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1

KOHDEKOHTAISET SUUNNITELMAT

1.1

Kannelmäki, osa-alue 2

1.1.1

Johdanto

Aluesuunnitelman tarkoituksena on ollut
suunnittelualueen yleisten alueiden kehittäminen pitkällä aikavälillä. Aluesuunnitelma
on rakennusviraston työväline katu- ja puistoverkostojen ylläpitämiseksi tasapuolisesti
koko Helsingin alueella. Suunnitelmassa on
tarkasteltu katu- ja puistoalueiden kuntoa,
palveluiden nykytilaa sekä parantamistarpeita alueen asukkaita kuunnellen. Tarkoituksena on ollut koota havaitut tarpeet, erilaiset
toiveet ja ideat tavoitesuunnitelmaksi. Aluesuunnitelman avulla on kohdennettu kunnossapidon ja rakentamisen määrärahoja:
suunnitelmassa on esitetty yleisten alueiden
ylläpidon, peruskorjauksen ja rakennusviraston tarjoamien palveluiden tavoitetaso,
toimenpidetarpeet sekä toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys.
Aluesuunnitelman laadintaprosessista ovat
vastanneet Helsingin kaupungin rakennusvirastossa aluesuunnittelija Mikko Koivistoinen
ja katusuunnittelijat Toni Haapakoski ja Ermo
Mattila. Luonnonhoidosta on vastannut metsäsuunnittelija Tauno Immonen inventoinnin
osalta ja metsäsuunnittelija Markus Holstein
suunnittelun osalta.
Työ alkoi keväällä 2004 käyttäjäkyselyllä,
jolla kartoitettiin asukkaiden huomioita ja
tarpeita. Tätä seurasi vuonna 2005 kuntoja tarvekartoitus, jonka konsulttina toimi
Ramboll Finland Oy. Projektipäällikkönä toimi
maisema-arkkitehti Petra Tammisto. Katuosuuksista vastasi tuolloin DI Mari Järvinen.
Inventoinnin tekivät maisema-arkkitehdit
Tommi Kärki ja Petra Tammisto sekä DI Mari
Järvinen.
Inventointityössä käytiin alueet läpi järjestelmällisesti. Painotus oli nykytilan kuvauksella
ja aistinvaraisilla havainnoilla. Tilaaja halusi
saada osa-alueittain käsityksen yleisten alueiden eli katujen ja puistojen nykytilanteesta. Viheralueilla tarkasteltiin niiden kuntoa,
rekisteriin merkittyä hoitoluokkaa suhteessa
todelliseen hoitotilanteeseen, alueen käyttöä, merkitystä, yleistä ilmettä ja sisältöä.
Kaduista pantiin merkille rakenteelliset ja
kunnossapidolliset epäkohdat, katutilan jako
ja laatutaso sekä kaupunkikuvallinen tilanne
ja merkitys.

Suunnitelman laatiminen jatkui vuonna
2007, jolloin paikkatietoasiantuntija Jyrki
Ulvila valmisteli suunnittelualueelta analyysikartat. Tämän jälkeen laadittiin suunnitelmaosuus, jonka laatimisesta vastasi Ramboll
Finland Oy työryhmällään maisema-arkkitehdit Petra Tammisto ja Saija Vihervuori,
insinööri Jarkko Nyman ja hortonomi Pia
Rönnholm. Työtä ohjasivat Mikko Koivistoinen, Ermo Mattila ja Toni Haapakoski. Luonnonhoidon suunnittelusta vastasi metsäsuunnittelija Markus Holstein.
Aluesuunnitelmassa on havainnoitu peruskorjausta tai rakenteellista kunnossapitoa
vaativia epäkohtia ja nostettu esille tyypillisyyksiä. Kohteet on jaoteltu viiteen eri
kuntoluokkaan, joista kriittisimmässä ovat
turvallisuuspuutteita sisältävät kohteet.
Kuntoluokituksen lisäksi on tehty myös kiireellisyysluokitus. Kiireellisimmiksi on valittu
turvallisuuspuutekohteet sekä kohteet, jotka
edustavat alueidensa tyypillisimpiä piirteitä, ja ovat kunnostettavissa melko vähäisin
toimenpitein. Lisäksi on otettu huomioon
kohteen käyttäjämäärä sekä sijainti kaupunkirakenteessa.
Aluesuunnitelmaluonnos on esitelty asukastilaisuudessa Kannelmäen peruskoulussa. Työ
on valmistunut keväällä 2008. Aluesuunnitelma on hyväksytty yleisten töiden lautakunnassa 26.6.2008 ohjeellisena noudatettavaksi.
1.1.2.

Yleiskuvaus raportin sisällöstä

Kaduista arvioitiin sekä rakenteellisia ja
kunnossapidollisia asioita että katujen ulkonäköä. Jokaisesta kadusta on työn kuluessa
tehty oma arvio, jossa on esitetty kadun
nimi, katutyyppi, maankäyttö kadun ympärillä, valokuva, yleiskuvaus katutilasta, listaus
havaituista ongelmista ja mahdolliset toimenpide-ehdotukset. Raportista on jätetty pois
ne kadut, joille ei ehdoteta toimenpiteitä.
Jokaisesta oman viheraluerekisterinumeron omaavasta viheralueesta on tehty oma
sivunsa, jossa mainitaan rekisterinumero,
viheralueen nimi sellaisena kuin se viheraluerekisterissä esiintyy, puiston pinta-ala ja
rekisterissä mainittu hoitoluokka. Jokaisesta
viheralueesta on myös kohdistuskartta, puistorekisterikartta ja valokuvia. Viheralueesta
9

Kaarelan aluesuunnitelma

on arvioitu sen kaupunkikuvallinen, ekologinen,
toiminnallinen tai maisemallinen merkitys ja kuvailtu nykytilaa ja havaittuja ongelmia sekä esitetty
tavoitteet ja toimenpiteet.

1.1.3

Kadut

Kannelmäen kaduissa on melko selkeä jako alueen
pää-, kokooja- ja tonttikatuihin. Kannelmäessä on
runsaasti kevyen liikenteen väyliä, lähes puolet
alueen kaduista. Niillä on omat nimet ja ne toimivat osoitteina. Nämä väylät saattavat jatkua hyvinkin pitkiä matkoja ja katketa välillä isojen katujen
risteyksiin. Tämä saattaa aiheuttaa hämmennystä
aluetta tuntemattomassa. Myös katuja, joissa ei
ole eroteltu autoja ja kevyttä liikennettä toisistaan,
on jonkin verran.
Visuaalisesti pää- ja kokoojakadut eroavat jonkin
verran tonttikaduista leveytensä ja varustelutasonsa puolesta. Ne ovat leveitä ja niillä saattaa olla
molemmilla tai ainakin toisella puolella istutuskaista ja merkityt pysäköintipaikat. Alueella on paljon
umpikujia, useat kadut päättyvät kääntöpaikkaan.
Useimmilla kaduilla on jalkakäytävät joko toisella
puolella tai molemmilla. Kuten kadutkin, kevyen
liikenteen väylät ovat useimmiten asvaltoituja, toisinaan laatoitettuja. Kannelmäen kaduilla on sekä
punaisia että harmaita graniittireunakiviä ja lisäksi
vielä liimattavia betonireunakiviä. Näitä on kaikkia melkein yhtä paljon ja toisinaan vielä samalla
kadulla. Joillakin kaduilla on reunakivien sijaan
betonikouruja.
Pääkadut ovat ajoratojen osalta parempikuntoisia
kuin tonttikadut ja tonttikadut ovat puolestaan parempikuntoisia kuin kevyen liikenteen väylät. Junaradan ympäristössä on alueen pahimmat painumat
ja huonokuntoisimmat kadut muutenkin. Kuivatus
on suurimmassa osassa kaduista hoidettu viemäröinnillä. Valaistus on periaatteessa riittävä, mutta
valaisintyypit ovat epäyhtenäisiä ja rumia. Käytetyimmät mallit ovat korkeavartiset tievalaisimet,
70-luvun lasikuituiset puistovalaisimet ja kauhanmuotoiset katuvalaisimet. Rikkinäisiä valaisimia on
jonkin verran. Joillakin kaduilla kasvillisuus peittää
valaisimen.
Suurimmalla osalla kaduista on istutuksina vähintään pensaita, mutta noin puolessa tapauksista
istutukset ovat huonokuntoisia. Pensasistutukset
ovat aukkoisia ja puut syystä tai toisesta pienikasvuisia. Muutamalta kadulta puuttuu selkeästi
suojatie.
Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet maksavat
yhteensä noin 1 595 000 €.
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Suurimpia investointeja ovat Vanhaistentien pohjoisimman osuuden sekä Kanneltien Soittajantien
ja Vanhaistentien välisen osuuden peruskorjaukset.
Esteettömyyden kannalta merkittävin peruskorjauskohde on Kaustisenpolku välillä Kannelpolku-Pelimannintie. Alueella on myös useita kohteita, joissa
korjataan yksittäisiä painumia tai päällystetään osa
kadusta uudelleen. Monen kadun istutuksia täydennetään, uusitaan tai hoidetaan. Valaistusta ehdotetaan parannettavaksi muutamalla kadulla.

1.1.4

Viheralueet

Kannelmäen viheralueet ovat suhteellisen pienialaisia ja metsäisiä. Laaja-alaisimmat, metsäiset
viheralueet ovat sijoittuneet joko valtaväylien
varteen tai suurten asuinalueiden keskelle. Maininnan arvoisia piirteitä ovat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet, joita on kallioisissa
puistoissa. Vaikka Kannelmäki on tiivis, rakennettu
alue, on sen viheralueverkosto kattava. Puistopolkuja täydentävät alueen kevyen liikenteen väylät.
Hiljattain reitistö on täydentynyt Kehä I:n ja Kantelettarentien liittymän sekä Prisman vieressä olevan
Raikukallion yhteyteen rakennetulla uudella kevyen
liikenteen väylällä. Uusi reitti mahdollistaa mm.
nopeat seudulliset polkupyöräily-yhteydet.
Kasvillisuus on Kannelmäessä melko monipuolista
ja näyttävää, viheralueilla on sekä komeita kallioilla kasvavia mäntymetsiä että erikoista, istutettua
kasvillisuutta varsinkin 1950-ja 1960-luvuilla suunnitelluissa puistoissa. Alueella on myös lehtoja ja
lehtokorpia ja Mätäjoen varressa luonnontilaisena
säilyneitä osia.
Kannelmäki on melko vanha asuinalue, joten sen
viheralueetkin ovat vanhoja ja Kaarelan alueen
kuluneimpia. Ongelmat ovat enimmäkseen kulumisesta ja rakenteiden huonokuntoisuudesta johtuvia. Esimerkiksi suosittu leikkipuisto Kannelmäki
on siinä kunnossa, että sille suositellaan kiireellistä
perusparannusta.
Pohjaolosuhteet ovat monilla viheralueilla aiheuttaneet muutoksia päällysrakenteisiin. Asvaltti on
monin paikoin paikkailtua ja halkeillutta ja kivetyt
alueet painuneita, kuoppaisia tai irtonaisia. Varsinkin aikakaudelle tyypilliset betonilaatoitukset ovat
huonokuntoisia. Kivituhkakäytävät ovat sääolosuhteista johtuen kuluneet, paikoin jopa vaarallisesti.
Alueelle tyypillisiä ovat kestopuiset pyöröhirret,
joista on sommiteltu terasseja useille viheralueille.
Paikoitellen terassointi osuu kulkuväylälle, jolloin se
on vaarallinen muillekin kuin esteettömyyttä vaativille käyttäjille. Kevyen liikenteen reittejä ehdotetaan korjattavaksi useilla viheralueilla.
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Viheralueiden hoidon taso vaihtelee hyvin hoidetuista lähes hoitamattoman näköisiin. Joidenkin
tärkeiden reittien varret ovat todella huonokuntoisen näköisiä, kuten Rumpupolun ympäristössä
tai yksitoikkoisen näköisiä kuten Pelimannintien
suojaviheralue. Silmiin pistävää on ollut mm. C1luokkaan merkityt kapeat viherkäytävät, jotka
näyttävät A3-luokan viheralueilta mm. hoidetun
pohjakasvillisuuden perusteella. Näille alueille ehdotetaan hoitoluokan nostoa.
Puistojen puusto on Kannelmäessä monipuolista ja
melko hyväkuntoista. Runsas ja rehevä kasvillisuus
on vanhoilla asuinalueilla ensisijaisesti hyvä asia,
mutta paikoitellen se muodostaa vaaroja vilkkaasti käytettyihin risteyspaikkoihin näkemäesteenä.
Avointen alueiden umpeenkasvusta on maisemallisessa mielessä eniten haittaa Mätäjoen läheisyydessä. Sinne ehdotetaan näkymien avaamista.
Puistokäytävien varsilla kasvaa runsaasti nokkosia,
mikä viittaa innokkaaseen koirien ulkoilutukseen.
Tätä ongelmaa voisi vähentää ulkoilureittien varsien tiheä niittoväli. Linnoituslaitteita ei ole hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla, ne hukkuvat
kasvillisuuden sekaan. Suunnitelmassa ehdotetaan
useassa puistossa kasvillisuuden vähentämistä linnoituslaitteiden viereltä.
Kannelmäessä huomio kiinnittyy usein siihen, että
näkyvällä paikalla puistossa on ilmastointiputki
keskellä nurmikkoa tai sähkökaappi kadun varressa. Hiekoitussäiliöitä ja keräysastioita on sijoitettu
puistoihin. Ne häiritsevät yhtenäistä puistomaista
näkymää. Suunnitelmassa nämä häiriötekijät on
kohteiden yhteydessä mainittu ja ehdotettu mahdollisuuksien mukaan muuta sijoituspaikkaa.
Alueen puistojen valaisimet ovat monissa paikoin
katu- ja tieympäristöön tarkoitettuja teknisen näköisiä laitteita. Suunnitelmassa ehdotetaan valaistuksen uusimisen yhteydessä uusiksi valaisimiksi
nykyistä tyylikkäämpiä ja kaupunkimaisempia
valaisimia.
Ilkivallasta ja töhrimisestä on merkkejä muutamissa puistoissa. Roskaisuus ja töhryt keskittyvät
Kannelmäessä pitkälti aseman ja ostoskeskuksen
lähiympäristöön, muualla niitä on vain satunnaisesti. Suunnitelmassa ehdotetaan töhryjen maalaamista piiloon sekä muutamia uusia roska-astioita.
Kannelmäen molemmat leikkipuistot ovat kovassa
käytössä, samoin korttelipuistot. Aikuisille voisi
puistoissa olla vielä nykyistä enemmän tekemistä. Antinniityn puistoon ehdotetaan uutena asiana
frisbee-golfia. Puistojen kalusteissa silmiinpistävää
on mm. penkkien vähäinen määrä. Suunnitelmassa
ehdotetaan joihinkin puistoihin lisää penkkejä. Valaisemattomia viheralueita alueella on muutamia.
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Kannelmäen viheralueilla on paljon käyttämättömän näköisiä kenttiä, jotka luovat autioituvaa tunnelmaa. Näille voisi jatkossa keksiä jotain toimintaa tai sitten antaa niiden kasvittua hallitusti.
Suurin yksittäinen investointi on leikkipuisto Kannelmäen peruskorjaus.
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KANNELMÄKI - PIENALUE 8
Kadut
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Kitarapolku
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Katu on kerrostaloalueella kokoojakadun ja radan
välissä. Katutila rajautuu löyhästi tonttien puu- ja
pensasistutuksiin sekä pysäköintialueen aitaan.
Katu on toiminnallisesti sekava, koska autot ja
jalankulkijat käyttävät samaa 4,5 metrin levyistä
väylää. Ilme on vähän epämääräinen, kadulla on
rumat katuvalaisimet ja toisella puolella liimattava
betonireunakivi, toisella puolella ei mitään tai
asvalttimakkara.
Havaitut ongelmat
Irronneita reunakiviä, istutusten huono kunto,
valaisimia peittynyt puiden latvuksiin, kadun
varrella on roskalaatikko.
Toimenpiteet
Reunakivet kiinnitetään paikoilleen. Istutuksia
uusitaan ja hoitoleikataan. Roskalaatikko poistetaan
kadun varrelta.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Klaneettikuja
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Laajojen tonttipysäköintialueitten välinen katu
rajautuu toisella puolella harvaan koivuriviin,
toisella puolella pensaisiin. Kadussa on
levennys vieraspaikoille ja päässä se kapenee
yksikaistaiseksi. Kadulla on 2 metriä leveä
jalkakäytävä toisella puolella. Yleisilme on
ikävän aukea, rakennukset ovat kaukana ja puut
vähissä. Kadun toisella puolella on punainen
graniittireunakivi ja toisella puolella liimattava
betonireunakivi. Kadulla on tievalaisimet.
Havaitut ongelmat
Talvikunnossapidon kannalta haitallisia painumia,
irronneita reunakiviä, jalkakäytävä vain toisella
puolella.
Toimenpiteet
Kadun painumat korjataan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 17 000 €.
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Kadun nimi: 		

			
			

Katutyyppi:
Maankäyttö:

Klaneettipolku; 		
Pelimannintien
pohjoispuoli
Kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Korkeiden asuintalojen, asukastalon ja
pysäköintialueen välissä oleva kevyen liikenteen
väylä, joka muuttuu Pelimannintien alikuluksi.
Rajautuu rakennuksiin, pensaisiin, puihin tai ei
mihinkään. Ankea yleisilme, huonosti hoidettu
kasvillisuus ei riitä pehmentämään betonin
(sidekiveys) ja asfaltin hallitsemaa ympäristöä.
Epäselväksi jää, saako tällä väylällä ajaa, koska
kadun leveys (5.5 metriä) ja erilaiset materiaalit
viittaavat siihen. Kadulla on rumat katuvalaisimet,
mutta ei reunakiviä.
Havaitut ongelmat
Sillan alustan kuivatus, suuri pituuskaltevuus,
halkeamia asfaltissa, huonokuntoiset istutukset.
Toimenpiteet
Pensasistutus uusitaan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 28 000 €.

Kadun nimi:

Katutyyppi:		
Maankäyttö:

Klaneettipolku;
Pelimannintien eteläpuoli Kehä I:een asti
kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Kerrostaloalueella oleva pitkä kevyen liikenteen
väylä, joka on osa seudullista viherreittiä ja tärkeä
kulkuyhteys Kehä I:n bussipysäkille. Katutila
rajautuu löyhästi harvaan koivuriviin. Ympäröivät
rakennukset ovat korkeita ja materiaalit niin
kadussa kuin rakennuksissa harmaata betonia.
Leveämpää asvalttikäytävää reunustaa kaksi metriä
leveä betonilaatoitus. Reunakiviä ei ole. Yleisilme
on ankea ja huonokuntoinen. Kadulla on rumat
katuvalaisimet.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, painumia, betonilaatoituksen ja istutusten
kunto, suuri pituuskaltevuus eteläpäässä.
Toimenpiteet
Kadulle tehdään perusparannus, jossa tehostetaan
kadun kuivatusta, uusitaan pinnoitteet, luiskan
istutukset sekä valaisimet.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 68 000 €.
Kaarelan aluesuunnitelma
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Kadun nimi:
Katutyyppi:
Maankäyttö:

Klaneettitie
kokoojakatu
paikalliskeskus, julkisia
rakennuksia, liikkeitä,
kerrostaloja

Kaupunkikuvallinen luonne
Merkittävä kokoojakatu aseman tuntumassa.
Kadussa on yhteensä neljä kaistaa ja se on
bussireittinä. Kadulla on pysäköintiä molemmilla
puolilla. Molemmilla puolilla on jalkakäytävä ja
toisella puolella lisäksi pyörätie. Kadun molemmin
puolin on korkeita rakennuksia ja ylikulkusiltoja.
Katutilaa rajaa molemmin puolin istutukset
(lehmukset ja pensaat) ja lisäksi keskisaareke on
istutettu. Tilallisesti hallittu katu, materiaalit ovat
korkeatasoisia, molemmilla puolilla on punainen
graniittireunakivi, lisäksi on betonikiveystä
istutusvyöhykkeellä ja kenttäkiveystä suojateiden
lähellä. Kadun keskellä on 2-puoliset rumat
katuvalaisimet. Yleisilmettä laskee räkälöitten ja
huoltotilojen suuri määrä katukerroksessa ja useat
ylikulkusillat.
Havaitut ongelmat
Vähän suojateitä, keskisaarekkeen istutukset,
pientä painumaa jalkakäytävällä, liikaa erilaisia
pintamateriaaleja, kadun jyrkkyys. Klaneettitien
bussipysäkit on mainittu Kannelmäki-Kaarela
alueen esteettömyyssuunnitelmassa puutteellisina.
Toimenpiteet
Suojateiden määrää lisätään. Istutusalueet
kunnostetaan: osa kivetään, jolloin voidaan puuttua
sekaviin materiaaleihin. Valaisimet uusitaan.
Kuivatuksen toimivuus tarkistetaan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 19 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Klaveeripolku
kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Korkeiden rakennusten välissä oleva kevyen
liikenteen väylä, joka rajautuu osittain pensaisiin
ja muutamaan pihlajaan. Yleisvaikutelma siisti,
kadulla on puistovalaisimet ja pieni harmaa
graniittireunakivi molemmilla puolilla. Katu päättyy
Pasuunapuistoon.
Havaitut ongelmat
Kadulla ei ole omaa kuivatusta, katupuiden kunto.
Toimenpiteet
Tutkitaan kadun kuivatuksen parantamista. Pihlajien
kunto tutkitaan.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Palikkapolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Kerrostaloalueella sijaitseva lyhyt kevyen liikenteen
väylä, joka jatkuu Klaneettitien yli sillalla. Katu
rajautuu korkeaan rakennukseen ja tonttipuustoon.
Kadulla on rumat katuvalaisimet ja reunakiven
sijasta betonikouru. Leveämpää asvalttikäytävää
reunustaa 2,5 metriä leveä betonikiveys.
Havaitut ongelmat
Painumia, asfalttipäällysteen kunto, valaisimia
peittynyt puiden latvuksiin, esteettömyyttä ajatellen
suuri pituuskaltevuus.
Toimenpiteet
Kadun painumat korjataan ja asfalttipäällyste
uusitaan. Puiden latvukset hoitoleikataan
valaisimien kohdalla.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 17 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi:		
Maankäyttö:

Pikkolopolku
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Merkittävän kokoojakadun (Klaneettitie) vieressä
oleva lyhyt pistokatu, jolta on porrasyhteys
rakennusten takana olevalle viheralueelle. Rajautuu
tukimuuriin ja korkean talon seinään. Antaa
vaikutelman yksityisestä liittymästä.
Havaitut ongelmat
Pituuskaltevuus on esteettömyyttä ajatellen jyrkkä.
Ruusupensaat ovat huonossa kunnossa.
Toimenpiteet
Pensaat hoidetaan tai uusitaan.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Polkkakuja
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt pistokatu merkittävän kokoojakadun
(Pelimannintie) varrella. Kadun päässä
kääntöpaikka ja pysäköinti. Katutila rajautuu
korkeisiin rakennuksiin ja tonttipuustoon. Toisella
puolella on jalkakäytävä. Katualueella on pensaita.
Yleisvaikutelmaa laskee korkean rakennuksen varjo
sekä eri paria olevat reunakivet.
Havaitut ongelmat
Jalkakäytävän asfaltissa on puhkikulumia.
Toimenpiteet
Jalkakäytävän asfaltti paikataan.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 500 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö: 		

Purpurikuja
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt pistokatu merkittävän kokoojakadun
(Pelimannintie) varrella. Katu rajautuu toisella
puolella rakennukseen ja toisella puolella löyhästi
pysäköintialueen rakenteisiin ja istutuksiin.
Rakennusten puolella on jalkakäytävä ja punainen
graniittireunakivi, pysäköintialueen puolella
liimattava betonireunakivi.
Havaitut ongelmat
Asfaltissa puhkikulumia ja halkeamia, kadun suuri
pituuskaltevuus, katupuut.
Toimenpiteet
Asfaltin puhkikulumat paikataan. Pihlajien kunto
tutkitaan ja ne uusitaan tarvittaessa.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Purpuripolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue, liikerakennuksia

Kaupunkikuvallinen luonne
Pitkä kevyen liikenteen väylä korkeiden
kerrostalojen välissä. Katutasossa myös matalia
rakennuksia, joissa liikkeitä ja taloyhtiön
yhteistiloja. Kadulla on jonkin verran autoliikennettä
(huolto-). Purpuripolku on osa viheraluereittiä.
Kadun länsipää on itäpäätä viihtyisämpi. Leveämpää
asvalttikäytävää reunustaa 2,5 metriä leveä
betonikiveys, reunakiviä ei ole. Kadulla on rumat
katuvalaisimet.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, painumia kivetyllä alueella, asfaltti
on mosaiikkinen ja paikattu, katutilan
jäsentely epäselvä. Purpuripolun painumat
on mainittu Kannelmäki-Kaarela -alueen
esteettömyyssuunnitelmassa haittaavina.
Toimenpiteet
Painumat korjataan esteettömyyssuunnitelmassa
esitetyllä alueella.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 71 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Rumpupolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue, puisto,
keskusaukio

Kaupunkikuvallinen luonne
Kevyen liikenteen väylä, joka ylittää sillalla
merkittävän kokoojakadun (Klaneettitie). Osa
Rumpupolusta kuuluu Sitratorin alueeseen.
Klaneettitien eteläpuolella katu on kerrostalojen ja
viheralueen välissä. Leveämpää asvalttikäytävää
reunustaa 1,5 metriä leveä betonikiveys. Kadulla
on rumat katuvalaisimet. Yleisvaikutelma kadusta
on hoitamaton ja sen ympäristö on ankea. Kadun
joka osalla on merkkejä ilkivallasta ja töhrimisestä.
Rumpupolun radan pohjoispuolinen osa on käsitelty
pienalueen 10 yhteydessä.
Havaitut ongelmat
Hoitamattoman näköinen yleisilme, asfalttipäällysteen kunto, kadun suuri pituuskaltevuus.
Toimenpiteet
Luiskan kasvillisuus hoidetaan.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Solistintie

tonttikatu
pienkerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt tonttikatu pientaloalueella rajautuu mataliin
rakennuksiin ja tonttien aitoihin ja istutuksiin.
Katualueellakin on puita ja pensaita. Kadun toisella
puolella on jalkakäytävä. Ympäristö on viihtyisä ja
katu hyväkuntoinen. Yksityisen ja julkisen rajaa on
vaikea hahmottaa.
Havaitut ongelmat
Reunakivet eivät ole linjassaan, hoitamattomat
ruusupensaat.
Toimenpiteet
Reunakivet kiinnitetään linjaansa. Ruusut leikataan.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Trumpettipolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Kevyen liikenteen väylä on osa paikallista
viherreittiä. Katu rajautuu tonttipuustoon ja
pensaisiin. Kadulla on rumat puistovalaisimet ja
toisella puolella liimattava betonireunakivi.
Havaitut ongelmat
Trumpettitiestä länteen on painumia koko matkalla
ja kuivatus puutteellinen.
Toimenpiteet
Kadun läntinen osuus peruskorjataan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 57 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Trumpettitie

kokooja/ tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt kokoojakatu, joka rajautuu rakennuksiin ja
kadun sekä tonttien istutuksiin. Varsinkin kapeampi
länsipää on yleisilmeeltään viehättävä, idässä
korkeat rakennukset varjostavat. Jalkakäytävä
on molemmilla puolilla, samoin punainen
graniittireunakivi. Katupuina orapihlajat ovat aika
pieniä tähän ympäristöön (korkeita rakennuksia
ympärillä), mutta istutuksissa on eri lajeja,
mahdollisesti joitain erikoisiakin, jotka tulee
säilyttää.
Havaitut ongelmat
Painumaa kadun länsipäässä, puhkikulumia
asfaltissa.
Toimenpiteet
Kadun länsipään painuma ja kadun tasaus
sadevesikaivon ympärillä korjataan. Asfaltin
puhkikulumat paikataan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 22 000 €.
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Tuubakuja
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt pistokatu merkittävän kokoojakadun varrella
(Klaneettitie). Katu rajautuu toisella puolella
korkeaan rakennukseen ja toisella puolella
katuistutuksiin. Jalkakäytävä on rakennuksen
puolella. Kadun molemmilla puolilla on punainen
graniittireunakivi. Kadulta on yhteys viheralueelle.
Yleisilme on hieman kolkko.
Havaitut ongelmat
Kuivatus (kattovedet) ja pientä painumaa.
Istutukset ovat huonokuntoisen näköisiä.
Toimenpiteet
Istutukset ja niiden alusta kunnostetaan.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Tuubapolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Katu rajautuu löyhästi rakennuksiin, tonttien
istutuksiin, pihoihin ja pysäköintialueisiin.
Kadun päätteessä on rakennuksen ylikulkuputki,
alta yhteys kokoojakadulle. Kadulla on rumat
puistovalaisimet, toisella puolella liimattava
betonireunakivi ja jonkin verran puita ja pensaita.
Havaitut ongelmat
Reunakivet, halkeamia asfaltissa, valaisimia
peittynyt puiden latvuksiin, pensasistutukset.
Toimenpiteet
Reunakivet kiinnitetään paikoilleen linjaansa.
Puiden latvukset hoitoleikataan valaisimien
ympäriltä.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Jouhipolku

kevyen liikenteen väylä
pientaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Pitkä suora raitti Vanhaistentien kokoojakadulta
Mätäjoen viheralueelle pientaloalueen ja liikuntapuiston välissä. Katu rajautuu tontteihin ja niiden
istutuksiin. Yleisvaikutelma melko vehreä ja pikkukaupunkimainen. Kadulla on puistovalaisimet,
mutta ei reunakiviä. Kuivatus hoidettu nurmetetulla
avo-ojalla tien reunassa.
Havaitut ongelmat
Pitkä suora houkuttelee suuriin ajonopeuksiin esim.
mopoilla. Asfaltin ja kivituhkan raja epämääräinen.
Toimenpiteet
Kadulle rakennetaan hidasteita, esim. töyssyjä.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 22 000 € (kaksi töyssyä).
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Posetiivarinkuja
tonttikatu
pienkerrostaloalue,
liikuntapuisto

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt tonttikatu uudella asuinalueella rajautuu
visuaalisesti toisella puolella rakennuksiin ja toisella puolella nuoriin istutuksiin. Jalkakäytäviä ei
ole, vaan pysäköintikammat ovat suoraan yhteydessä katualueeseen. Kevyt liikenne on erotettu
kadusta puiston puolelle. Yleisvaikutelma siisti
ja erittäin hyväkuntoinen, joskin materiaali- ja
kalustevalinnat hieman sekavia. Kadulla on rumat
katuvalaisimet toisella puolella ja toisella puolella
pysäköintipaikkojen vieressä puistovalaisimet.
Toisella puolella katua on harmaa graniittireunakivi,
toisella puolella 3-rivinen sauvakivireunus, joka
muodostaa matalan kourun. Kadun toisella puolella
on tammia, joiden runkosuojaus on tehty seipäillä.
Toisella puolella tietä on lehmuksia, joilla on
metalliset runkosuojat.
Havaitut ongelmat
Kadun puoliskot ovat epäyhtenäiset, luo vähän
sekavaa ilmettä.
Toimenpiteet
Puiden runkosuojaus yhtenäistetään. Kun katua
on tarpeen korjata, yhtenäistetään samalla
materiaaleja.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 5 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Soittajantie

kokoojakatu
kerrostaloalue, junarata

Kaupunkikuvallinen luonne
Merkittävä kokoojakatu, joka alittaa ratasillan
lähellä Kannelmäen asemaa. Katu on bussireitillä.
Katu rajautuu istutuksiin ja korkeisiin rakennuksiin.
Kadussa on molemmin puolin jalankulku,
pyörätie ja leveät istutuskaistat. Tievalaisimet
toisella puolella ajorataa, jalkakäytävällä rumat
katuvalaisimet. Harmaa graniittireunakivi ajoradan
molemmin puolin sekä toisella puolella myös
punainen graniittireunakivi. Istutukset on erotettu
liimattavalla betonireunakivellä jalkakäytävästä.
Yleisvaikutelma on radanalituskohtaa lukuun
ottamatta melko siisti.
Havaitut ongelmat
Jotkut valaisimet ovat latvusten sisällä.
Toimenpiteet
Kadun läntinen osuus on peruskorjattu vuonna
2007. Puiden latvuksia hoitoleikataan valaisimien
kohdalla.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Urkupillinpolku

kevyen liikenteen väylä
pientaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt tonttiliittymä kevyelle liikenteelle. Katu
rajautuu toisella puolella pihaan ja toisella puolella
pysäköintialueen istutuksiin. Kadulla on rumat
puistovalaisimet ja liimattava betonireunakivi
toisella puolella. Yleisvaikutelma vehreä, mutta
huonokuntoinen.
Havaitut ongelmat
Pientä painumaa, halkeamia asfaltissa, irronneita
reunakiviä. Pensasistutukset ovat huonokuntoiset
ja valaisimet ovat latvusten sisällä.
Toimenpiteet
Reunakivet kiinnitetään linjaansa. Puiden latvuksia
hoitoleikataan valaisimien kohdalla.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Urkupillintie

tonttikatu
pienkerrostaloalue, 			
päiväkoti

Kaupunkikuvallinen luonne
Pitkä tonttikatu, jonka varrella asuintontteja,
päiväkoti ja viheralueita. Katu rajautuu toisella
puolella rakennusten seiniin ja toisella puolella
tonttien istutuksiin. Jalkakäytävä on molemmilla
puolilla. Istutuskaistalla on leikattuja pensaita
ja pikkupuita. Kadulla on tievalaisimet, harmaat
graniittireunakivet ja lisäksi harmaa sauvakiviraita
reunakiven vieressä. Yleisvaikutelma on jotenkin
avara ja paljas; katutilan leveys tuntuu suurelta
suhteessa käyttäjämäärään.
Havaitut ongelmat
Asfaltti kulunut paikoin puhki ja hieman rikkoutunut. Istutukset päiväkodin kohdalla aiheuttavat
näkemäesteen.
Toimenpiteet
Asfaltin puhkikulumat paikataan. Päiväkodin
näkemäesteinä olevia istutuksia karsitaan.
Sosiaalivirasto?
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Hanuripolku

tonttikatu
kerrostaloalue, päiväkoti,
liikunta- ja viheralueita

Kaupunkikuvallinen luonne
Sekava ajotien ja kevyen liikenteen
yhdistelmäkatu, joka ei rajaudu selkeästi
mihinkään. Leveämpää asfalttikäytävää reunustaa
2.5 m leveä betonilaatoitus. Kadun toisella puolella
on betonikouru.
Havaitut ongelmat
Painumaa kadun mutkassa, reunakivet, asfaltti
kulunut puhki ja halkeillut, betonilaatat halkeilleet.
Kadun loppupää on jyrkkä. Istutukset ovat
huonokuntoisia.
Toimenpiteet
Kadun mutkan painuma korjataan.
Asfalttipäällysteet uusitaan. Reunakivet kiinnitetään
linjaansa. Istutukset kunnostetaan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 24 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Huilupolku
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt asfalttipäällysteinen sekakatu korkeiden
rakennusten välissä. Toisessa päässä on
terveysasema ja toisessa viheralue. Kuivatus on
hoidettu betonikourulla ja istutukset ovat tonteilla.
Havaitut ongelmat
Reunakivenä toimiva asfalttimakkara on osittain
irronnut. Autojen ja ihmisten erottelua ei ole tehty.
Toimenpiteet
Betonikouru puhdistetaan ja asfalttimakkara
korjataan.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Kannelpolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Puistomaisessa ympäristössä oleva kevyen
liikenteen reitti risteää puistokäytävän. Väylän
toisella puolella on liimattava betonireunakivi osan
matkaa. Ulkoilureitin osana oleva katu rajautuu
löyhästi istutuksiin. Yleisvaikutelma vehreä.
Havaitut ongelmat
Painumia, halkeamia asfaltissa, irronneita
reunakiviä, itäpäässä näkemäesteitä.
Esteettömyyttä ajatellen katu on aika jyrkkä ja
penkit ympäristöineen on mainittu KannelmäkiKaarela alueen esteettömyyssuunnitelmassa
parannusta vaativiksi.
Toimenpiteet
Kaustisenpolun risteyksen ja kadun Kanneltien
pään painumat korjataan. Reunakivilinjat korjataan
ja täydennetään. Kanneltien risteyksen pensaita
karsitaan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 20 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Kanneltie

kokoojakatu / pääkatu
kerros- ja rivitaloalue,
koulu, päiväkoti

Kaupunkikuvallinen luonne
Viihtyisässä 50-luvun lähiöympäristössä oleva
alueellisesti merkittävä katu. 9 m leveällä ajoradalla
on punaiset graniittireunakivet molemmin puolin ja
pysäköintiä toisella puolella. Keskisaarekkeissa on
käytetty myös liimattavaa betonista reunakiveä.
Paikallisesti merkittävä bussiliikenteen katu rajautuu
tonttipuustoon ja –pysäköintiin sekä koulun aitaan
ja pensasistutuksiin. Yleisvaikutelma ok.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, painumia, puhkikulumia asfaltissa.
Kadussa olevat töyssyt jätetty viimeistelemättä,
tontin pysäköintialue on liian lähellä jalkakäytävää.
Bussipysäkit erottuvat huonosti ja koulun
pensasistutukset pursuavat jalkakäytävälle.
Toimenpiteet
Osuus välillä Soittajantie – Vanhaistentien
pohjoinen liittymä peruskorjataan. Puiden latvukset
hoitoleikataan pysäkkikylttien kohdalla ja koulun
pensasistutukset hoitoleikataan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 363 000 €.
Kaarelan aluesuunnitelma
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Kaustisenpolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue,
radan varren viheralue

Kaupunkikuvallinen luonne
Pitkä kevyen liikenteen väylä, joka alittaa sekä
Pelimannintien että junaradan. Osa paikallista
viherreittiä. Katu rajautuu katupuihin, korkeisiin
rakennuksiin, tonttiaitoihin ja viheralueisiin.
Pohjoispäässä osa kadusta on päällystetty
betonilaatoilla ja kadun keskellä on betonikouru.
Pelimannintien eteläpuolisella osuudella on
liimattava betonireunakivi toisella puolella.
Yleisvaikutelma huonokuntoinen ja alikulkujen
kohdalla ikävä. Pohjoisosalla Kaustisenpolusta on
autoliikennettä.
Havaitut ongelmat
Painumia, kuivatusongelmia ja pintamateriaalien
epätasaisuuksia erityisesti osuudella Kannelpolku
– Pelimannintie. Betonilaatat ovat rikkinäisiä.
Eteläpäässä katu on myös jyrkkä kunnossapitoa
ja esteettömyyttä ajatellen. Kannelmäki- Kaarela
alueen esteettömyyssuunnitelmassa on mainittu
mm. kadun tasaukset. Viheralueet ovat huonosti
hoidettuja ja valaisimet peittyneet puiden
latvuksiin.
Toimenpiteet
Kannelpolun ja Pelimannintien välinen osuus
peruskorjataan. Junaradan alikulun kuivatuksen
riittävyys tarkistetaan ja alikulun ympäristöä
siistitään.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 171 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
			
Maankäyttö:
			

Vanhaistentie

kokoojakatu / pääkatu /
tonttikatu
kerros- ja rivitaloalue,
ostoskeskus, kirkko, puisto

Kaupunkikuvallinen luonne
Kannelmäen keskeisellä alueella sijaitseva tärkeä
katu, jolla on bussiliikennettä. Rajautuu erilaisiin
alueisiin, joten selkeää yhtenäistä ilmettä ei
ole. Molemmilla puolilla on punaiset graniittiset
reunakivet ja jalkakäytävät. Pysäköintiä on
vaihdellen molemmilla ja toisella puolella tai ei
ollenkaan. Katu on yleisvaikutelmaltaan kulunut.
Havaitut ongelmat
Painumia, tonttikadun asfalttipäällysteen kunto,
reunakivet ja niiden madallukset.
Ostoskeskuksen alue on mainittu KannelmäkiKaarela alueen esteettömyyssuunnitelmassa.
Toimenpiteet
Tonttikadun osuus peruskorjataan. Jalkakäytävän
painumat korjataan. Reunakivet madalletaan kirkon
kohdalla.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 508 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Evijärvenpolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt kevyen liikenteen väylä päiväkodin
ja asuinalueen välissä lähellä rataa. Yhteys
viheralueeseen. Kadulla on päiväkodin huoltoajoa.
Havaitut ongelmat
Liittymän kaarresäde on liian tiukka päiväkodin
huoltoajoyhteyden kohdalla.
Toimenpiteet
Laajennetaan asfaltoitua aluetta
huoltoajoliittymässä.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Halsuanpolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt tonteille johtava reitti Vetelinpolun ja
Halsuantien välillä. Rajautuu rakennuksiin,
mataliin tukimuureihin ja tontti-istutuksiin, lähinnä
pensaisiin. Kadulla on puistovalaisimet toisella
puolella. Yleisvaikutelma ankea ja huonokuntoinen.
Havaitut ongelmat
Ei erillistä kuivatusta, puun juurien aiheuttamia
pullistumia Vetelinpolun päässä. Katu on
esteettömyyttä ajatellen melko jyrkkä ja istutuksia
on liian vähän.
Tavoitteet ja toimenpiteet
Halsuanpolulta voisi olla yhteys sekä
Mikonmäenpuistoon että Kantelettarentien
bussipysäkille.
Peruskorjataan Vetelinpolun puoleinen osa. Tonteilla
olevien puiden juuria joudutaan katkomaan
korjauksen yhteydessä.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 14 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Halsuantie

kokooja- / tonttikatu
kerrostaloalue, toimistoja

Kaupunkikuvallinen luonne
L-kirjaimen muotoinen katu, jonka osat eroavat
toisistaan lähinnä jalkakäytävien leveyden ja
katuistutusten osalta. Kadun alkupää rajautuu
korkeisiin rakennuksiin ja katuistutuksiin.
Loppupäässä on matalia rakennuksia ja istutukset
puuttuvat. Kadulla on punaiset graniittireunakivet.
Toisella puolella on tievalaisimet ja toisella puolella
puistovalaisimet. Yleisvaikutelma on varsinkin
alkupäässä tilallisesti miellyttävä, ympäristö on
viihtyisää.
Havaitut ongelmat
Halkeamia ja puhkikulumia asfaltissa, pientä
painumaa, esteettömyys, valaisimet puiden
latvusten sisällä. Katu on mainittu Kannelmäki
- Kaarela -alueen esteettömyyssuunnitelmassa
asuintalojen sisäänkäyntien takia.
Toimenpiteet
Asfaltin halkeamat ja puhkikulumat paikataan.
Reunakivet madalletaan suojateiden kohdalla.
Puiden latvukset hoitoleikataan valaisimien
kohdalla.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 2 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Kukkopillinpolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue, koulu

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt koulun takana ja kentän vieressä oleva
reitti. Kadulla on lusikkavalaisimet toisella puolella,
myös muutama puistovalaisin. Katu rajautuu
rakennuksiin ja istutuksiin. Kadun toisella puolella
on liimattavat betonireunakivet. Yleisvaikutelma on
varjoinen syrjäkuja.
Havaitut ongelmat
Ei erillistä kuivatusta, painumia, halkeamia
asfaltissa, reunakivet, riittämätön valaistus,
istutukset.
Toimenpiteet
Reunakivilinjat täydennetään ja painumat
korjataan. Valaistusta lisätään.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 26 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Pelimannintie

kokoojakatu / pääkatu
kerrostaloalue, rata,
viheralueita

Kaupunkikuvallinen luonne
Tärkeä kokoojakatu ja osan matkaa alueen pääkatu.
Kadun päässä on bussin kääntöpaikka. Rajautuu
kauniisti katuistutuksiin. Kadun toisella puolella
on pyörätie ja molemmilla puolilla jalkakäytävä.
Kadulla ei ole pysäköintiä Klaneettitiestä itään.
Molemman puolen reunakivet ovat punaista
graniittia, paitsi sillalla on reunaraudat. Sillalla on
asfaltin lisäksi betonilaatoitusta. Varsinkin loppupää
on viehättävän erilainen makedonianmäntyineen
ja valkoisine rakennuksineen. Klaneettitien
risteysalue on turhan avara, mutta kuitenkin siisti ja
hyväkuntoinen.
Havaitut ongelmat
Painuma sillan liikuntasauman kohdalla, reunakivet,
asfalttipäällysteen kunto, huonokuntoiset ja
hoitamattomat istutukset. Katu on mainittu
useastakin syystä Kannelmäki – Kaarela -alueen
esteettömyyssuunnitelmassa mm. alikulkujensa
takia.
Toimenpiteet
Painuma sillan liikuntasauman kohdalla
korjataan. Vinossa olevat reunakivet oikaistaan.
Kaustisenpolulle kääntyvän reitin syöpynyt asfaltti
korjataan. Esteettömyyssuunnitelmassa ehdotetut
toimenpiteet otetaan huomioon. Luiskan istutukset
hoidetaan.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 7 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Vetelinpolku

kevyen liikenteen väylä
pienkerrostaloalue,
päiväkoti

Kaupunkikuvallinen luonne
Pitkähkö Vetelinpolku on osa paikallista
viherreittiä. Katu rajautuu rakennuksiin ja
tonttiaitoihin ja -istutuksiin. Pintamateriaalina on
betonilaatta ja toisessa reunassa on betonikouru.
Kadun toisella puolella on puistovalaisimet.
Yleisvaikutelma on rauhallinen, miellyttävä mutta
huonokuntoinen.
Havaitut ongelmat
Kuivatus (betonikouru), puun juuret nostaneet
betonilaatoitusta, joka on myös halkeillut.
Toimenpiteet
Betonikouru uusitaan. Halsuanpolun risteyksen
osuus peruskorjataan ja rikkinäiset betonilaatat
vaihdetaan uusiin. Betonilaatoituksen tasaus
pyritään korjaamaan pullistuman kohdalla
poistamatta nykyistä puustoa.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 23 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Vetelintie

tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt tonttikatu rajautuu toisella puolella korkeisiin
rakennuksiin ja toisella puolella katuistutuksiin.
Päässä kääntöpaikka. Jalankulku on molemmilla
ja pyörätie toisella puolella. Molemmilla puolilla
on punaiset graniittireunakivet. Toisella puolella
on pysäköintiä. Yleisvaikutelma on rumista
rakennuksista huolimatta viehättävän vehreä.
Havaitut ongelmat
Pientä painumaa, betonikouru vain osalla matkaa,
asfalttipäällysteen kunto, suuri pituuskaltevuus,
pensasistutukset. Katu on mainittu Kannelmäki–
Kaarela -alueen esteettömyyssuunnitelmassa.
Toimenpiteet
Ajoradan asfaltin halkeamat ja puhkikulumat
paikataan. Betonikourun toimivuus kuivatuksessa
tarkistetaan.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Vimpelinpolku

kevyen liikenteen väylä
toimistoalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt reitti Kantelettarentien ja Halsuantien välillä
on osa pidempää viherreittiä. Rajautuu rakennuksiin
ja puihin ja pensaisiin. Yleisvaikutelma tylsä, mutta
istutukset kivat.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, puhkikulumia asfaltissa, valaisimia
peittynyt puiden latvuksiin.
Toimenpiteet
Asfaltin puhkikulumat paikataan. Puiden latvuksia
hoitoleikataan valaisimien kohdalla.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000
€.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Viuluniekanpolku
kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt Viulutieltä viheralueelle johtava reitti
rajautuu rakennuksiin, tonttiaitoihin ja pensaisiin.
Toisella puolella on liimattavat betonireunakivet.
Yleisvaikutelma syrjäinen ja vehreä.
Havaitut ongelmat
Painumia, sadevesikaivoja on liian vähän.
Toimenpiteet
Lisätään sadevesikaivo kadun puiston puoleiseen
päähän ja korjataan samalla painuma.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 7 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Viulupolku

tonttikatu
kerrostaloalue, junarata

Kaupunkikuvallinen luonne
Kapea tonttikatu, jolla ei ole eroteltu kevyttä ja
moottoriliikennettä, on osa pidempää viherreittiä.
Rajautuu molemmin puolin kasvillisuuteen.
Päässä on kääntöpaikka. Kadun toisella puolella
on liimattava betonireunakivi ja toisella puolella
betonikouru. Yleisvaikutelma muuten siisti paitsi
radan viereinen luiska on huonosti hoidettu.
Havaitut ongelmat
Kuivatus (betonikouru), pientä painumaa ja
puhkikulumia asfaltissa. Valaisimet ovat peittyneet
puiden latvuksiin. Rata-alueen metsikkö on kamala.
Toimenpiteet
Betonikouru puhdistetaan ja puiden latvuksia
hoitoleikataan valaisimien kohdalla.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Viulutie

tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Leveä tonttikatu, joka Pelimannintien liittymästä
haarautuu kahteen suuntaan. Itäpuolella on
erillinen istutuskaista, mitä länsipuolella ei ole.
Itäinen haara rajautuu molemmin puolin istutuksiin,
kun länsihaara jää jotenkin hahmottomaksi. Päässä
on kääntöpaikka. Jalkakäytävä on toisella puolella
ja sitä reunustaa liimattavat betonireunakivet.
Ajoradalla on molemmilla puolilla harmaat
graniittireunakivet. Sen toisella puolella on
pysäköintiä. Yleisvaikutelma idässä miellyttävä,
länsi sulautuu Pelimannintiehen.
Havaitut ongelmat
Halkeamia jalkakäytävän asfaltissa, reunakivet,
esteettömyys suojatien kohdalla, katupuiden kunto
Toimenpiteet
Irronneet reunakivet kiinnitetään linjaansa.
Jalkakäytävän asfaltin halkeamat paikataan.
Reunakivet madalletaan suojatien kohdalla.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Antinniitynpolku

kevyen liikenteen väylä
pientaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Pientaloalueella pysäköintialueen vieressä oleva
kevyen liikenteen väylä, jonka tonttien
kasvillisuus rajaa todella tehokkaasti, puiden
oksat kallistuvat jalkakäytävän päälle. Harmaat
graniittireunakivet oikealla puolella. Yleisilme
vehreä, reitin päässä puistossa hauska porttiaihe
valaisimista ja köynnössäleiköistä.
Havaitut ongelmat
Runsas kasvillisuus, väylän jyrkkyys
Toimenpiteet
Pensaita ja puita hoitoleikataan.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:
			

Kanneltie

kokoojakatu / pääkatu
pientaloalue, 				
suojaviheralue

Kaupunkikuvallinen luonne
Maalaismainen, vehreä ympäristö rajautuu lähinnä
tonttien ja viheralueiden kasvillisuuteen. Kadulla
on bussiliikennettä. Kadun kunto on ok, mutta
materiaalivalinnat sekavat.
Harmaa graniittireunakivi, kadun keskisaarekkeessa
betonikiveys, kevyen liikenteen väylän ja ajotien
välissä kenttäkiveys. Katualueen kasvillisuutena on
nurmikaista.
Havaitut ongelmat
Puhkikulumia asfaltissa, reunakivet, esteettömyys.
Suojatiemerkit ovat kasvillisuuden peitossa.
Toimenpiteet
Reunakivet madalletaan Vanhaistentien risteyksen
suojatien kohdalla ja suojatiemerkkien näkyvyys
kadulle varmistetaan.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Kantelettarenkuja
tonttikatu
pienkerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Asuintalojen pysäköintialueiden välissä oleva
lyhyt tonttikatu. Ankea yleisilme, katu ei oikein
rajaudu mihinkään. Istutuksina on pensaita ja
pihlajia. Tonttikasvillisuus on epäyhtenäistä ja
huonovointisen näköistä. Pieni tievalaisin ei sovi
miljööseen. Kadulla on harmaa graniittireunakivi
toisella puolella.
Havaitut ongelmat
Painuma kadun kulmauksessa, jalkakäytävä liian
kapea ja vain toisella puolella, esteettömyys,
pensaiden aiheuttamat näkemäesteet.
Toimenpiteet
Kadun kulmauksen painuma korjataan.
Näkemäesteenä olevia pensaita leikataan
mahdollisuuksien mukaan.
Kustannukset

Investointirahoitustarve 6 000 €.
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Kantelettarentie liikenne			ympyrästä pohjoiseen

Kadun nimi: 		

Katutyyppi: 		
Maankäyttö:		

alueen pääkatu
liike-, ostoskeskus- ja kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Merkittävä pääkatu kerrostaloalueella liikkeiden
ja vanhan ostoskeskuksen varrella. Ei näytä
pääkadulta, koska ilme on metsäinen ja tiemäinen.
Rajautuu metsään / tonttikasvillisuuteen /
ostoskeskuksen huoltotiloihin / ei mihinkään.
Katualueella kapea nurmikaista. Molemmilla puolilla
on jalkakäytävä.
Muutoin punainen graniittireunakivi, mutta lähellä
ympyrää väri vaihtuu villisti. Vanhaistentien päässä
suojatiekorokkeessa harmaa reunakivi.
Tievalaisimet sopivat ilmeeseen, vaikka ovatkin
ankeat.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, monta asfalttikerrosta ilman jyrsintää,
pieniä puhkikulumia asfaltissa, esteettömyys,
suojatiekyltin näkyvyys.
Toimenpiteet
Asfaltin puhkikulumat paikataan ja reunakivet
madalletaan Kanneltien risteyksen suojatien
kohdalla. Suojatiekyltin näkyvyys varmistetaan.
Reunakiven näkymä on pienentynyt
asfalttikerrosten lisäysten myötä, mutta kadun
suuren pituuskaltevuuden vuoksi se ei vaadi
kuivatusta parantavia toimenpiteitä lähivuosina.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Laulukuja

kokoojakatu
liike- ja toimistoalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Liike- ja kauppakeskusalueelle merkittävä, joskin
lyhyt kokoojakatu. Paljon raskasta liikennettä sekä
henkilöliikennettä Fazer Amican, kauppakeskuksen
ja huoltoaseman takia. Kauppakeskuksen iso
pysäköintialue koko kadun oikealla puolella.
Molemmilla puolilla on harmaat graniittireunakivet.
Katutila on laaja ja ankea. Rajautuu vasemmalta
puolelta paikoitellen istutuksiin, oikealla ei
mihinkään.
Kadussa on keskikoroke, jonka alkupäässä on yksi
puu.
Havaitut ongelmat
Vaurioita asfalttipäällysteessä, jalkakäytävä
vain kadun pohjoispuolella, liian monta liittymää
pysäköintialueelta, istutukset.
Toimenpiteet
Ajorata asfaltoidaan uudelleen.
Kauppakeskuksen tontilla on vireillä rakennushanke,
joka muuttaa kadun eteläpuolen järjestelyjä.
Uuden jalkakäytävän rakentaminen on silloin
ajankohtaista.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 20 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Leikarinpolku

kevyen liikenteen väylä
pienkerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Talojen välissä oleva kevyen liikenteen väylä,
joka on yhteys pysäköintipaikalta puistoon. Talot
istutuksineen rajaavat katutilaa. Pensaita ja
nurmikkoa ympärillä epäsymmetrisesti. Vaikutelma
on epämääräinen, rämettynyt. Reunakivet ovat
harmaata graniittia oikealla puolella ja alussa.
Kadulla on yksi puistovalaisin.
Havaitut ongelmat
Pientä painumaa, syöpymiä kivituhkapinnoitteessa,
esteettömyys (reunakivi).
Toimenpiteet
Puiston kivituhkakäytävän pinnoite uusitaan.
Koholla olevan reunakiven tasaus korjataan.
Kustannukset

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi:		
Maankäyttö:

Paimenhuilunpolku
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Toispuoleinen vaikutelma. Rajautuu
pihakasvillisuuteen / muuriin / aitoihin / ei
mihinkään. Rakennukset ovat melko lähellä
katua kuitenkin. Toisella puolella on punaiset
graniittireunakivet ja jalkakäytävä. Pysäköintiä
on molemmilla puolilla. Katualueella ei ole
kasvillisuutta. Tievalaisimet ovat pienet.
Havaitut ongelmat
Kadun päästä puuttuu suojatie.
Toimenpiteet
Lisätään suojatie kadun päähän.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Pajupillintie
tonttikatu
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Nukkavieru yleisvaikutelma. Rajautuu talojen
päätyihin ja tonttikasvillisuuteen / aitoihin /
puistoon. Katualueella ei kasvillisuutta. kadulla
on punaista ja harmaata graniittireunakiveä, väri
vaihtuu töyssyn kohdalla. Molemmilla puolilla on
pysäköintiä ja jalkakäytävät. Tievalaisimet eivät
sovi miljööseen.
Havaitut ongelmat
Asfaltti paikattua ja kulunutta, esteettömyys
suojatien kohdalla, näkemäesteitä (pensasaidat),
liikennemerkin näkyvyys.
Toimenpiteet
Töyssyn kohdan pensasaitoja pitäisi leikata
näkyvyyden parantamiseksi. Pensaat
sijaitsevat tonteilla. Reunakivet madalletaan
suojateiden kohdalla. Kadun päässä olevan
nopeusvaroitusmerkin näkyvyys varmistetaan.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Pelikuja

tonttikatu
liike- ja toimistoalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Lyhyt tonttikatu toimistoalueella. Kujan oikea puoli
rajautuu puuriviin, vasen puoli pysäköintipaikkaan.
Kasvillisuus näyttää oikealla puolella hyvältä
(lehmuskujanne), vasemmalla tonteilla
huonokuntoiselta ja aukkoiselta. Kadulla on harmaa
graniittinen reunakivi molemmin puolin.
Jalkakäytävä hallitsee katualuetta olemalla
katutilaan ja kadun merkittävyyteen nähden liian
leveä. Jalkakäytävän punainen betonikiveysraita
pomppaa turhaan silmille. Pieni tievalaisin ei sovi
näin pienimittakaavaiseen katuun, ja tontilla on
puistovalaisimet.
Havaitut ongelmat
Alkupäästä puuttuu suojatie.
Toimenpiteet
Lisätään suojatiemerkinnät Laulukujan risteykseen.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
			
Maankäyttö:

Pelipolku

kevyen liikenteen 		
väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Asuinrakennusten ja pysäköintialueiden välissä
oleva lyhyt kevyen liikenteen väylä, jolla on
huoltoajoa. Katu ei oikein rajaudu mihinkään,
paitsi kahteen asuinrakennukseen. Kasvillisuus
kuuluu tonteille. Toisella puolella on harmaat
graniittireunakivet. Kenttäkiveystä on käytetty
reunaelementtinä. Pieni tievalaisin ei sovi
miljööseen.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, pientä painumaa, esteettömyys.
Toimenpiteet
Koholla olevaa reunakiveä madalletaan, jotta
kuivatus tehostuu.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Raitamaanpolku

kevyen liikenteen väylä
kerrostaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Kerrostaloalueella oleva kevyen liikenteen väylä
rajautuu tonttien pensasistutuksiin, jotka ovat
yhtenäisenä massana. Kadulla on toisella puolella
harmaa graniittireunakivi. Huonokuntoinen
yleisvaikutelma, jota rumat katuvalaisimet eivät
paranna.
Havaitut ongelmat
Kadun kuivatus aiheuttaa syöpymiä puistossa,
asfalttipäällysteen kunto, suuri pituuskaltevuus.
Toimenpiteet
Uudelleenpäällystys.
Tutkitaan mahdollisuus rakentaa väylän
eteläpäähän sadevesikaivo, josta pintavedet
johdetaan imeytyskaivoon Antinniityn puistoon.
Kustannukset

Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 2 000 €.
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Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Raitamaantie
tonttikatu
pientaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Pientaloalueella sijaitseva läpiajettava tonttikatu
rajautuu tonttien aitoihin / kasvillisuuteen, metsään
tai ei mihinkään. Kadun molemmilla puolilla on
jalankulku- ja pyörätie sekä pysäköintiä.
Yleisvaikutelma on epäsiisti. Katualueella
ei ole kasvillisuutta, tievalaisimet luovat
persoonattomuutta. Kadun eri puolilla on eriväriset
graniittireunakivet.
Havaitut ongelmat
Halkeamia asfaltissa, suojatie puuttuu, rönsyilevä
kasvillisuus.
Toimenpiteet
Ajoradan asfaltin pitkittäissuuntaiset halkeamat
paikataan. Lisätään Raitamaantien ylittävä suojatie
Paimenhuilunpolun risteykseen ja madalletaan
reunakivet sen kohdalla.
Kustannukset
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 1 000 €.

Kadun nimi: 		
Katutyyppi: 		
Maankäyttö:

Runopolku
tonttikatu
pientaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Katu on viehättävässä ympäristössä, mutta
kevyen liikenteen väylän puuttuminen vähän
häiritsee. Katutila rajautuu paikoitellen tonttien
istutuksiin. Kaupungin osuudella on vain nurmikkoa.
Molemmilla puolilla on harmaat graniittireunakivet.
Pienet tievalaisimet eivät sovi miljööseen.
Havaitut ongelmat
Suojatie puuttuu ja pensaat aiheuttavat
näkemäesteen pohjoispäässä, kadulla ei ole kevyen
liikenteen väylää.
Toimenpiteet
Puuttuva suojatie lisätään. Risteyksen pensaita
pitäisi leikata, jotta näkyvyys Kanneltieltä idän
suunnasta tuleviin paranee. Kadulle mahtuisi
jalkakäytävä.
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Kadun nimi:
Katutyyppi: 		
		
Maankäyttö:

Tanotorventie

kolmiosainen katu, etelä-/pohjoispäät
tonttikatuja, keskiosa kokoojakatu
pientaloalue

Kaupunkikuvallinen luonne
Katu rajautuu koko matkaltaan lähinnä tonttien
kasvillisuuteen tai aitoihin. Molemmilla puolilla
on graniittiset reunakivet, joiden väri muuttuu
kadun varrella kaksi kertaa. Pohjoisosalla ei ole
jalkakäytäviä, keskiosalla jalkakäytävät molemmilla
puolilla ja eteläosalla jalkakäytävä toisella
puolella osan matkaa. Pysäköintiä on molemmin
puolin. Valaistuksena on käytetty tievalaisimia,
joiden tyyppi vaihtuu eteläosalla. Runopolun ja
Kaarelantien välinen osuus näyttää viehättävältä,
mutta muuten katu näyttää rähjäiseltä.
Havaitut ongelmat
Kuivatus, asfalttipäällysteen kunto, reunakivet,
esteettömyys, näkemäesteitä risteyksissä
(kasvillisuus)
Toimenpiteet
Rakennetaan jalkakäytävä kadun vasemmalle
puolelle eteläpään kääntöpaikalta
Tanotorvenpolulle. Uusitaan päällyste välillä
Raitamaantie-Kaarelantie ja samalla asetetaan
reunakivet linjaansa. Toteutetaan puuttuvat
reunakiven madallukset suojateiden kohdalla.
Näkemäesteenä olevaa tonttikasvillisuutta pitäisi
karsia.
Kustannukset
Investointirahoitustarve 18 000 €.
Rakenteellisen kunnossapidon rahoitustarve 46 000 €.
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Viheralueet
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puistorek.nro

26070

nimi:

Mikonmäki I

pinta-ala:

18435 m2

hoitoluokka:

A2, A3, C1

8-1 Mikonmäki I
Viheralueen merkitys

Metsäpuisto, jonka kallioleikkaukset ja puuston
siluetti näkyvät Pelimannintielle eli puistolla on
kaupunkikuvallista merkitystä. Havaittu käyttö on
läpikulkua ja nuorison ja vanhempien käyttäjien
oleskelua, kenttä vaikuttaa käyttämättömältä.
Kalliolta on huikeat näkymät Pelimannintielle ja
kauemmaksikin Kannelmäkeen.

Nykytilan kuvaus

Avara kallioinen mäntyvaltainen metsäpuisto,
jossa linnoitteita. Rinteessä paljon nuorta
vaahteraa. Yksi maantievalaisimilla valaistu
reitti. Reitit asvaltti- tai kivituhkapäällysteisiä,
linnoitteiden päällä lautasiltoja. Erään
juoksuhaudan laidalla kasvaa maksaruohoja.
Kenttä, jolla ei ole välineitä. Puisto on
kokonaisuudessaan hoitoluokkiensa mukainen.

Havaitut ongelmat

Jonkin verran kuolleita puita. Linnoitteet vesakon,
pensaiden ja rikkaruohojen peitossa. Kallion
päällä oleva turva-aita on hajotettu. Kallioissa ja
kallioleikkauksissa on hieman graffiteja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on metsäinen, mutta avara, viihtyisä
ja turvallinen puisto. Harvennuksella kehitetään
vaahteroista leveitä yksilöitä ja korostetaan myös
maisemallisesti merkittäviä vanhoja mäntyjä.
Turva-aita korjataan. Linnoitteet otetaan esiin
kasvillisuuden seasta ja lautasiltoihin lisätään
kaiteet. Maksaruohoja suositaan. Kentälle
sijoitetaan jotain käyttöä, esim. rantalentis.
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puistorek.nro

26045

nimi:

Mätäjoen
varsi

pinta-ala:

7972 m2

hoitoluokka:

A2

8-2 Mätäjoen varsi
Viheralueen merkitys

Kannelmäen ja Malminkartanon rajalle Mätäjoen
rantaan sijoittuva puisto, joka on lähellä rataa,
asutusta ja leikkipuisto Trumpettia. Tärkeä osa
Mätäjoen ympäristön viheralueita ja ulkoilureittiä.
Havaittu käyttö ulkoilu, koiranulkoilutus,
auringonotto ja piknik.

Nykytilan kuvaus

Mätäjokea myötäilevä ranta on periaatteessa
puistomaisena hoidettua ja siinä on vaihdellen
avoimia ja suljettuja osuuksia. Puusto vaikuttaa
suurimmaksi osaksi luontaiselta, raitojen ja
tervaleppien osuus on suuri. Muutamia istutettuja
tammia on puuston seassa. Pohjoisosassa on
kauniisti istutettu valoisa alue, jossa monilajiset
puu- ja pensasryhmät rajaavat sisäänsä piknikalueina toimivia nurmikoita.

Havaitut ongelmat

Istutetut tammet ovat huonokuntoisen
näköisiä. Puistossa on rumat valaisimet eikä
yhtään penkkiä. Puisto ei joka kohdassa vastaa
hoitoluokkaansa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä ja avara puisto, josta on näkymiä
Mätäjoen yli ja avoimet ja suljetut osuudet
vaihtelevat. Rantapuustoa ryhmitellään siten, että
avoimet näkymät osuvat maisemallisesti kauniisiin
kohtiin. Pohjoisosassa istutusryhmiä harvennetaan
hieman. Aluskasvillisuutta hoidetaan A2- ja A3luokissa.
Lisätään penkkejä.
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puistorek.nro

26046

nimi:

Pasuunapuisto

pinta-ala:

7790 m2

hoitoluokka:

C1

8-3 Pasuunapuisto
Viheralueen merkitys

Asuinkorttelin sisällä oleva puisto, jossa on
leikkipaikka. Merkitystä myös paikallisena
viheryhteytenä.

Nykytilan kuvaus

Vuonna 2007 valmistunut kohde. Avara
puisto, jossa on paljon leikkivälineitä ja
pulkkamäki. Pienessä säilytetyssä metsikössä on
ympäristötaideteoksia.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä, turvallinen ja toimiva lähipuisto.

65

Kaarelan aluesuunnitelma

puistorek.nro

26090

nimi:

Rumpupolunpuisto

pinta-ala:

73417 m2

hoitoluokka:

A2, B2, C1

8-4 Rumpupolunpuisto
Viheralueen merkitys

Asuinkortteleiden välissä oleva laaja viheralue,
joka ulottuu Klaneettitieltä leikkipuisto Trumpettiin
ja Kehä ykköselle asti. Puisto on tärkeä henkireikä
asukkaille tiiviisti rakennetun asuinalueen keskellä.
Käyttö läpikulku ja koiranulkoilutus, asukkaille myös
”aurinkopuisto”.

Nykytilan kuvaus

Laaja kallioalueella ja sen rinteillä sijaitseva metsäalue.
Pääosin mänty- tai lehtipuuvaltaisia metsiköitä. Osa
puustosta aikanaan alueelle istutettua. Puistossa on
linnoitteita. Pieni Rumpupolkuun rajautuva kenttä,
jonka ympärillä on puistomaisia istutuksia. Muutama
valaistu reitti, penkkejä ei ole.

Havaitut ongelmat

Kenttä on vailla käyttöä ja sille on sijoitettu
hiekkasäiliö. Kentän ja Rumpupolun ympäristön
istutukset ovat huonossa kunnossa ja monilajisesta
istutuksesta on hengissä lähinnä kurtturuusut ja
nekin ovat aukkoiset ja rikkaruohoiset. Kenttäalueen
lounaiskulmassa on tukkipengerrys, joka on
polkulinjalla. Paikkaa tuntematon käyttäjä voi siinä
loukkaantua. Puisto ei myöskään sovellu esteellisille,
koska kaikki reitit ovat jyrkkiä tai päättyvät portaisiin.
Linnoitteet ovat ruohovartisen kasvillisuuden peitossa.
Kuolleita puita on jonkun verran. Kivituhkan ja asvaltin
raja on oudossa paikassa keskellä mäkeä. Asukkaat
ovat valittaneet riittämättömästä valaistuksesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena kallioalueen tuntumassa maiseman
ylläpitäminen. Muualla maiseman vaihtelevuus,
puuston elinvoimaisuus sekä samalla alueella liikkujien
turvallisuus ja viihtyvyys. Tavoitteet saavutetaan
puustoa ajoittain harventamalla, yksittäisiä
huonokuntoisia puita poistamalla ja pienpuustoa
hoitamalla.
Puiston länsipäähän rakennetaan
esteettömyyssuunnitelmassa mainittu polkuyhteys.
A2-alue kunnostetaan ja sille sijoitetaan roska-astia.
Linnoitteet otetaan esiin kasvillisuuden alta. Valaistusta
lisätään. Tukkipengerrys tasataan polun kohdalta esim.
maa-aineksella.
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puistorek.nro

26089

nimi:

Trumpettipuisto

pinta-ala:

39590 m2

hoitoluokka:

A2, A3, L1, C1

8-5 Trumpettipuisto
Viheralueen merkitys

Asuinkortteleiden ja Mätäjoen rannan välissä
oleva paljon käytetty leikkipuisto.

Nykytilan kuvaus

Leikkipuistossa on aidattu, leikkivälinein
ja katsomorakentein varustettu leikkialue,
aitaamaton eläinhahmoista ja tyylitellystä
kasvillisuudesta koostuva seikkailuleikkipaikka,
jalkapallokenttä sekä nuorison alue, jossa on
rantalentopallo- ja koripallokentät, skeittialue ja
köysirata. Perusparannus puistoon on valmistunut
2005 ja sen yhteydessä on uusittu suurin osa
puiston istutuksista.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet

Korkeatasoinen, turvallinen ja esteettisesti
miellyttävä leikkipuisto.
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puistorek.nro

26111

nimi:

Trumpetin
vieressä

pinta-ala:

18720 m2

hoitoluokka:

A3, B2, C1

Kuuluu 2009 hoitoluokituskartalla
Rumpupolunpuistoon (kohde 8-4).

8-6 Rumpupolunpuisto (ent.
Trumpetin vieressä)
Viheralueen merkitys

Kehä I:n lähellä ja viherreittien risteyskohdassa
oleva maisemapelto. Käyttö läpikulkua,
koiranulkoilutusta, auringonottoa.

Nykytilan kuvaus

Mätäjoenvarren avoimiin alueisiin rajautuva pelto,
jolta ei ole näkymiä voimakkaan pensoittumisen
vuoksi. Voimalinja hallitsee näkymiä. Toisella
puolella rajautuu Rumpupolunpuiston metsään.
Varustetaso: maantievalaisimet ja yksi penkki.
Hoitoluokan mukainen.

Havaitut ongelmat

Näkymät puuttuvat. Pellon ja metsän raja on liian
suoraviivainen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Avoin maisemapelto, joka liittyy kauniisti metsään
ja jolta on laajoja näkymiä.
Alueella avataan näkymiä Mätäjoelle ja sen
toisella puolella avautuville viheralueille.
Samoin Rumpupolunpuiston metsänreunasta
tehdään monipuolisempi, mutkittelevampi ja
kerroksellisempi suosimalla pensaita ja pienpuita.
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KANNELMÄKI - PIENALUE 9
Viheralueet

69

Kaarelan aluesuunnitelma

Kaarelan aluesuunnitelma

70

puistorek.nro

26035

nimi:

Jussin
puisto

pinta-ala:

3796 m2

hoitoluokka:

A3

9-1 Jussin puisto
Viheralueen merkitys

Tontteja erottava välikaista on myös kahden
tonttikadun välissä. Jouhipolun päässä on
pelastustie, jossa myös kyltti yksityisalue.
Asukkaat käyttävät läpikulkuun.

Nykytilan kuvaus

Viehättävä pieni puistikko, jossa on koivuja ja
terijoensalavia allaan luonnonnurmi. Asukkaat
ovat tallanneet puiden välissä kiemurtelevan
polun. Pelastustieosuus on asvaltoitu ja valaistu.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet

Talvivihreä havukasvillisuus voisi antaa hieman
väriä.
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puistorek.nro

26027

nimi:

Kielipolun
korttelipuisto

pinta-ala:

4260 m2

hoitoluokka:

A2, L2

9-2 Kielipolun korttelipuisto
Viheralueen merkitys

Asuinalueen sisällä Kannelkylän kerhotilan
vieressä oleva korttelipuisto on tarkoitettu
lähikortteleiden lapsille leikkimiseen ja
pelaamiseen.

Nykytilan kuvaus

Suorakaiteen muotoinen kenttä, jossa on
keskellä pelikenttiä ja puiston reunoilla
leikkivälineitä puiden katveessa. Puistossa on
vähän eteläeurooppalaista tunnelmaa. Tammet
sekä sembra- ja makedonianmännyt on istutettu
ruudukkoon ja osa niistä ja pensaista kasvaa
laatikoissa. Kivituhkakenttää kiertää yhtenäinen
pensasmassa. Puistossa on puistovalaisimet.
Penkit ja roska-astiat ovat kaikki puiston
eteläpäässä.

Havaitut ongelmat

Tammista osa on välttävässä kunnossa ja
laatikoissa kasvavat pensaat ovat huonokuntoisia.
Eteläpään sisäänkäynnissä on lammikoitumista.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä ja toimiva korttelipuisto.
Kuivatus tarkistetaan ja huonokuntoinen
kasvillisuus poistetaan ja korvataan uusilla
yksilöillä.
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puistorek.nro

26737

nimi:

Mätäjokilaakso

pinta-ala:

30181 m2

hoitoluokka:

A2, A3, H1

Kuuluu 2009 hoitoluokituskartalla Malminkartanon Kaarelanpuistoon (kohde
7-2).

9-3 Mätäjokilaakso
Viheralueen merkitys

Mätäjoen ja asuinalueen välissä oleva
pitkä ja kapea ulkoilupuisto Kannelmäen ja
Malminkartanon rajalla. Käytetään ainakin
läpikulkuun, koirien ulkoilutukseen, hölkkään ja
pyöräilyyn.

Nykytilan kuvaus

Asutuksen puoleinen osa on siisti ja puistomainen
ja sitä on pohjoisessa muotoiltu kumpuilevaksi ja
istutettu terijoensalavilla. Kumpujen välissä on
kuivatuskuoppia rumpuineen. Mätäjoen ranta on
läpitunkematonta paju- ja leppämetsikköä lähes
koko matkaltaan. Puistossa on katuvalaisimet,
penkkejä ja roska-astioita. Voimalinja hallitsee
näkymiä.

Havaitut ongelmat

Näkymät jokeen ja sen yli puuttuvat. Eteläisen
sillan kohdalle on muodostunut kumpu eli
ympärillä on tapahtunut painumista. Reitilla on
kuoppia ja lammikoitumista. Penkkejä ja roskaastioita on töhritty, toinen penkki pohjoisesta on
kallistunut voimakkaasti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä, avara ja turvallinen joenrantapuisto ja
viherreitti.
Avataan näkymiä Mätäjoelle ja Malminkartanon
pelloille ottaen linnuston tarpeet huomioon.
Reitti kunnostetaan. Aluskasvillisuus hoidetaan
vähintään A3-luokassa. Töhrityt kalusteet
maalataan.
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puistorek.nro

26037

nimi:

Posetiivarinpuisto

pinta-ala:

1505 m2

hoitoluokka:

A3

9-4 Posetiivarinpuisto
Viheralueen merkitys

Liikuntapuiston vieressä oleva puisto, jossa on
istuskelupaikka. Maisemallista merkitystä puiston
vanhojen puiden takia.

Nykytilan kuvaus

Vuonna 2007 valmistunut kohde. Vanhasta
metsiköstä on säilytetty erilaisia havupuita,
lehtikuusia ja muita erityisen vehreitä kuusia.
Puistossa on 3 penkkiä, 2 roska-astiaa ja valaistu
ulkoilutie.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä, turvallinen lähipuisto.
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puistorek.nro

26047

nimi:

Soittajanpolun
puistokaista

pinta-ala:

3832 m2

hoitoluokka:

A2

9-5 Soittajanpolku puistokaista
Viheralueen merkitys

Toiminnallisesti keskeisellä paikalla junaradan,
sen alla olevan pysäköintialueen ja asutuksen
välissä sekä bussin päätepysäkin vieressä.
Kaupunkikuvallista merkitystä. Käyttö läpikulku.

Nykytilan kuvaus

Junaradan suuntainen viherreitti sekä pienehkö
puistokolmio, jossa nurmikon lisäksi sekapuu- ja
pensasryhmiä. Kohteessa ilmastointiputkia ja
sähkökaappeja. Radan varressa katuvalaisimet,
Soittajanpolulla puistovalaisimet. Lähellä
bussipysäkkiä penkki ja roska-astia.

Havaitut hoidolliset ongelmat

Jalavat ovat välttävässä kunnossa ja
pensasryhmät kaipaavat hoitoa. Kivituhkareitilla
on hieman kuoppia. Tekniset laitteet hallitsevat
liikaa näkymiä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kohteen parannukset on suunniteltu Kannelmäen
asemanseutu yleissuunnitelmassa vuodelta 2006.
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puistorek.nro

26040

nimi:

Soittajanpuisto

pinta-ala:

17115 m2

hoitoluokka:

A2

9-6 Soittajanpuisto
Viheralueen merkitys

Radan ja asutuksen välissä oleva suojaviheralue.
Käyttö läpikulku.

Nykytilan kuvaus

Puisto on laaja nurmikko, jota rajaa reunoilla
puut. Puistoa kiertävillä kevyen liikenteen reiteillä
on puistovalaisimet, eteläpuolella ratasillan
vieressä on penkki ja roska-astia.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet

Siisti ja avoin puisto, joka sopisi auringonottoon ja
oleskeluun.
Puiston pohjoisosaan suunnitellaan
istuskelupaikka, joka on riittävän etäällä
asunnoista.
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Viheralueet
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puistorek.nro

26066

nimi:

Kannelkallio

pinta-ala:

12806 m2

hoitoluokka:

C1

10-1 Kannelkallio
Viheralueen merkitys

Paikallisen viherreitin osana oleva asutuksen
keskellä ja Kantelettarentien varrella sijaitseva
ulkoilupuisto. Käytetään lähinnä läpikulkuun ja
nuorison yölliseen oleskeluun.

Nykytilan kuvaus

Kallioalue ja sitä ympäröivä vaihteleva sekametsä.
Järeän puuston alle ja kallioalueen painanteisiin
kehittynyt nuorta lehtipuustoa, jonka seassa
runsaasti vaahteraa. Paikoin tiheä vesakko.
Keskellä puistoa on pieni kallioinen aukea, jossa
”käräjäkiviä”. Puistossa on linnoitteita. Puistossa
on maantievalaisimet ja roska-astioita.

Havaitut ongelmat

Valaisinpylväät, roska-astiat ja reitin varrella
olevat kivet ja puunrungot on kaikki töhritty.
Puistossa on muutamia kuolleita puita. Aukiolla
on paljon pullonkorkkeja ja ”käräjäkivet” ovat
tosi teräviä. Kantelettarentien päässä reitin varsi
näyttää pusikkoiselta ja kivituhka on kulunut
kaltevalla tiellä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on turvallinen ja metsäinen
ulkoilupuisto, jossa säilytetään avara
kalliomaisema sekä puuston elinvoimaisuus ja
kerroksellisuus.
Nuoria vaahteroita suositaan metsänhoidossa.
Kantelettarentien päässä puistoreitin varrella
harvennetaan vesakkoa. Kulunut tienpätkä
korjataan. Töhrityt kalusteet maalataan.
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puistorek.nro

26072

nimi:

Kannelpuisto

pinta-ala:

21964 m2

hoitoluokka:

A2, C1

10-2 Kannelpuisto
Viheralueen merkitys

Paikallisen viherreitin osana asutuksen keskellä
oleva metsäpuisto, jonka vieressä on kaksi
päiväkotia. Käyttö läpikulku (reitti asemalle),
koirien ulkoilutus, nuorison yöllinen oleskelu.
Puisto on asukkaiden henkireikä tiiviin
asuinalueen keskellä.

Nykytilan kuvaus

Avara metsäinen puisto on tilallisesti hieno pienine
aukeine osineen, jotka ovat joskus olleet kenttiä.
Isommalla kentällä on pölkyistä rakennettuja
terassointeja ja joku kiviröykkiö. Kasvillisuus on
rehevää ja monilajista sekametsää. Puistossa on
maantievalaisimet, roska-astioita ja penkkejä.
Puistossa on yksi linnoite sekä geologinen kohde:
rapakivisiirtolohkare.

Havaitut ongelmat

Valaisinpylväät, roska-astiat, penkit ja raitin
varrella olevat kivet, siirtolohkareet ja puunrungot
on kaikki töhritty. Kentät kasvavat umpeen,
joten niillä ei ilmeisesti ole käyttöä. Niiden lähellä
on paljon pullonkorkkeja. Kiviröykkiö näyttää
vaaralliselta leikkipaikalta. Puusto on vanhahkoa
ja paikoin huonokuntoista. Asukkaat ovat
valittaneet riittämättömästä valaistuksesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja metsäinen
puisto, jossa säilytetään puuston elinvoimaisuus.
Vaaralliset puut poistetaan, paikoin koivikkoa
väljennetään ja pienpuustoa hoidetaan. Kentille
keksitään jotakin käyttöä. Töhrityt kalusteet
maalataan. Kiviröykkiö stabiloidaan. Valaistusta
lisätään.
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puistorek.nro

26050

nimi:

Leikkipuisto
Kannelmäki
Vanhaistenpuisto

pinta-ala:

32007 m2

hoitoluokka:

A2, C1, K1, L1

10-3 Leikkipuisto Kannelmäki 			
Vanhaistenpuisto
Viheralueen merkitys

Vanhaistenpuiston sijainti on kaupunkirakenteessa
keskeinen. Leikkipuisto näyttää suositulta kaiken
ikäisten keskuudessa, myös koirapuistoa käytetään.
Läpikulkua ja pyöräilyä on paljon, koska puisto on osa
paikallista viherreittiä.

Nykytilan kuvaus

Puisto on siisti ja hyvin hoidettu, mutta sekava.
Leikkipuiston lisäksi kohteessa on metsäisiä alueita
ja puistomaisia viherkäytäviä. Luonnonmukaista
metsäaluetta on lähinnä puiston reunoilla. Koirapuisto
on hyvin pieni. Kasvillisuudessa on sekä metsä- että
puistolajeja, se on vaihtelevaa ja monipuolista.
Puistossa on puistovalaisimet ja kentällä valonheittimet.
Välineet ovat kirjava valikoima uutta ja vanhaa.

Havaitut ongelmat

Reitit risteilevät leikkipuistossa pahimmillaan korkean
pensaikon keskellä, pyöräilijöiden ajaessa kovaa voi
tulla vaaratilanteita. Hauskan näköiset istutuslaatikot
ovat rapistuneet huonoon kuntoon. Luonnonmukaisten
alueiden rajaus hoidettuun puistoon on paikoin
epäselvä. Metsärinteen pohjakasvillisuus on kulunutta.
Leikkipuistoon istutetut puut ovat aika pieniä, kenties
voivat huonosti? Tasamaalla metsät näyttävät harvoilta
ja huonokuntoisilta. Kivituhkareiteilla on paikoin
kulumauria. Koirapuisto on todella kulunut ja siellä on
lammikoita. Alueen esteettömyyssuunnitelmassa 2005
on esitetty toivomus mm. käsinojallisista penkeistä ja
kivetyistä penkkien ja roska-astioiden alustoista.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Puisto peruskorjataan. Tavoitteena on viihtyisä,
turvallinen, esteetön ja toimiva leikkipuisto. Metsäisten
osien tavoitteena on vanhan puuston elinvoimaisuus ja
liikkujien turvallisuus ja viihtyvyys. Hemlokit otetaan
esiin metsäkasvillisuuden seasta.
Leikkipuiston reitit mietitään uusiksi siten, että
läpikulkureitti ja pienten lasten leikkipaikka erotetaan
selvemmin toisistaan. Poistetaan vaarallisia puita ja
hoidetaan pienpuustoa. Koirapuisto kunnostetaan.
Kauniit vanhat puukalusteet kunnostetaan.
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puistorek.nro

26049

nimi:

Pieni Kannelpuisto

pinta-ala:

5288 m2

hoitoluokka:

A1, A2

10-4 Pieni Kannelpuisto
Viheralueen merkitys

Tärkeän kokoojakadun, Kanneltien, varrella
oleva edustuspuisto. Rajautuu molemmin puolin
pysäköintialueisiin. Havaittu käyttö läpikulkua.

Nykytilan kuvaus

Siistissä hyvin hoidetussa puistossa on Kanneltien
vieressä kaunis pieni oleskelupaikka, jossa on
liuskekiveyksen keskellä pieni allas ja ruusuja
ja norjanangervoja. Puiston kasvillisuus on
monilajista, hyväkuntoista ja aikakaudelleen
tyypillistä. Puistossa on puistovalaisimet, penkkejä
ja roska-astioita.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet
Viihtyisä edustuspuisto.
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puistorek.nro

26048

nimi:

Tahtipuisto

pinta-ala:

4015 m2

hoitoluokka:

A3, C3

10-5 Tahtipuisto
Viheralueen merkitys

Kannelmäen aseman ja radan välittömässä
läheisyydessä sijaitseva suojaviheralue, jota
käytetään läpikulkuun ja oleskeluun.

Nykytilan kuvaus

Kapea, melko avoin puistoalue, joka on
suojametsähoitoluokassa. Pohja niitetty/
nurmikkoa.
Luontaisten koivujen lisäksi kohteessa
on istutettua puustoa, kuten poppeleita,
sembramäntyjä, vuorimäntyrivi, muutama
pensas. Itäreunalla nuorta haapaa ja vesakkoa.
Puistossa on vanhan tulipesäkkeen kivijalka, joka
on osa linnoitusta. Puistossa on puistovalaisimet,
penkkejä, roska-astioita ja kaide Soittajantien
jyrkässä nousussa.

Havaitut ongelmat

Rinnereitin kivituhkassa on syviä syöpymiä ja
reitillä on outoja porraskiviä, jotka saattavat
kampata varomattoman kulkijan. Kivijalan raunio
on huonokuntoinen ja vaarallinen törröttävine
terästappeineen, samoin ympärillä oleva niitty,
jossa on kasvillisuuden seassa piilossa kuoppia.
Pullonkorkkeja ja tupakantumppeja on runsaasti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kohteen parannukset on suunniteltu Kannelmäen
asemanseutu yleissuunnitelmassa vuodelta
2006. Kohde nostetaan kokonaisuudessaan
hoitoluokkaan A3.
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KANNELMÄKI - PIENALUE 11
Viheralueet
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puistorek.nro

26077

nimi:

Halsuantien
kulmaus

pinta-ala:

985 m2

hoitoluokka:

A2

11-1 Halsuantien kulmaus
Viheralueen merkitys

Kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla,
Pelimannintiellä bussireitin varrella asutuksen
suojana oleva katuviheralue, jonka merkitys on
lähinnä esteettinen.

Nykytilan kuvaus

Hoitoluokan mukaisesti hoidettu nurmialue, jolla
kasvaa hyvinvoivan näköisiä koivuja ja kuusia.
Luo metsäistä tunnelmaa.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä viheralue kadun ja tontin välissä.
Puustoa uusittaessa lajistoa muutetaan vähitellen
puistomaisempaan suuntaan.
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puistorek.nro

26078

nimi:

Kantelettarentien
kulmaus

pinta-ala:

508 m2

hoitoluokka:

A2

11-2 Kantelettarentien kulmaus
Viheralueen merkitys

Kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla isossa
risteyksessä bussireitin varrella, asutuksen ja
baarien keskellä oleva katuviheralue, jolla on
lähinnä esteettistä merkitystä.

Nykytilan kuvaus

Hoitoluokan mukainen istutusalue, jossa on
jalavia, pensaita ja nurmikkoa.

Havaitut ongelmat

Puut ovat kohtalaisia, pensaat osittain
huonokuntoisia. Ravintolamainoksen, maalatun
roska-astian, ilmastointiputken ja tienviitan
muodostama installaatio pilaa muutoin
harmonisen kokonaisuuden luomalla sotkuisen
kadunkulman.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on kaupunkikuvaan vehreyttä luova
kadunkulmapuisto.
Ravintolamainos sijoitetaan muualle kuin puistoon
tai katualueelle. Istutukset kunnostetaan ja niitä
lisätään.
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puistorek.nro

26076

nimi:

Kaustisenpolku puistokaista

pinta-ala:

846 m2

hoitoluokka:

C1

11-3 Kaustisenpolku puistokaista
Viheralueen merkitys

Lähellä Kannelmäen asemaa ja Pelimannintien
alikulkua, kohtuullisen merkittävän läpikulkureitin
varrella oleva pienialainen viheralue.

Nykytilan kuvaus

Luonnontilainen avoin kallio.

Havaitut ongelmat
_

Tavoitteet ja toimenpiteet

Luonnontilainen kallio. Hoidetaan nykyisellään.
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puistorek.nro

26075

nimi:

Kaustisenpolun korttelipuisto

pinta-ala:

3428 m2

hoitoluokka:

C3

11-4 Kaustisenpolun korttelipuisto
Viheralueen merkitys

Läpikulkuna merkittävä suojaviheralue sijaitsee
radan ja asutuksen välissä lähellä Kannelmäen
asemaa.

Nykytilan kuvaus

Hyväkuntoista ja kehityskelpoista metsää, jossa
kuitenkin alikasvos ja pensaikko ovat ylitiheät.
Tien varrella kasvaa lehtikuusia, joiden takana on
avoin kallioalue. Varusteina 1 puistovalaisin ja 1
roska-astia.

Havaitut ongelmat

Kohteeseen on läjitetty hieman jätemaita lähelle
ylikulkusiltaa puiston pohjoispäässä. Samassa
paikassa on vanhan asvalttitien jäänteitä.
Jätekasat näkyvät junalla ohi matkustaessa.
Alikulun ympäristö puiston eteläosassa
on epämääräinen, kasvillisuus on lähinnä
rikkaruohoja, jotka rehottavat rumasti. Läheisellä
alueella kasvaa kuitenkin maksaruohoja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Siisti, metsäinen ja turvallinen suojaviheralue.
Maisemallisuutta parannetaan.
Jätekasat siivotaan ja vanhan tien jäännökset
poistetaan. Puustoa harvennetaan kevyesti,
pienpuustoa hoidetaan ja vesakkoa poistetaan.
Alikulun alueen kasvillisuutta kehitetään johonkin
suuntaan, esim. kehitetään maksaruohoja
kasvava keto.
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puistorek.nro

26057

nimi:

Kehä I /
Vetelinpolku suoja
viheralue

pinta-ala:

10755 m2

hoitoluokka:

A2, C3

11-5 Kehä I / Vetelinpolku
suojaviheralue
Viheralueen merkitys

Suurin osa puistosta on Kehä 1:n
suojaviheraluetta. Puistoon on hiljattain
valmistunut tärkeä seudullinen pyöräreitti.
Kantelettarentien ja Kehä 1:n rampin välinen
alue kuuluu tähän samaan kohteeseen.
Puistoa käytetään leikinomaiseen pelaamiseen,
leikkimiseen, läpikulkuun, koirien ulkoilutukseen
ja pyöräreitin osana.

Nykytilan kuvaus

Suojaviheralue, jossa on puistomainen osa.
Hoitoluokan mukainen nurmikko, muuten A2
osa on aika vaatimaton. Vetelinpolun päässä on
pieni pelikenttä. Alueen “metsäisimmissä” osissa
puusto on pääosin monijaksoista sekametsää,
joka ollut jonkin aikaa hoitamatta. Varusteina
puistovalaisimet, roska-astia, ei penkkejä paitsi
pelikentällä. Puisto rajautuu paikoin meluesteisiin.

Havaitut ongelmat

Nuhruinen yleisvaikutelma, kasvillisuus on vähän
sekavaa, metsäpuustoa ja istutuksia on sekaisin
ja meluaita on pahasti töhritty. Uuden kevyen
liikenteen väylän luiskat ovat keskeneräisen
näköiset. Pelikentän varusteet ovat vanhoja,
mutta ehjiä. Raitilla on huonokuntoinen asvaltti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Tavoitteena on hoidetun näköinen suojaviheralue,
maiseman ja siisteyden parantaminen,
turvallisuus sekä puuston elinvoimaisuus ja
suojavaikutuksen ylläpitäminen. Poistetaan
huonokuntoiset puut, harvennetaan tiheiköt ja
hoidetaan pienpuustoa.
Uuden kevyen liikenteen väylän luiskat hoidetaan.
Vanhan raitin asvaltti uusitaan ja töhryt
maalataan peittoon.
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puistorek.nro

26081

nimi:

Mikonmäki
II

pinta-ala:

6657 m2

hoitoluokka:

A2, C3

11-6 Mikonmäki II
Viheralueen merkitys

Radan ja asutuksen välissä oleva suojaviheralue
ja puisto. Puistolla on kaupunkikuvallisesti ja
viherreittinä jonkin verran merkitystä. Käyttö on
lähinnä läpikulkua.

Nykytilan kuvaus

Kalliomännikön keskelle tehty pieni,
persoonallinen, viihtyisä läpikulkupuisto radan
varressa. Luonnonmukainen osa kalliota ja sen
kupeessa pieni soistunut painanne. Vanhoja,
puisia, kohtalaisessa kunnossa olevia rakenteita,
mm. asvalttiin upotettu puinen lava, jonka
merkitys jää epäselväksi. Kauniin kallion eteen
on sommiteltu pensas- ja perennaistutuksia,
muutoin luontainen mäntymetsä. 1 roska-astia.
Hoitoluokan mukainen.

Havaitut ongelmat

Paikoin erittäin huonokuntoinen asvaltti (mäntyjen
juuret nostaneet asvaltin ylös). Ei valaistusta,
jolloin illalla pelottava. Kallion yli tallattu polku
Vetelin- ja Halsuanpolulle.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä ja turvallinen läpikulkupuisto, jossa
puistomainen ja luonnonmukainen osa.
Nykyinen puistokäytävä valaistaan ja tierakenne
uusitaan koko puiston alueella. Tutkitaan
mahdollisuus kallion ylittävän reitin tekemiseksi.
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puistorek.nro

26088

nimi:

Pelimannintien suojavyöhyke

pinta-ala:

20579 m2

hoitoluokka:

B2, C3

11-7 Pelimannintien suojavyöhyke
Viheralueen merkitys

Kehä I:n ja asutuksen välissä oleva suojaviheralue,
jonka päätehtävänä on läpikulku. Pyöräreittinä
seudullisesti merkittävä.

Nykytilan kuvaus

Itäosa (välillä rata – Klaneettipolku): Puusto on
nuorta/nuorehkoa, paikoin tiheää sekapuustoa,
osittain tievallille istutettua. Lisäksi paikoin runsaasti
pensaikkoa ja vesakkoa. Hoitoluokan mukainen.
Länsiosa (välillä Klaneettipolku – Rumpupolunpuisto):
Valoisampi ja avarampi kuin itäosa. Keskimäärin
hyväpuustoinen metsä tien pohjoispuolella ja eteläpuoli
on lähes puistomainen, siellä on A2-tason nurmikkoa.
B2-alue on hoitoluokan mukainen.
Kohteessa on maantievalaisimet ja muutama töhritty
roska-astia.

Havaitut ongelmat

Itäosa on varjoisa ja tunnelimainen, tien pohjoispuoli
on ryteikköä. Länsiosan puustossa tien pohjoispuolella
kuolleita yksilöitä ja tiheää vesakkoa. B2-alue on
liian pieni hoitoluokkaan nähden, näyttää sotkuiselta.
Pellon läheinen metsä varjostaa liikaa asuntoja. Kehä I
meluaa, eikä keskiosan maavalli riitä. Asvaltti on koko
tieosuudella vanhaa. Kalustetaso on vaatimaton.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä ja turvallinen suojaviheralue ja ulkoilureitti.
Tavoitteena suojapuuston elinvoimaisuus ja
suojavaikutuksen ylläpitäminen, toisaalta maiseman
avaaminen ja varjostuksen vähentäminen pihojen
vieressä.
Poistetaan huonokuntoiset puut, harvennetaan tiheiköt
ja hoidetaan pienpuustoa. Pyöräreitin varrella lisätään
avoimuutta ja hoidon tasoa koko matkalla ja pelto
nostetaan A3-luokkaan. Asvaltti uusitaan ja roska-astiat
maalataan.
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puistorek.nro

26284

nimi:

Viulupuisto

pinta-ala:

22588 m2

hoitoluokka:

C1

11-8 Viulupuisto
Viheralueen merkitys

Metsäpuisto asutuksen keskellä, toimintoina
ulkoilu ja pyöräily. Ei kaupunkikuvallista tai
toiminnallista merkitystä, mutta jonkin verran
ekologista merkitystä.

Nykytilan kuvaus

Laajahko sekametsäalue pihojen ja Kehä1:n
välissä. Eteläosa on aikanaan ojitettu. Pääosin
hieman varttuneempaa puustoa, jonka seassa
nuorempia puita ja vesakkoa. Alue on laajalti
lehtipuuvaltainen, mutta osalla alueesta
järeitä mäntyjä ja vanhoja kuusia. Vapaasti
kasvaneen näköinen metsä on rehevä ja tiheä.
Kivituhkapolut. Hoitoluokan mukainen.

Havaitut ongelmat
Ei valaistusta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä lähimetsä. Turvataan puuston
elinvoimaisuus ja liikkujien turvallisuus ja
viihtyvyys.
Puustoa harvennetaan ja pienpuustoa
hoidetaan. Paikoin poistetaan huonokuntoisia
puita ja tehdään tilaa jo kehittyvälle uudelle
puusukupolvelle. Lisätään valaistus ja
talvikunnossapidettävä reitti.
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KANNELMÄKI - PIENALUE 12
Viheralueet
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puistorek.nro

26061

nimi:

Antinniitty

pinta-ala:

34883 m2

hoitoluokka:

A2, A3, C1

12-1 Antinniitty
Viheralueen merkitys

Paikallisesti merkittävä korttelipuisto on osa
alueellista viherreittiä ja sitä käytetään virkistykseen
(aerobic, koiranulkoilutus, pyöräily, auringonotto).
Puisto ulottuu pohjoisessa Kantelettarentielle
saakka.

Nykytilan kuvaus

Liikerakennuksen ja asuinkortteleiden ympäröimä
laaja puisto on ilmeeltään avoin ja puistomainen.
Puiston pohjoisin osa on C-hoitoluokkaan merkittyä
viherkäytävää asuinkortteleiden keskellä. Puiston
eteläreunalla on salavien ympäröimä oja ja pieni
pelikenttä. Laajoja nurmikenttiä rytmittävät
kookkaat koivuryhmät ja puiston laidoilla on
jalolehtipuuistutuksia. Puiston sisääntuloissa
porttiaiheena on valaisinpylväisiin rakennettuja
köynnössäleikköjä. Puistokasvillisuus on osittain
hoidettu hoitoluokkaansa paremmin. Nurmikot
hoidetaan laajoilla alueilla A2-tasoisina ja C1-alueet
näyttävät A3-tasoisilta.

Havaitut ongelmat

Puistokäytävien risteyksiin muodostuu lammikoita
ja käytävissä on paikoin nähtävissä eroosiota.
Puistossa on kolmea erilaista valaisinmallia. Vesiaihe
on muodoltaan tekninen ja jää puiden taakse piiloon.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä, toimiva ja turvallinen käyttöpuisto.
Pohjoiset osat nostetaan hoitoluokkaan A3.
Koivuryhmiä ja salavia harvennetaan paikoitellen
ja pienpuustoa hoidetaan. Puiston puulajistoa
monipuolistetaan esim. havupuilla. Käytävien
tasaukset ja pinnoitteet uusitaan ja valaisimet
yhtenäistetään. Vesiaihe muotoillaan lisäämään
puiston viehättävyyttä. Koska puisto on pienalueen
laajin ja sijainniltaan suojainen, tänne sopisivat
rauhalliset toiminnot, kuten ultimate tai frisbee-golf.
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puistorek.nro

26028

nimi:

Hämeenlinnanväylän
lähivirkistysalue

pinta-ala:

133344 m2

hoitoluokka:

A3, B2, C1

Kuuluu 2009 hoitoluokituskartalla
Hakuninmaan Hämeenlinnanväylän
lähivirkistysalueeseen (kohde 13-7).

12-2 Hämeenlinnanväylän
lähivirkistysalue
Viheralueen merkitys

Aluetta halkovan voimalinjan takia rakentamattomana
ja avoimena pidettävä alue. Viherrakenteen kannalta
merkitystä ulkoilualueena peruskoulun vieressä ja
osa-alueiden rajalla, myös mahdollisesti ekologista
merkitystä laajana ja avoimena viheralueena. Toisella
puolella puistoa on vanhainkoti.

Nykytilan kuvaus

Puistoa halkovan ojan ja Mätäjoen varsille sekä
peruskoulun lähelle on jätetty puustoa, muutoin alue
on maisemapeltoina, etenkin voimalinjan alapuolella.
Puusto on hyväkuntoista, mutta pellot ovat pienialaisia
ja vailla laajoja näkymiä, koska alueet ovat monin
paikoin pusikoituneet. Alueen yleisvaikutelma on
villi ja viidakkomainen. Muutamat “metsäiset”
laikut ovat istutettuja mäntyryhmiä, lehtikuusia
ja lehtipuita. Entisellä avoalueella on runsaasti
sekalaista lehtipuustoa, vesakkoa ja pensaikkoa.
Pohjoiseen vievän kevyen liikenteen väylän varressa
on koivuvaltaista lehtimetsää. Joenvarsi on Mätäjoen
jokikäytävän luonnontilaisimpana säilynyt osuus, jolla
on myös linnuille merkitystä.

Havaitut ongelmat

Maiseman umpeenkasvu Mätäjoen varrella ja metsä- ja
peltotilkkujen suoraviivaiset rajaukset.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä ja maisemallisesti merkittävä ulkoilupuisto.
Istutetuilla puustoalueilla ja pohjoispuolisessa
koivikossa hoidon tavoitteena on maiseman ja puuston
elinvoimaisuuden ylläpitäminen puustoa harventaen.
Jokirannassa avataan näkymiä Malminkartanon puolella
oleville hevosaitauksille päin ja nuorta puustoa ja
pensaikkoa ryhmitellään nuoren metsän hoitotoimin.
Vesottuvalla alueella voimalinjan vaikutuspiirissä
kehitetään kerroksellista metsänreunavyöhykettä
ja yhdistellään tilkkumaisia ja suoraviivaisia peltoja
laajemmiksi ja maastonmuotoja myötäilevimmiksi
kokonaisuuksiksi, jotta maisema pysyisi paremmin
avoimen oloisena. Pyrkimyksenä on saada selkeämmät
hoitorajat avointen ja puustoisten alueiden välille.
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puistorek.nro

26054

nimi:

Kaarelantien suojavyöhyke

pinta-ala:

2769 m2

hoitoluokka:

C3

12-3 Kaarelantien suojavyöhyke
Viheralueen merkitys

Suojaviheralue, jota käytetään lähinnä
läpikulkuun bussipysäkille.

Nykytilan kuvaus

Asuinalueen ja Hämeenlinnanväylän välissä oleva
metsäinen viherkaista.

Havaitut ongelmat
-

Tavoitteet ja toimenpiteet
Elinvoimainen suojametsä.

Nuoren metsän hoitotoimia.
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puistorek.nro

26032

nimi:

Kanneltien
suojavyöhyke

pinta-ala:

24945 m2

hoitoluokka:

C2

12-4 Kanneltien suojavyöhyke
Viheralueen merkitys

Kerros- ja pientaloalueen ja Hämeenlinnanväylän
välissä oleva suojaviheralue, jota käytetään lähinnä
läpikulkuun ja ulkoilureitin osana. Kannelmäen
ohikulkuliikenteelle merkittävällä paikalla (Kanneltie).

Nykytilan kuvaus

Lehtipuuvaltaista sekametsää. Keskiosassa laajempi
varttuneen puuston alue, pohjoisosassa kapeampi
kaistale nuorempaa lehtipuustoa. Eteläpäässä istutettu
serbiankuusikko. Alueella lisäksi kenttä sekä sen
eteläpäässä puoliavoin, niittymäinen, puustoltaan
puistomainen alue. Asuinalueen välissä oleva metsäinen
viherkaista on merkitty C1-luokkaan, mutta alue
näyttää lähes A3-tasoiselta. C3-alueella on metsää ja
laaja kenttäalue, valaistuksena maantievalaisimet.
Kanneltien ja HML-väylän liittymän sisällä on
luokittelematon alue, jolla kasvaa nuorta lehtikuusikkoa
ja sekalaista lehtipuustoa, osittain järeän männikkökoivikon alla.

Havaitut ongelmat

C3-alue lähellä Hämeenlinnanväylää näyttää
läjitysalueelta, koska laajaa nurmettunutta kenttää ei
ilmeisestikään käytetä pelaamiseen ja yleisen reitin
varrella on huonokuntoisen näköinen lehtikeräysastia.
Suojavyöhykkeen keskivaiheilla lähellä Kaarelantietä
kivituhkatie on sortunut ojaan, joka on syvä ja
jyrkkäreunainen. Asukkaiden puutarhajätteitä on
puiston puolella ojan lähettyvillä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vaihteleva, elinvoimainen ja kerroksellinen suojametsä,
joka on käyttäjilleen turvallinen.
Harvennetaan puustoa sen kerroksellisuus säästäen,
poistetaan paikoin järeää puustoa nuoremman
puuston tieltä, suositaan vaahteraa, säästetään
paikoin pensaikkoa. Raitilla oleva sortuma korjataan.
Turvakaide lisätään ja tutkitaan mahdollisuutta
loiventaa ojaa. Puutarhajätteet siivotaan pois.
Liittymän rampin sisällä tavoitteena turvallinen ja
elinvoimainen lehtikuusi-/lehtipuuvaltainen suojametsä.
Toimenpiteet: harvennus puulajisuhteet säilyttäen sekä
pienpuustonhoito.
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puistorek.nro

26051

nimi:

Notkopuisto

pinta-ala:

7496 m2

hoitoluokka:

A2, C1

12-5 Notkopuisto
Viheralueen merkitys

Keskeisten kokoojakatujen muodostamassa
kulmassa viherreitin osana toimiva puisto luo
viihtyisyyttä kaupunkikuvaan monipuolisella
lajistollaan.

Nykytilan kuvaus

A2: Alikulun suulle notkoon suunniteltu puisto,
jonka keskeinen teema on kivituhka-aukio ja
risteävät reitit. Kasvillisuus on puistomaista,
monilajista ja hyvin hoidettua. Kalusteet,
etenkin rumat katuvalaisimet, laskevat tasoa.
C1: Pihamaisella, pyörätien halkaisemalla
nurmikkoalueella järeitä, vanhoja mäntyjä,
koivuja ja muutamia kuusia, lisäksi nuorempaa
puustoa ja puustoryhmiä. Alue näyttää A3tasoiselta.

Havaitut ongelmat

Risteävistä reiteistä toinen on kivituhka- ja
toinen asvalttipintainen. Materiaalit kohtaavat
epämääräisesti ja asvaltti on kulunutta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä ja edustava lähipuisto ja puistometsä.
Yksittäisiä puita poistetaan ja nuorempia
puustoryhmiä harvennetaan. Puiden kuntoa
seurataan, vaaralliset puut ja oksat poistetaan
tarvittaessa. Asvaltti uusitaan ja asvaltin ja
kivituhkan raja käsitellään selkeästi esim.
noppakiviraidalla. Valaistusta uusittaessa
vaihdetaan puistoon sopivat valaisimet.
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puistorek.nro

26058

nimi:

Paimenhuilunpolun
korttelipuistikko

pinta-ala:

2890 m2

hoitoluokka:

A3, C1

12-6 Paimenhuilunpolun
korttelipuistikko
Viheralueen merkitys

Kerrostaloalueen keskellä oleva pieni viheralue,
jolla ei ole mitään erityistä käyttöä. Nurmialueen
alla on ilmeisesti jotain huoltotiloja. Vähäistä
merkitystä viheralueena.

Nykytilan kuvaus

A3: Suorakaiteen muotoinen kupera nurmikenttä,
jossa on ilmastointiputkia joka sivulla.
C1: Nurmikenttää ympäröi metsäreunus,
jossa järeiden mäntyjen ja koivujen seassa
muutamia kuusia, nuorempia puuryhmiä sekä
lehtipuuvesakkoa. Tiheitä puuryhmiä, sekavaa
ja hoitamatonta. Keskellä pieni aukio. Aluetta
käytetty pihojen lehtikompostina.

Havaitut ongelmat
Nurmialue on tylsä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Vehreä taskupuisto ja elinvoimainen,
lehtipuuvaltainen sekametsikkö järeän
maisemamännikön seassa.
Harvennetaan puustoa, pienpuustonhoito
vaahteraa säästäen. Puutarhajätteet siivotaan.
Nurmikkoalue on potentiaalinen paikka esim.
asukkaiden kesäkukkatalkoille. Kaupungin
toimesta sinne voidaan istuttaa helppohoitoisia
perennoja.
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puistorek.nro

26060

nimi:

Paimenhuilunpolun
kulmaus

pinta-ala:

1952 m2

hoitoluokka:

C1

12-7 Paimenhuilunpolun kulmaus
Viheralueen merkitys

Tonttien ja rauhallisten teiden välissä oleva
metsikkö, jolla on merkitystä lähitalojen asukkaille
näkösuojana.

Nykytilan kuvaus

Varttuneen / nuoren puuston muodostamassa
tiheässä ja villin tuntuisessa metsässä on hyvin
säilynyt pohjakasvillisuus, vaikka rakennettuja
puistoteitä ei olekaan. Metsään on tallautunut yksi
polku. Roskat (vähän) kertovat lasten oleskelevan
ja leikkivän metsässä.

Havaitut ongelmat

Muuntajassa on graffiteja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kerroksellinen sekametsä ja viihtyisä lähimetsä.
Pienpuustoa hoidetaan, suositaan jaloja lehtipuita.
Töhryt maalataan peittoon.
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puistorek.nro

26053

nimi:

Pajupillintien puistometsä

pinta-ala:

7157 m2

hoitoluokka:

A3

12-8 Pajupillintien puistometsä
Viheralueen merkitys

Ostoskeskuksen ja asutuksen välissä näkösuojana
ja paikallisena viherreittinä

Nykytilan kuvaus

Viherkäytävä, jossa luontaiseen kasvillisuuteen on
sekoittunut puistolajeja (jalava) ja rikkakasveja
(nokkonen). Asvalttipintaista reittiä valaisevat
rumat katuvalaisimet.

Havaitut ongelmat

Kasvillisuus reitin varrella peittää turhaan
viihtyisän asuinalueen, sen sijaan ostoskeskuksen
takapuoli on reitille päin avoin. Ilme on hieman
epäsiisti ja pusikkoinen, eikä kohde vastaa
hoitoluokkaansa A3. Kaarelantien vieressä
olevassa metsikössä on maja, mahdollisesti lasten
tekemä?

Tavoitteet ja toimenpiteet
Hoidettu ja viihtyisä viherreitti.

Näkymiä asuinalueelle avataan kevyesti.
Ostoskeskuksen edustalle lisätään puuvartista
kasvillisuutta. Kohdetta hoidetaan kunnolla
A3-luokassa. Majan käyttöä tarkkaillaan.
Valaistuksen uusimisen yhteydessä vaihdetaan
puistovalaisimet.
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puistorek.nro

26142

nimi:

Pelipolun
puistikko

pinta-ala:

2454 m2

hoitoluokka:

A2

12-9 Pelipolun puistikko
Viheralueen merkitys

Kannelmäen pääkadulle näkyvä läpikulkupuisto.
Kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla ja osa
paikallisesti tärkeää viherreittiä.

Nykytilan kuvaus

Siisti puisto, jossa suorat tiet, nurmikkoa ja
monilajista puustoa. Yksittäispuuna punatammi.
Puistovalaisimet.

Havaitut ongelmat

Lehmuskuja on liian lähellä huoltoaseman seinää.

Tavoitteet ja toimenpiteet
Viihtyisä, näyttävä puisto.

Hoidetaan kuten tähänkin asti. Lehmusten
kasvumahdollisuudet tutkitaan.
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puistorek.nro

36006

nimi:

Raikukallio

pinta-ala:

9460 m2

hoitoluokka:

A3, C1

12-10 Raikukallio
Viheralueen merkitys

Puisto- ja suojametsä, suojavyöhyke asutuksen ja
kauppakeskuksen välillä sekä kauppakeskuksen
ja Kehä 1:n välillä. Merkittävä seudullisena
reittiyhteytenä. Metsä näkyy Kehä 1:selle. Ei ole
Helsingin kaupungin omistuksessa.

Nykytilan kuvaus

Pohjoisosassa kauppakeskuksen pysäköintialueen
ja omakotitaloalueen välissä on puistomaista
rehevää metsää ja niittyalue, jossa on
puuryhmiä, mm. erikoiskuusia. Puistovalaisimet.
Eteläosassa on laaja lehtomaisia osia ja
kallioalueita sisältävä metsä, jossa on kaksi
erillistä linnoitekokonaisuutta. Kohteeseen on
hiljattain valmistunut ulkoilureitti, joka yhdistää
Kantelettarentien molemmat puolet ja jatkaa Kehä
I:n suuntaista seudullista pyöräilyreittiä.

Havaitut ongelmat

Pohjoisosan kivituhkareitillä on eroosiouoma.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä puistometsä ja elinvoimainen sekametsä,
suojametsä.
Suojametsää harvennetaan ja pienpuustoa
hoidetaan. Reitin kulumaura korjataan.
Toimenpiteitä ei tehdä ilman maanomistajan
lupaa.
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puistorek.nro

36016

nimi:

Tanotorventie
25-27
puistikko

pinta-ala:

883 m2

hoitoluokka:

C1

12-11 Tanotorventie 25-27
puistikko
Viheralueen merkitys

Pienikokoinen suojaviheralue Hämeenlinnanväylän
alikululle johtavan kevyen liikenteen väylän ja
tontin välissä. Kevyen liikenteen väylältä on
yhteys bussipysäkille.

Nykytilan kuvaus

Pieni metsikkö, jossa järeiden mäntyjen
ja koivujen alla kasvaa nuorempi, runsas
sekalehtipuusto. Ulkoilutien vieressä on matala
oja. Tienvarteen on avattu noin 5 m leveä
kaistale, joka on niitetty.

Havaitut ongelmat

Epäsiisti yleisvaikutelma johtuu viheralueen
ulkopuolisen ympäristön epämääräisyydestä,
lähinnä alikulusta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Viihtyisä alikulun ympäristö ja elinvoimainen
suojametsikkö.
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puistorek.nro

36099

nimi:

Tanotorventien
puistikko

pinta-ala:

799 m2

hoitoluokka:

A3

12-12 Tanotorventien puistikko
Viheralueen merkitys

Tonttien välissä oleva kapea viherväylä
asuinalueelta bussipysäkille.

Nykytilan kuvaus

Rehevä kasvillisuus kehystää kapeaa
kivituhkapolkua. Luontaisen kasvillisuuden lisänä
on pari tuijaa ja rumat katuvalaisimet.

Havaitut ongelmat

Kasvillisuus on epämääräinen kokoelma luontaista
ja istutettua puustoa ja pensaita, lisäksi on
epämääräistä ruohovartista kasvillisuutta. A3luokka on liioiteltu, mutta puisto ei kuitenkaan ole
C-luokkaa. Polku on kasvamassa umpeen.

Tavoitteet ja toimenpiteet
Hoidettu viherkäytävä.

Polku kunnostetaan. Kasvillisuus muutetaan
helpommin hoidettavaksi hoitoluokkaa
muuttamatta.
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