Kohteen kuvaus

Torpparinmäessä asutuksen ympäröimänä sijaitsee laaja puistoalue, jossa

on sekä metsäisiä että rakennettuja osia. Puisto on suosittu, kaikenikäisten

kohtaamispaikka, ja se tarjoaa alueen asukkaille monenlaisia toimintomah-

dollisuuksia aina leikistä ja oleskelusta metsän suojassa liikkumiseen.

Torpparinmäen metsäisen kumpareen alla sijaitsevat aktiivisen toiminnan

alueet: leikki, mäenlasku ja pelitoiminta. Vuonna 1988 rakennettu leikkipuisto

Torpparinmäki ja siihen liittyvät nurmikkoalueet ovat A2-hoitoluokkaa.

Puistoalueen reitit ovat viherosaston talvikunnossapidossa. Alueen asukkaat

kutsuvat puistoa myös nimillä Leksu, Pattis ja Jättiläisen jalanjälki.

Pohjoisosan lehtomaisen kankaan metsäinen kukkula taustalla ja sen keskellä

oleva avoimempi tila ovat mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Puiston

metsäalue on kasvillisuudeltaan monimuotoinen ja maastonmuodoiltaan

vaihteleva. Metsässä kasvaa pähkinäpensaita, jotka kärsivät varjostavasta ja

tiheästä puustosta. Alueella on myös vuorivaahteroita. Metsäisillä alueilla

on paikoitellen roskaisuutta. Kukkulan laella ja alueen luoteislaidalla

Torpparinmäentien varressa on niittyalueita, joita ei ole hoidettu niittämällä

ja ne ovat yleisilmeeltään epäsiistejä.

pinta-ala 58 999 m²
rekisterinumero 37028
hoitoluokka A2 (2 787 m²)

B2 (5 164 m²)
C1 (44 603 m²)
L1 (6 010 m²)

osoite Käräjätuvantie
kaavamerkintä P (puisto), Vs

(voimansiirtolinjojen
alue)

perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3113-3120, 3123
kuvio
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Alueen leikkitoiminta sijaitsee hieman hajallaan: metsäisen mäenrinteen alla

on kahluuallas ja joitakin leikkivälineitä pääasiassa pienille lapsille, kun taas

kauempana tasaiselle nurmikolle perustetulla sora-alueella on isompien lasten

leikkivälineitä. Leikkivälineitä on turvatarkastuksen ohjaamana uusittu vähi-

tellen ja siirretty nurmikolle, tasaiselle alueelle puiston keskiosiin. Sosiaa-

liviraston leikkipuistotoiminta on siirtynyt alueen itälaidalta länsilaidalle,

korttelikoulun kunnostettuihin tiloihin 2000-luvun alussa. Asuntomessuajalta

peräisin olevaa pergolaa käytetään vaunujen säilytyspaikkana. Viherosasto

ei ole ryhtynyt pergolan kehittämistoimenpiteisiin, koska se on rakennettu

Y-rakennuksen tontille. Myös sorapelikenttä on puoliksi Y-rakennuksen

tontilla.

Käräjätuvanpolku 5:n kiinteistöt ovat rakentaneet tontilleen kasvillisuuden

suojaksi aidan. Leikkipuiston väki vaati suositun pulkkamäen laskusuuntaa

korjattavaksi turvallisuussyistä. Työ suunniteltiin tehtäväksi syksyllä 2002,

mutta toteutusta ei tehty, koska toimet olisivat ulottuneet myös naapuritontin

alueelle ja lupaa ei saatu. Samalla suunniteltiin lisättävät kallion päälle

metsänreunaan metallikaide estämään lumilautailu pulkkamäkeen.

Metsäisillä osilla on luontoarvoja. Kuivahko, lehtomainen metsä on monien

kasvilajien kasvupaikka ja alue on luokiteltu kasvillisuudeltaan arvon luokkaan

I. Metsä tarjoaa myös useille linnuille elinympäristön. Metsän rehevyys,

aluskasvillisuuden runsaus ja sekapuusto houkuttelevat paikalle runsaan

perussekametsälintulajiston ja pesimälinnustoon kuuluvat mm. kultarinta,

mustapääkerttu, sirittäjä, käpytikka, rautiainen ja metsäkirvinen (arvon luokka

III). Mäessä on kallioon louhittuja ja maahan kaivettuja linnotuslaitteita, joista

suuri osa on täytetty.

Käyttäjien toivomukset

Valaistuksessa välillä Torpparinmäenpuisto-Torpparinmäentie koetaan olevan

puutteita. Lisäksi toivotaan uutta valaistua reittiä koululaisten koulumatkoillaan

käyttämälle hiekkatielle Käräjätuvanpolulta Herrastuomarintielle. Metsissä

on paikoitellen roskaa (poltettuja sanomalehtien jäänteitä, joustinpatja jne.),

joten luonnonhoitoalueiden siistinä pitämiseen toivotaan panostettavan

enemmän. Ilkivaltaa esiintyy ja sitä estämään on ehdotettu yhteistyötä poliisin

kanssa ja esimerkiksi kameravalvontaa. Koko aluetta tulisi kehittää koko-

naisuutena ja hajallaan olevia toimintoja keskittää leikkipuistorakennuksen

suuntaan. Puistoon on toivottu grillipaikkaa, jossa voisi laillisesti tehdä nuotion

Puistossa leikkitoiminnot sijaitsevat alueen
itäpäässä.
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ja viettää aikaa. Käyttäjien mukaan aidattu leikkialue olisi turvallinen. Koululaiset

toivovat, että poistettujen leikkivälineiden (mm. kiipeilyteline ja liukumäet)

tilalle sijoitetaan uusia, jotta leikkimahdollisuudet säilyvät kattavina.

Leikkipuiston käyttäjät toivovat selkänojallisia penkkejä oleskelua varten ja

uusia leikkivälineitä kunnollisin turva-alustoin varustettuina erityisesti pienille

lapsille. Talvinen pulkkamäki on turvaton, sillä lapset liukuvat nyt päin lauta-

aitaa.

Tavoitteet

Toimintojen keskittäminen selkeiksi kokonaisuuksiksi parantaisi leikkialueen

turvallisuutta. Kunnossapidon määrärahojen saaminen kohtuulliselle tasolle

ja luontoarvojen säilyttäminen ovat myös tärkeitä tavoitteita.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Työn kuluessa A2-hoitoluokka-alueen rajoja on tarkistettu vastaamaan

todellista tilannetta. Leikkipuisto odottaa peruskorjausta, sillä tällä hetkellä

leikkitoiminnot ovat hajallaan ja jäsentymättömästi alueella. Peruskorjaus

odottaa kuitenkin myös sosiaaliviraston kantaa alueen kehittämistarpeista ja

painopistealueista. Peruskorjausta odotettaessa suoritetaan leikkialueen

kunnostamista rakenteellisen kunnossapidon varoin, jotta alue säilyy

turvallisena ja toimivana. Toiminnot on keskitettävä toimiviksi ottaen

huomioon leikkipuiston henkilökunnan toiveet. Leikkivälineiden tarjonnassa

on puutteita erityisesti pienten lasten osalta ja heille olisi mahdollisuuksien

mukaan järjestettävä myös turvallinen, aidattu leikkialue. Ilmastollisesti

suotuisin leikkialue pienille lapsille olisi juuri metsäisen mäenrinteen alla, sillä

metsä muodostaa alueelle taustan ja suojaa tuulilta. Avoimilla puistonosilla

ei ole niin viihtyisiä paikkoja leikille. Isompien lasten leikkivälineiden

tuntumassa on panostettava muun muassa kasvillisuuteen, sillä alue on liian

avoin. Suunnitelma maastonmuotoilusta talvisen mäenlaskun turvallisuuden

parantamiseksi on toteutettava kiireellisenä.

Alueen luoteislaidalla, Torpparinmäentien varrella olevaa avointa niittyaluetta

tulee hoitaa säännöllisesti niittämällä. Luontoarvojen säilyttämiseksi keinoja

on selvitettävä yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa. Toimintojen

keskittäminen ja piha-alueiden aitaaminen sekä kulun ohjaaminen selkeille

reiteille pois arvokkaimmilta luontoalueilta ovat keinoja auttaa säilyttämään

metsäalueella tallaamisesta kärsivä pohjakasvillisuus. Metsäalueella kasvaa

myös pähkinäpensaita, jotka ovat kuitenkin taantuneet varjostavan puuston

Alueen länsilaidalla on sorakenttä, jossa
talvisin luistellaan.
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takia. Puuston harventaminen erityisesti kuusia vähentämällä parantaisi

pähkinäpensaiden elinmahdollisuuksia ja pohjakasvillisuus vahvistuisi

muutenkin.

Ilkivallan vähentämisen nopea keino on valvonnan lisääminen: mahdollinen

poliisin partiointikäynti iltaisin ja viikonloppuisin. Myös aktiivinen asukkaiden

toimesta tehty valvonta on mahdollisuus vähentää ilkivaltaa. Nuorison

toivotaan löytävän Torpparinmäen ja Paloheinän alueelta oman sallitun

kokoontumispaikan vuonna 2004 kunnostettavasta Näsinpuistosta. Koulussa

tapahtuva ympäristökasvatus antaa hyvän pohjan ilkivallan vähenemiselle.

Ylläpidossa huomioitavaa

Leikkipuistoalueen siistimiseen viikonlopun jälkeen tulee panostaa, sillä

lasinsirut ja muut roskat ovat vaarana lapsille. Käytävien varsilla olevia

pensaikkoja ja leikkialueen metsään rajoittuvia osia siistitään säännöllisesti.

Linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen mukaisesti.

Leikkipuistoon johtava länsikäytävä idästä
kuvattuna: asuintontit ovat laajentaneet
etupihojaan reittiin asti.
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68.  YLÄ-FALLIN PELTO

Kohteen kuvaus

Viheralue on pääosin avointa niittyä, jonka halki kulkee sorakäytävä. Alueelle

on tehty yleissuunnitelma vuonna 2001. Puistoon on hiljattain istutettu sopi-

musviljelypuita (mm. koristeomenapuita, lehmuksia, tammia) ja tehty käytävä-

pintojen viimeistely. Niitty on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Alue ra-

jautuu pohjoislaidaltaan Näsinojaan, johon asuinalueen sadevedet purkautuvat.

Käyttäjien toivomukset

Asukkaat ovat esittäneet toiveen, että alue niitetään kauttaaltaan säännöllisesti,

jotta se pysyy yleisilmeeltään siistinä. Näsinojan siisteyteen olisi kiinnitettävä

enemmän huomiota: nyt ojapainanne on roskainen ja epäsiisti, sillä penkereet

kasvavat epämääräistä korkeaa heinikkoa.

Tavoitteet

Säilytetään alue siistinä viheryhteytenä Paloheinästä Haltialan suuntaan.

Tarjotaan ulkoilijoille myös muutamia levähdyspaikkoja suotuisissa kohdissa.

Avoimet niittyalueet soveltuisivat hyvin ympäristötaiteen sijoituspaikaksi.

Ympäristötaidetta voisi sijoittaa hyvin kevyenliikenteenreitin varrelle

nauhamaisesti Laamanninpuistosta Paloheinän majalle saakka.

pinta-ala 54 252 m²
rekisterinumero 37045
hoitoluokka B2
osoite Torpparinmäentie,

Ylä-Fallintie
kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi 1996 (suojaistutukset)

2001 (yleissuunnitelma)
suunnittelija Sirpa Tikka (suoja-

istutukset)
MA-arkkitehdit (yleis-
suunnitelma),
Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3129
kuvio
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Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Alueelle laadittua suunnitelman toteuttamista jatketaan. Ojan kunnostukseen

on varauduttu rakennuttajatoimiston hankerekisterissä vuonna 2005.

Niittyalueet pidetään siisteinä säännöllisillä niitoilla ja ojanvarren siisteyttä

parannetaan keräämällä roskat säännöllisesti vuosittain. Ojan varrelle

kehittyvä vesakko pidetään kurissa säännöllisillä perkaamisilla ja selkeitä

yksittäisiä puita ja pensasryhmiä jätetään elävöittämään maisemaa.  Havupuut

toisivat alueen talvi-ilmeeseen vaihtelua, joten istutuksia täydennettäessä

olisi mahdollisuus lisätä havupuustoa pieninä ryhminä pohdittava.  Maiseman

on kuitenkin tarkoitus säilyä avoimena, joten varotaan istuttamasta liikaa

kasvillisuutta. Oleskelupaikoiksi sijoitetaan penkkejä suotuisiin kohtiin. Roska-

astioiden sijoittelu tarkistetaan.

Ylläpidossa huomioitavaa

Ojanvarrelle tehdään paikoitellen siistejä, siimattuja tai niitettyjä kohtia, joista

on mahdollisuus nähdä vesipinta ja mennä myös tutustumaan vesikasvilli-

suuteen.

Alueelle johtava reitti kuvattuna idästä.
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69.  NÄSINPUISTO

Kohteen kuvaus

Katujen kulmauksessa olevassa puistossa on penkkejä pihlajien ja ruusujen

reunustamassa kehässä. Ruusuistutukset sulkevat ohikulkijoilta näkymän

puistoon lähes kokonaan. Leikkivälineistö on poistettu, koska leikkipaikan

toiminnallinen sisältö oli vaatimaton, käyttö vähäistä ja lähellä on kaksi muuta

leikkipaikkaa. Leikkialue oli myös sijaintinsa puolesta turvaton, sillä alue sijaitsee

liikennealueiden läheisyydessä.

Käyttäjien toivomukset

Koska puisto on niin suojainen, kerääntyy sinne ajoittain häiriköivää nuorisoa.

Tavoitteet

Puiston yleisilme on saatava siistiksi, viihtyisäksi ja levähtämään kutsuvaksi.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Hoitotasoa laskettiin työn kuluessa A2:sta A3:seen, sillä alueelta poistettiin

leikkivälineistö. Puisto suunnitellaan uudelleen ja kunnostetaan rakenteellisen

kunnossapidon varoin tavoitteena viihtyisä levähdyspuisto. Puisto voi tarjota

yleisilmeen uudistamisen jälkeen nuorisolle kaivatun oleskelupaikan. Puisto

sopii myös ympäristötaideteoksen sijoituspaikaksi.

pinta-ala 1 301 m²
rekisterinumero 37046
hoitoluokka A3
osoite Torpparinmäentie,

Näsinojantie
kaavamerkintä VP (puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija -
luonnonhoidon
kuvio -

Näsinpuistosta kehitetään oleskelupaikka
nuorille.
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70.  NÄSINOJANPUISTO

Kohteen kuvaus

Näsinojan varrella sijaitsee rakennettu puistikko, jossa on pieni leikkipaikka.

Niittymäistä, vesakoitunutta entistä peltoa ei ole niitetty koko B2-luokan

alueelta ja avoimella alueella on puuvartisen kasvillisuuden saarekkeita.

Puistossa on kulkenut läheisen korttelin työmaatie tontin rajan suuntaisesti.

Työmaatien kunnostus tehtiin 2002 kesällä, mutta kuivuus haittasi niitty-

aineksen kasvuun lähtöä. Työn kuluessa on läheisen valmistuneen asuinkort-

telin pihajärjestelyjen takia poistettu puistokäytävä ja kaksi puistovalaisinta.

Osa alueesta on luonnonhoitosuunnitelmassa mukana, mutta

maisemaniitylle ei ole esitetty toimenpiteitä tälle suunnitelmakaudelle.

Käyttäjien toivomukset

Asukkaat ovat esittäneet toiveen, että niityt niitetään säännöllisesti ja tiheikköjä

harvennetaan. Näsinojan siisteyteen olisi kiinnitettävä enemmän huomiota:

nyt ojapainanne on roskainen ja epäsiisti, sillä penkereet kasvavat epämää-

räistä korkeaa heinikkoa. Ulkoilijoille toivotaan lisää levähdyspaikkoja ja roska-

astioita voisi olla enemmän.

pinta-ala 25 496 m²
rekisterinumero 37047
hoitoluokka A2 (1 690 m²)

A3 (15 560 m²)
B2 (7 616 m²)
L2 (342 m²)

osoite Kuusimiehentie
kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi 1996 (suojaistutukset)

2001 (yleissuunnitelma)
suunnittelija Sirpa Tikka (suoja-

istutukset)
MA-arkkitehdit (yleis-
suunnitelma),
Maunula-Pakila-Torppa-
rinmäki  luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3111
kuvio

Näkymä lounaiskulmalta.
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Tavoitteet

Säilytetään alue siistinä viheryhteytenä Paloheinästä Haltialan suuntaan.

Aluetta tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena koko Näsinojan varrelta

huomioiden Ylä-Fallinpellon alueelle tehdyt suunnitelmat ja niiden toteutus.

Avoimet niittyalueet soveltuisivat hyvin ympäristötaiteen sijoituspaikaksi.

Ympäristötaidetta voisi sijoittaa hyvin kevyenliikenteenreitin varrelle

nauhamaisesti Laamanninpuistosta Paloheinän majalle saakka.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Koko Näsinojan varsi käsitellään kokonaisuutena ja epäsiistejä, hoitamattomia

alueita ei saa jäädä. Jatkossa puoliavoimen niityn pajukot siistitään ja jätetään

osa kehittymään pienialaisiksi, selvärajaisiksi metsäsaarekkeiksi.

Metsäsaarekkeiden puustoa harvennetaan tarvittaessa, jotta alueelle ei

muodostu epäsiistejä tiheikköjä ja maisema säilyy puoliavoimena.

Metsäsaarekkeiden väliset alueet niitetään vähintään kerran kesässä, jotta

ne pysyvät siisteinä. Ojapainanne alueen pohjoislaidalla huomioidaan hoidon

yhteydessä: alue hoidetaan säännöllisesti perkaamalla vesakkoa ja jättämällä

yksittäisiä puita ja selkeitä pensasryhmiä elävöittämään maisemaa. Roska-

astioiden sijoittelu tarkistetaan. Rajausta kuvion 37076 suuntaan muutettiin

työn aikana todellisuutta vastaavaksi: aiemmin rajaus oli kaavan mukainen

mutta todellisuudesta poikkeava, sillä viljelypalstat eivät ulotu kaavan

asettamille alueille. Rajausten korjaustarve A2- ja A3-alueiden osalta on

todettu hoitopiirin kanssa jo tämän työn kuluessa. Leikkipaikka pidetään

käyttökunnossa uusimalla kalusteita tarpeen mukaan.

Ylläpidossa huomioitavaa

Ojanvarrelle tehdään paikoitellen siistejä, niitettyjä kohtia, joista on

mahdollisuus nähdä vesipinta ja mennä myös tutustumaan vesikasvillisuuteen.
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71.  TORPPARINMÄKI VILJELYPALSTAT

Kohteen kuvaus

Viljelypalsta-alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Kaikki palstat eivät

ole olleet käytössä, sillä osa on heinittyneitä. Alueen ulkolaitojen nurmea

niitetään B2-hoitoluokan mukaan ja aluetta reunustaa kurtturuusuaidanne.

Liikuntaviraston talvikunnossapitämä reitti kulkee alueen vierestä.

Käyttäjien toivomukset

Asukasyhteydenotto vuonna 2001: viljelyalueen rajauksessa käytetty

kurtturuusu on liian voimakaskasvuinen laji, sillä se leviää vesoista palstoille.

Tavoitteet

Viljelypalsta-alue säilytetään siistinä ja toimivana.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Rajaavaksi aidanteeksi vaihdetaan kurtturuusun tilalle joku muu pensaslaji,

joka ei leviä niin aggressiivisesti juurivesoista.

pinta-ala 2 885 m²
rekisterinumero 37075
hoitoluokka B1
osoite Näsinojankuja
kaavamerkintä PL(luonnontilassa

säilytettävä puisto),
v-alamerkintä

perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3112.1
kuvio

Näkymä alueen yli koilliseen.
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72.  NÄSINOJANPUISTO VILJELYPALSTAT

Kohteen kuvaus

Viljelypalsta-alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa ja sen ulkolaitojen

nurmialuetta niitetään B2-hoitoluokan mukaan. Liikuntaviraston talvikun-

nossapitämä reitti kulkee alueen vierestä.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Viljelypalsta-alue säilytetään siistinä ja toimivana.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Palsta-alueen rajauksessa ja pinta-alatiedoissa on epätarkkuutta. Seuraavan

peruskorjauksen yhteydessä suoritetaan maastomittaus, jotta pinta-alatiedot

saadaan korjattua.

pinta-ala 6 178 m²
rekisterinumero 37076
hoitoluokka B1
osoite Näsinojankuja
kaavamerkintä RP (ryhmäpuutarha-

ja palstaviljelyalue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3112
kuvio

Näkymä alueelle lounaaseen.
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73.  TORPPARINPUISTIKKO

Kohteen kuvaus

Merkittävä poikittaisyhteys: sorapintainen polku kulkee alueen halki ja johtaa

Torpparinpuistoon. Kadun varressa on kapea, pensaita kasvava kaistale.

Käyttäjien toivomukset

Asukkaiden läpiajoa puistosta on pidetty haitallisena.

Tavoitteet

Näkyvyys on turvattava liikenteelle ja muuten alue pidetään yleisilmeeltään

siistinä ja hoidettuna.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Hoito pidetään nykyisellä tasolla.

pinta-ala 675 m²
rekisterinumero 37228
hoitoluokka A2
osoite Torpparinmäentie,

Kotitorpantie
kaavamerkintä vain rajausviiva

(puisto)
perustamisvuosi -
suunnittelija -
luonnonhoidon
kuvio -

Näkymä alueelle idästä.
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74.  HAASTEMIEHENTIE SUOJAVIHERALUE

Kohteen kuvaus

Tuusulanväylän ja Haastemiehentien väliin jää jyrkähkönä luiskana oleva

suojaviheraluekaistale, joka toimii myös meluvallina.

Käyttäjien toivomukset

Ei toivomuksia.

Tavoitteet

Tavoitteena on yhtenäisen ilmeen saaminen Tuusulanväylän alikulun molem-

min puolin oleville suojaviheralueille. Lainkaarentien varren viheralueet

37023, 47007, 47079 ja 47124 muodostavat viheraluekokonaisuuden, jota

kehitetään yhtenäisenä ottaen huomioon kunkin osan omaleimaisuuden ja

kaavallisen tavoitteen. Lainkaarentien suojaviheralue muodostaa yhdessä

viheralueen 47124 kanssa porttimaisen sisääntulon Torpparinmäen suun-

nasta Tuomarinkartanolle. Suojaviheralueelle kehitetään liikenteen haitoilta

suojaavaa kasvillisuutta.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Hoidetaan avoimia osia niittyalueena pitäen ne siistinä säännöllisillä niitoilla siihen

saakka, kunnes aluelle tehdään kasvillisuuden kehittämiseksi istutus- ja

hoitosuunnitelma, jonka pohjaksi tutkitaan aikaisemmin alueelle tehdyt

suunnitelmat. Kasvillisuutta on täydennettävä liikenteen haittojen vähentämiseksi

ikivihreällä puuvartisella kasvillisuudella ympärivuotista suojaa silmälläpitäen.

pinta-ala 2 696 m²
rekisterinumero 47007
hoitoluokka B2
osoite Haastemiehentie
kaavamerkintä EV (suojaviheralue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3108
kuvio

Meluvalliin kehitetään liikenteen haitoilta
suojaavaa kasvillisuutta.
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75.  TORPPARINMÄEN KENTTÄ (LIV)

Kohteen kuvaus

Asutuksen koilliskulmalla on liikuntaviraston hallinnoima, hoitoluokittamaton

VU-alue, johon on rakennettu pelikenttä, pieni leikkipaikka ja pysäköintialue.

Asemakaavan esittämiä kolmea pienempää kenttää ja 500 neliömetrin

kaksikerroksista rakennusta ei ole kuitenkaan toteutettu. Nurmikkoalueet

on hoidettu säännöllisillä leikkauksilla. Aluetta kiertää kevyenliikenteenreitti.

Alue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa.Alueen länsilaidalla on oja.

Käyttäjien toivomukset

Pelikenttä sijaitsee avoimella nurmikkoalueella peltojen reunassa, joten paikka

on melko tuulinen ja kylmä. Käyttäjät toivovat puistomaisuutta ja kentän

pohjoisreunalle tuulelta suojaavia istutuksia, erityisesti havupuita. Kentälle

on toivottu myös mm. koripallotelinettä ja yleensäkin pelimahdollisuuksien

monipuolistamista. Torpparinmäentien päätyyn, kääntöpaikan tuntumaan

on toivottu hevoskastanjaistutuksia.

Tavoitteet

Alue tarjoaa monipuolisesti pelikentän palvelut jatkossakin. Käyttäjien

toiveiden mukaisesti tehdään tuulensuojaistutuksia pelialueen reunaan, jolloin

pinta-ala 27 012 m²
rekisterinumero 47009
hoitoluokka B2
osoite Potmäenpolku,

Torpparinmäenpolku
kaavamerkintä VU (urheilu- ja

virkistysalue)
perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3129
kuvio
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käyttömukavuus paranee. Avoimet niittyalueet soveltuisivat hyvin ympä-

ristötaiteen sijoituspaikaksi. Ympäristötaidetta voisi sijoittaa hyvin kevyen-

liikenteenreitin varrelle nauhamaisesti Laamanninpuistosta Paloheinän majalle

saakka.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Kenttä ja leikkialueet ovat liikuntaviraston hoidossa. Nurmikkoalueita

hoidetaan niittyinä, mutta niitto tehdään ainakin kaksi kertaa kesässä, sillä

kenttien ympärillä on hyvä olla nurmikkopintaisia oleskelu- ja pelialueita.

Tuulensuojaistutukset ovat tarpeelliset, joten tehdään istutussuunnitelma ja

istutetaan puustoa ja pensastoa kentän pohjoisreunalle. Istutukset sijoitellaan

ryhmiksi siten, että ne eivät tuki näkymiä viljelymaisemaan. Istutuksissa

käytetään lajeja, jotka ovat luonteenomaisia alueelle ja sopivat maaseu-

tumaiseman ja rakennetun ympäristön vaihettumisvyöhykkeeseen.

Pelinkenttä avoimen maiseman laidalla.
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76.  PIKKU KÄRÄJÄPUISTO

Kohteen kuvaus

Pikku Käräjäpuiston läpi kulkee uusi, kivituhkapintainen käytävä, jolla on

merkitystä erityisesti koululaisten turvallisena reittinä koululle. Kaavassa

ohjeelliseksi merkityn reitin rakentaminen lentopallokentän vierestä kapean

kaistaleen poikki Torpparinmäentielle suunniteltiin talvella 2002 ja työ tehtiin

osaksi vuonna 2003. Loppuosa käytävästä rakennetaan vuonna 2004.

Puistossa on lentopallonpelausmahdollisuus. Vaatimaton, vähän käytetty

leikkipaikkavälineistö poistettiin vuonna 2001. Entisen leikkialueen laitamilla

on muutama maakumpu jäljellä. Kumpareiden nurmikon hoitaminen on

kesäisin hankalaa korkeuserojen takia. Alueen asukkaat kutsuvat puistoa myös

nimillä Mörö ja Basis.Alueen luoteiskuolmalla on muutama pieni oja.

Käyttäjien toivomukset

Koululaiset ovat toivoneet leikkipaikan ja penkkien palauttamista alueelle,

sillä puisto oli suosittu ja turvallinen leikki- ja kokoontumispaikka aikaisemmin.

Myös lisää kasvillisuutta, erityisesti kukkia, toivotaan.

pinta-ala 4 321 m²
rekisterinumero 47059
hoitoluokka A3
osoite Herrastuomarintie,

Lainlukijantie
kaavamerkintä P (puisto)
perustamisvuosi 1977
suunnittelija Mikko Koivistoinen
luonnonhoidon
kuvio -
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Tavoitteet

Säilytetään puisto siistinä ja puistomaisena sekä tarjotaan jatkossa

pienimuotoinen oleskelu- tai levähdyspaikka läpikulkijoille.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Työn kuluessa koko alueen hoitoluokka muutettiin A2:sta ja C1:stä

(polkuosuus) A3:ksi. Kunnossapidon helpottamiseksi ja maisemallisista syistä

keinotekoisen oloiset maakummut poistetaan. Alueelle sijoitetaan muutama

penkki levähtämistä varten. Muuntamorakennuksen luokse istutettu ruusu-

ja perennalajisto siirretään toisaalle. Reitille rakennetaan valaistus ja se

talvikunnossapidetään, sillä yhteyttä käytetään erityisesti koulumatkoihin.

Näkymä alueelle Lainlukijantien kulmasta.
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77.  KÄRÄJÄPUISTO

Kohteen kuvaus

Metsäalue on mukana luonnonhoitosuunnitelmassa kahtena lehtomaisen

kankaan metsäkuviona: luoteisrinne on lehtipuuvaltaista ja loppuosa kuusi-

valtaista metsikköä. Luoteisrinteeseen on istutettu tammia. Metsikössä kasvaa

pähkinäpensaita, jotka ovat kärsineet varjostavasta puustosta. Syksyllä 2001

suuria kuusia kaatui myrskyssä useita. Metsään on jäänyt myrskytuhojen

jäljiltä risuja.

Käyttäjien toivomukset

Asukkaat ovat halunneet varjostavia puita poistettavan aloitteellaan vuonna

2002. Alueen asukkaat toivovat asukaspalautteessaan vuonna 2003

pähkinäpensaiden elinmahdollisuuksien parantamista edelleen poistamalla

suuria puita. Asukkaat ovat myös huolestuneita alueen metsän uudis-

tumisesta, sillä nyt puusto on ikääntynyttä, mutta uutta nuorta puustoa ei

ole juurikaan syntynyt: nuoret puuntaimet käytetään pitkälti alueen lasten

majanrakennustarpeisiin.

pinta-ala 11 812 m²
rekisterinumero 47077
hoitoluokka C1
osoite Valapolku
kaavamerkintä PL

(luonnontilassa
säilytettävä puisto)

perustamisvuosi -
suunnittelija Maunula-Pakila-

Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3125, 3127
kuvio
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Tavoitteet

Saadaan sekametsä uusiutumaan ja säilymään elinvoimaisena. Pidetään

pähkinäpensaiden elinvoimaisuutta ja tammentaimien kasvumahdollisuuksia

yllä tarvittavilla harvennuksilla.

Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle

Aluetta hoidetaan luonnonhoitosuunnitelman mukaisesti suosien

toimenpiteissä erityisesti tammia. Pähkinäpensaiden kasvuolosuhteita

parannetaan erityisesti kuusiin kohdistuvilla harvennuksilla.

Ylläpidossa huomioitavaa

Erityishuomiota kiinnitetään siihen, että metsätöiden jälkeen metsästä

korjataan pois tai haketetaan paikalla kaikki risujäte, joka muuten houkuttelee

lapsia majanrakennukseen ja kaatamaan lisätarpeiksi kasvavia puita.

Kuusikon kulunutta aluskasvillisuutta.
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78.  LAAMANNINPUISTO

Kohteen kuvaus

Laamanninpuisto on asutuksen ja viljelymaiseman reunan laaja viheralue,

jossa on metsäisiä osia sekä aktiivisen toiminnan rakennettuja alueita.

Rakennetulla viheralueella on kaksi eriluonteista aktiiviosaa: sorapintaisen

jalkapallokenttä ja  leikkipaikka. Leikkialuetta on kunnostettu viime vuosina

ja sinne on sijoitettu uusia leikkivälineitä. Puistoon on toimivat kulkuyhteydet,

mutta pyörätelineet puuttuvat. Leikkipaikan käyttö on ollut melko vähäistä, sillä

Tuusulanväylän liikenne aiheuttaa puistoon jonkin verran melua ja alue sijaitsee

asutuksen reunamilla. Puisto on saanut kuitenkin olla melko rauhassa ilkivallasta

verrattuna muihin Torpparinmäen leikkialueisiin. Avoimen peltomaiseman

suuntaan on Terttu Hillin puistosuunnitelman mukaisesti muodostettu

maavallit, joiden päällä on puuistutuksia. Alueen asukkaat kutsuvat puistoa

myös nimillä Alapuisto ja Nosturipuisto.Aktiivisen käytön alueita kiertää oja.

Tuusulanväylän uusi kaava mahdollistaa Kavaleffintien ja Laamannintien

korostamisen maisemassa puukujanteella molemmin puolin Tuusulanväylää.

Puukujanteen rakentaminen on viherosaston hankerekisterissä, mutta sille ei

ole merkitty toteutusvuotta. Yleiskaava 2002 ehdottaa täydennysrakentamista

pellolle välittömästi alueen pohjoispuolelle lohkaisten myös osan puistoa.

Asemakaavamuutoksen laatiminen aloitetaan kaupunkisuunnitteluvirastossa

vuonna 2004.

pinta-ala 40 593 m²
rekisterinumero 47078
hoitoluokka A2 (2 140 m²)

A3 (24 523m²)
A3 nurmikko à B2
C1 (12 562 m²)
L2 (1 152m²)

osoite Asessorintie 24
kaavamerkintä P (puisto)
perustamisvuosi 1983
suunnittelija Terttu Hilli

Maunula-Pakila-
Torpparinmäki
luonnonhoidon
suunnitelma
2000-2009

luonnonhoidon 3128
kuvio




