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Luonnollisinta Helsinkiä
Helsinki on vehreä ja merellinen kaupunki. Vuosisatojen
määrätietoisen työn tuloksena Helsingissä on hieno ja monipuolinen viheralueiden aarteisto. Eri aikakausien tyylit ja
ihanteet näkyvät vihreässä ympäristössämme.
Viheralueet ovat helsinkiläisten hengähdyspaikkoja: rentoutumisen ja virkistymisen keitaita. Viheralueilla voit kävellä ja retkeillä, leikkiä ja harrastaa tai istuskella puistonpenkillä ja vain nauttia luonnon rauhasta.
Helsingin puistot tarjoavat elämyksiä ympäri vuoden. Yksi nauttii musiikin sykkeestä, toinen lintujen pesintäpuuhien tarkkailusta. Moni hiihtää, hölkkää tai jumppaa ryhmässä. Toiset käyvät piknikille. Tärkeintä on luonnollinen hyvä olo.
Tähän esitteeseen on poimittu esimerkkejä vehreän
Helsingin tarjonnasta. Sinulle tutuimmat ja rakkaimmat puistot ovat ehkä kotikulmillasi. Esite ja kartta
opastavat löytöretkille myös muihin Helsingin virkistäviin kohteisiin.
Nautinnollisia hetkiä Helsingin viheralueilla!
1 Vantaanjokisuussa Vanhankaupunginlahdella on
Helsingin syntysijat.
Kuva Scanfoto

Luonnollisinta Helsinkiä

3

4

Luonnollisinta Helsinkiä

Luonnollisinta Helsinkiä ........................... 3
Elämyksiä ja kasvikunnan kaunottaria ........... 6
Alppipuisto ....................................... . . . . . . . . 6
Esplanadinpuisto ................................ . . . . . . . . . 6
Hiidenkivenpuisto ............................... . . . . . . . . . 8
Ilveskorvenpuisto ................................ . . . . . . . . 8
Japanilaistyylinen puisto ....................... . . . . . . . . 11
Kaivopuisto ....................................... . . . . . . . 11
Karhupuisto ..................................... . . . . . . . . 13
Laajasuon puisto ................................. . . . . . . . 13
Lenininpuisto .................................... . . . . . . . 14
Maila Talvion puisto .............................. . . . . . . . 14
Meilahden arboretum ........................... . . . . . . . . 17
Ruoholahdenpuisto ............................. . . . . . . . . 17
Sibeliuksen puisto ................................ . . . . . . . 19
Sotahistorialliset puistot ........................ . . . . . . . . 19
Tervasaari ....................................... . . . . . . . . 21
Töölönlahti ...................................... . . . . . . . . 21
Koira-aitaukset ................................... . . . . . . . 21

Rauhaa ja vireyttä metsäpolulta ........... ...... 22
Keskuspuisto ..................................... . . . . . . . 23
Uutela ............................................ . . . . . . . 25
Veijarivuori ....................................... . . . . . . . 25
Luontopolut ...................................... . . . . . . . 26

Leikin riemuja .................................... 27
Peltoja ja puutarhoja ............................. 28
Haltialan tila .................................... . . . . . . . . 29
Tuomarinkylän kartanon heinätalkoot ......... . . . . . . . . 29
Siirtolapuutarhat ja viljelyspalstat .............. . . . . . . . 30

Kuva Mikko Koivistoinen

Kartanot henkivät kulttuurihistoriaa ............ 32

Luonnollisinta Helsinkiä

Herttoniemen kartanopuisto .................... . . . . . . . 33

Luonnon ihmeitä suojelualueilla ........... ...... 34
Viikki-Vanhankaupunginlahti ................... . . . . . . . 35

Talvipuutarhassa on aina kesä ................... 37
Viheraluekartta ................................... 39
5

Elämyksiä ja kasvikunnan
Alppipuisto
Viipurinkatu – Tivolitie – Helsinginkatu (Alppiharju)
Linnanmäen huvipuiston ja junaradan välissä sijaitsevan Alppipuiston
historia ulottuu 1800-luvulle. Alppipuisto on suosittu oleskelupuisto.
Sen tunnelmantekijöitä ovat nurmikot, lammikot suihkulähteineen, pieni tanssilava, näköalaterassi, kirsikkapuut ja karu kallioluonto.
1 Kuva Kikka Niittynen

Esplanadinpuisto
Eteläesplanadi – Pohjoisesplanadi (Kaartinkaupunki)
Esplanadinpuisto on kulttuurihistoriallisesti arvokas suojelukohde Helsingin sydämessä. Helsingin tunnetuimman edustuspuiston
200-vuotinen historia liittyy pääkaupungiksi tuloon ja empirekeskustan syntyyn.
”Espa” oli 1800-luvulla kansainvälistyvän pääkaupungin näyttäytymispaikka. Sunnuntaisin Helsingin herrasväki pukeutui parhaimpiinsa
ja lähti päiväkävelylle Esplanadinpuistoon. Nykyisin Esplanadinpuisto
on lehmusriveineen ja upeine istutuksineen kaupunkilaisten ja vierailijoiden suosittu oleskelu- ja kävelykohde. Arvokkaiden kulttuurirakennusten ympäröimä puisto on kesällä tulvillaan värikästä elämää.
2 Kuva Jari Lehtonen
1 Kuva Helsingin kaupunginmuseon kuva-arkisto
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Hiidenkivenpuisto
Hiidenkiventie (Tapanila)
Omakoti- ja pienkerrostaloalueella sijaitseva Hiidenkivenpuisto oli aiemmin romujen ja maakasojen varastointipaikka. Puisto sai uuden, hehkeän ilmeen vuonna 1997. Se on nyt
monipuolinen ja suosittu viheralue.
Hiidenkivenpuistossa on mahtavia mäntyjä kasvava kalliometsä, ulkoilureittejä, nurmipintainen kattilamainen katsomorinne sekä erilaisia pelialueita ja leikkivälineitä. Yksi puiston erikoisuuksista on päivänkakkaroita ja ketoneilikoita kasvava ketokasvien alue. Puiston kauneutta täydentävät pensasruusut ja kirsikkapuut.
1 Kuva Roy Koto

Ilveskorvenpuisto
Mustalahdentie (Vuosaari)
Kolmisenkymmentä vuotta vanha Ilveskorvenpuisto on vihreä keidas tiiviin asutuksen keskellä. Puiston keskellä on pyöreähkö Kangaslampi, jota ympäröi kävelytie. Lammen eteläpuolelle on palautettu pieni suoalue.
Ilveskorvenpuisto peruskorjattiin vuonna 1998. Nyt sitä koristavat kiviveistokset ja kasvikunnan kaunottaret: hortensiat, perennat, vesikasvit sekä komeat terijoensalavat. Pienille
ja isoille lapsille on puistossa omat leikkialueensa.
2 Kangaslammelle on rakennettu kaksi puulaituria.
Kuva Roy Koto
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Japanilaistyylinen puisto

Kaivopuisto

Roihuvuorentie 12-16 (Herttoniemi)

Iso Puistotie – Ehrenströmintie – Itäinen Puistotie

Roihuvuoren japanilaistyylisessä puistossa aistit tuulahduksen Kaukoidän eksotiikkaa. Kerrostalojen keskellä terassimaisessa rinteessä
on 1990-luvulla rakennettu itämainen puutarha bambuaitoineen,
paanukatoksineen ja kiviasetelmineen. Puutarhan neljä eriluonteista osaa on omistettu pääilmansuuntia hallitseville tarueläimille. Keväisin rinteessä kukkii lumoavan kaunis kirsikkapuumetsikkö.
1 Kiveä käytetään yleisesti rakennusaineena japanilaisissa
puistoissa.

Kaivopuisto on yksi Helsingin vanhimmista puistoista. 1800-luvulla puistossa oli kuuluisa kylpylä. Sekä oman maan säätyläiset että ulkomaiset kylpylävieraat pitivät Kaivopuistoa kohtaamis- ja huvittelupaikkanaan. 1800luvun lopulla puisto muuttui herraskaisesta ylellisyyspuistosta suosituksi
kansanpuistoksi.
Kaivopuisto on helsinkiläisten perinteisin ulkoilu- ja virkistysalue. Meren
läheisyys, kalliot, vaihteleva maasto ja laajat nurmialueet tarjoavat mahdollisuuksia oleiluun ja monenlaisiin harrastuksiin. Kaivopuiston edustalta lähtevät yhteysveneet läheisiin saariin: Särkälle, Harakkaan ja Uunisaareen.

Kuva Kikka Niittynen

4 Kuva Kikka Niittynen
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Karhupuisto

Laajasuon puisto

Viides linja (Kallio)

Kanukalliontie, Laajasuontie (Haaga)

Karhupuisto on hyvä esimerkki asukasyhteistyön toimivuudesta. Kesäisin puistoa kaunistaa suuri kesäkukkaryhmä, jota kaupunki hoitaa yhdessä ”Karhupuiston kummien” eli asukkaiden kanssa.
1900-luvun alkupuolella Karhupuisto tunnettiin Agricolanpuistona.
Nykyisen nimensä mukaisesti puistossa on karhu, taiteilija Jussi Mäntysen graniittinen veistos Mesikämmen muurahaispesällä.
1 Asukkaat osallistuvat alkukesän istutustalkoisiin Karhupuistossa.

Laajasuon puisto tunnetaan paremmin Rodopuistona. Vanhimmat alppiruusut istutettiin Helsingin yliopiston kenttäkokeeksi vuonna 1975.
Nyt ne ovat ehtineet kasvaa mahtaviin mittoihin.
Metsäinen puisto on upeimmillaan kesäkuussa, kun alppiruusut ja
puistoatsaleat kukkivat. Voit ihailla kukkaloistoa myös ylhäältä kolmelta katselulavalta, joihin pääsee pyörätuolillakin. Alppiruusut eivät kuki aina yhtä anteliaasti. Yleensä runsasta kukintaa seuraa vaatimattomampi vuosi.

Kuva Roy Koto

3 Kuva Kikka Niittynen
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Lenininpuisto

Maila Talvion puisto

Vesilinnankatu (Alppiharju)

Seurasaarentie (Meilahti)

Lenininpuisto on alun perin rakennettu karuun ja lähes puuttomaan kalliorinteeseen. Helsinkiläisille melko tuntematon, pienehkö puisto on harvinaisen rehevä niukasta kasvupaikastaan huolimatta. Paikan kasvivalikoiman monilajisuus on peräisin puistossa pidetystä puutarhanäyttelystä 1961 – 1962. Viehättävän kokonaisuuden täydentävät monet puu- ja pensaslajit. Viereisen Alppipuiston ohella Lenininpuisto on kannattava käyntikohde.

1990-luvun alussa rakennettu Maila Talvion puisto sijaitsee tasavallan presidentin
virka-asunnon, Mäntyniemen, edustalla. Puistossa on Meilahdessa asuneen kirjailija Maila Talvion muistoksi pystytetty Laila Pullisen veistos Itämeren tytär. Sitä
ympäröi aallokkoa kuvaava maataideteos. Puiston altaat ovat nimeltään Isonorppa ja Pikkunorppa. Niissä kiertää merivesi. Vesiaihetta täydentävät istutukset.

4 Kuva Kikka Niittynen

Kuva Kikka Niittynen

2 Maila Talvion puisto on tunnelmallinen keidas Seurasaaren naapurissa.
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Meilahden arboretum
Meilahdentie, Johannesbergintie (Meilahti)
Helsingin ainoa puistomainen arboretum sijaitsee Seurasaaren, Meilahden huvila-alueen, Pikku Huopalahden ja Munkkiniemen kupeessa.
Meilahden arboretumissa on noin 140 puuvartista kasvilajia ja -lajiketta. Alueen vanhimmat kasvit on istutettu vuonna 1967. Lisäksi arboretumissa on noin sadan lajikkeen kokoelma vanhoja ja harvinaisia pensasruusuja, joiden kukinta
on runsaimmillaan heinäkuussa. Puissa ja pensaissa on lajien tunnistamista helpottavat nimikyltit.
Helsingissä on kolme arboretumia: Niskalan arboretum,
Viikin arboretum ja Meilahden arboretum. Arboretum on
alue, johon on istutettu erilaisia puita ja pensaita ensisijaisesti esittelyä, opetusta ja tutkimusta varten. Arboretumit ovat myös suosittuja virkistysalueita.
1 Kuva Kikka Niittynen

Ruoholahdenpuisto
Selkämerenkatu (Ruoholahti)
Kanavan varrella sijaitseva Ruoholahdenpuisto on rakennettu uudelle asuinalueelle 1990-luvun alussa. Puiston näkymät
pidetään avoimina matalilla istutuksilla. Kanavan etelänpuoleisella rannalla on leikkipuisto.
2 Kanava ja istutukset antavat ilmettä Ruoholahdelle.
Kuva Kikka Niittynen
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Sibeliuksen puisto
Mechelininkatu (Taka-Töölö)

Sotahistorialliset
puistot

Humallahdenpuistona tunnettu Sibeliuksen puisto sai nykyisen nimensä vuonna 1945 säveltäjämestari Jean Sibeliuksen 80-vuotissyntymäpäivän kunniaksi.
Sibeliuksen puisto kuuluu läntisen kantakaupungin laajaan puistovyöhykkeeseen. Se
on kumpuilevaan maastoon rakennettu vapaamuotoinen, kasvillisuudeltaan monipuolinen maisemapuisto. Yksi puiston erikoisuuksista on visakoivikko, joka istutettiin presidentti Mauno Koiviston 60-vuotispäivän kunniaksi Mechelininkadun ja Kesäkadun kulmaukseen vuonna 1983.

Venäläiset rakennuttivat ensimmäisen maailmansodan aikana Helsingin ympärille kaksi maalinnoitusvyöhykettä Pietarin suojaksi. Osa näistä linnoituksista sijaitsee puistoalueilla. Muinaismuistolain
suojaamiin maalinnoituksiin voit tutustua esimerkiksi Nuotiopuistossa Pakilassa, Kurkimäenpuistossa
Kurkimäessä ja Kaivantopuistossa Jakomäessä.

1 Sibeliuksen puistossa on professori Eila Hiltusen veistämä Sibelius-monumentti.

3 Maalinnoituksia Nuotiopuistossa.

Kuva Kikka Niittynen

Kuva Kikka Niittynen
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Tervasaari
Pohjoisranta (Kruununhaka)
Tervasaari on merituulesta ja vaihtelevista kaupunkinäkymistä nauttivan toivepaikka. Pienestä koostaan huolimatta siellä
on mm. aittaravintola, lasten leikkipaikka, koira-aitaus uimapaikkoineen, esiintymis- ja tapahtumatila sekä mattolaituri.
Tervasaari peruskorjattiin toimivaksi puistoksi 1990-luvulla.
Nimensä saari on saanut tervasta, jota siellä säilytettiin ennen vanhaan puulaivojen tervausta varten.
Lisätietoja Helsingin saarista saaristo-oppaassa
liikuntaviraston Internet-sivuilla:
www.hel.fi/liv/ulkoilu/saaristo.html
1 Kuva Kikka Niittynen

Koira-aitaukset
Koira-aitaukset ovat koirille omistettuja virkistysalueita, joissa koirat voivat telmiä
vapaina. Joissakin koira-aitauksissa on erikseen pienten ja isojen koirien alueet.
Eri puolilla Helsinkiä on yli 80 koira-aitausta.
Luettelo koira-aitauksista Internetissä: www.hkr.hel.fi/viher

Töölönlahti

4 Herttoniemen Tuorinniemessä koirilla on oma uimapaikka. Kuva Kikka Niittynen

Mannerheimintie – Helsinginkatu (Töölö)
Töölönlahti on Helsingin keskustan helmi. Matalaa merenlahtea ympäröivät puistot sekä kävely- ja pyöräilytiet. Hakasalmen puisto ja Hesperian puisto ovat tunnetuimpia Töölönlahden puistoja. Koristeelliset puuhuvilat heijastuvat lahden
veteen Linnunlaulun kallioilta.
2 Hesperian puisto on suosittu ulkoilupuisto.
Kuva Kikka Niittynen
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Rauhaa ja vireyttä
Metsät muodostavat Helsingin viheralueverkoston rungon. Helsingissä metsiä hoidetaan kaupunkilaisten virkistystä ja ulkoilua ajatellen. Joillakin metsäalueilla korostuu
luonnonsuojelu.
4 Kuva viherosaston kuva-arkisto
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metsäpolulta
Keskuspuisto

4 Keskuspuistossa voit talvisin kohottaa kuntoasi vaikka hiihtämällä.
Kuva Mikko Koivistoinen

Lisätietoja Internetissä: www.hel.fi/keskuspuisto

Keskuspuiston laaja metsävyöhyke alkaa Laaksosta ja jatkuu
Pirkkolan ja Paloheinän kautta Pohjois-Helsinkiin Haltialaan asti. Kaupunkia halkovassa Keskuspuistossa on ulkoilu- ja virkistysmetsää, mutta myös arvokkaita suojelukohteita: Pitkäkoski, Ruutinkoski, Haltialan aarnialue ja Niskalan arboretum.
Luonnollisinta Helsinkiä
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1 Ruutinkoski.
Kuva Vladimir Pohtokari

Uutela
Uutelantie (Vuosaari)
Uutelassa voit liikkua metsän keskellä tai tähyillä horisonttiin kallioiselta merenrannalta. Oman
mielenkiintoisen lisänsä Uutelaan antavat Särkkäniemen laguunilahdet, jotka kertovat jääkauden jälkeisestä maan hitaasta kohoamisesta. Särkkäniemi kuuluu Helsingin luonnonsuojelualueisiin.
Uutelaan voit tutustua esimerkiksi kulkemalla
luontopolkua.
2 Kuva Kikka Niittynen

Veijarivuori (Lauttasaari)
Itälahdenkatu – Purjeentekijänkuja
Veijarivuori on suosittu metsäinen ja merellinen ulkoilu- ja virkistysalue. Niemen kärjessä
voit virkistäytyä vaikkapa vain aavaa merinäkymää ihaillen. Veijarivuoressa on pieniä kesämajoja. Kaupunki on vuokrannut kesämaja-alueet
kesämajayhdistyksille.
2 Kuva Kikka Niittynen
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Luontopolut
Luontopolut tarjoavat sinulle mahdollisuuden monipuoliseen luonnon tutkiskeluun. Luontopolkuja on muun muassa
Viikissä, Haltialassa ja Uutelassa. Kivinokassa on erityisesti liikuntaesteisille
ja näkövammaisille suunniteltu puita
esittelevä luontopolku. Viikissä on lasten oma Vuokon vaellus -polku.
Lisätietoja luontopoluista
Internetissä: www.hkr.hel.fi/viher
1 Kuva YMK / Kyösti Huotari
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Leikin riemuja
Helsingissä on yli 60 leikkipuistoa, joissa on sosiaaliviraston
ohjaamaa ulko- ja sisätoimintaa lapsille ja varhaisnuorille.
Leikkipuistot ovat ympäri vuoden kaikenikäisten kaupunkilaisten viihtyisiä kohtaamispaikkoja.
Useimmissa leikkipuistoissa on kahluuallas, pelikenttä ja
erilaisia leikkitelineitä. Talvisin monissa leikkipuistoissa on
luistinrata.
Leikkipuistojen lisäksi Helsingissä on noin 250 sellaista
leikkipaikkaa, joissa ei ole ohjattua toimintaa.
Luonnollisinta Helsinkiä

4 Leikkipuisto Haruspuisto Meri-Rastilassa.
Kuva Vladimir Pohtokari

Luettelo leikkipaikoista ja -puistoista
Internetissä: www.hkr.hel.fi/viher.
Lisätietoja leikkipuistotoiminnasta
sosiaaliviraston Internet-sivuilla:
www.hel.fi/sosv/toimipaikat/leikkipuistot.htm
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Peltoja ja puutarhoja
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Haltialan tila
Keskuspuiston pohjoisosassa, Vantaanjoen mutkassa, sijaitsee
kaupungin omistama Haltialan tila. Sen historia alkaa 1500-luvulta. Nykyiseen Haltialan tilaan kuuluu useita entisen kartanon
asuinrakennuksia sekä navetta, jossa on kotieläimiä.
Tilaa ympäröivät laajat viljelysalueet – maisemapellot. Peltoja
viljelemällä hoidetaan avointa kulttuurimaisemaa. Perinteisten
viljakasvien lisäksi joillekin pelloille kylvetään hernettä ja erilaisia kukkia, joita kaupunkilaiset saavat poimia kotiin vietäväksi.
Haltialan tila tarjoaa kävijöille kiinnostavan vierailukohteen,
hyvän esimerkin toimivasta maatilasta sekä varsinkin kaupunkilaislapsille mahdollisuuden tutustua kotieläimiin: lehmiin, lampaisiin, sikoihin ja kanoihin.
2 Kuva Kikka Niittynen
2 Kuva Mikko Uro

Tuomarinkylän
kartanon heinätalkoot
Haltialan lähellä sijaitsee Tuomarinkylän kartano. Sitä ympäröivät laajat viljelykset kuuluvat arvokkaaseen Tuomarinkylän – Haltialan kulttuurimaisemaan.
Heinäkuussa kartanon pelloilla pidetään perinteiset heinänkorjuutalkoot. Tässä jokakesäisessä tapahtumassa myös kaupunkilaiset pääsevät mukaan heinäntekoon.
1 Kuva Paula Hänninen
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Siirtolapuutarhat ja
viljelyspalstat
Palstaviljely on monelle kaupunkilaiselle tärkeä virkistymiskeino. Helsingissä on kymmenkunta siirtolapuutarha-aluetta ja kymmeniä viljelyspalsta-alueita eri puolilla kaupunkia. Niillä kasvatetaan kotoiseen ruuanlaittoon vihanneksia ja juureksia sekä silmäniloksi kukkia
ja pensaita.

30

4 Sipulien istutusta viljelyspalstalla.
Kuva Kikka Niittynen

Viljelyspalsta- ja siirtolapuutarha-alueet
ovat kaikille avoimia virkistysalueita, joiden
käytävillä on lupa liikkua. Palstat ovat vuokralaisten omassa käytössä.
2 Siirtolapuutarhojen pikkumökit ja hyvin hoidetut pihat tuovat idylliä kaupunkimaisemaan.
Kuva Kikka Niittynen
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Kartanot henkivät
kulttuurihistoriaa
32
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Helsingissä on säilynyt yli kaksikymmentä kartanopuistoa. Niistä
suurin osa on kaupungin omistuksessa. Kartanot ovat tärkeä osa
kaupunkimme kulttuurihistoriaa. Jatkuvasti muuttuvassa kaupunkikuvassa kartanoympäristön vanhat jalopuut, runsaat kasvivalikoimat ja kauniit vanhat rakennukset tarjoavat rauhallisen levähdyspaikan niin asukkaille kuin matkailijoillekin.

Herttoniemen kartanopuisto
Linnanrakentajantie 12-14 (Herttoniemi)
Herttoniemen kartano sai nykyisen hahmonsa 1800-luvun alussa, jolloin
kartanon posliinitehdas muutettiin uudeksi päärakennukseksi ja sen ympärille perustettiin muotopuutarha ja maisemapuisto.
Barokkihenkiseen muotopuutarhaan kuuluvat pitkät puukujat ja matalat, geometrisiä kuvioita muodostavat koristeistutukset. Puistossa kasvaa
runsaasti arvokkaita vanhoja puita: lehmuksia, tammia, jalavia, saarnia,
lehtikuusia ja päärynäpuu. Kartanon maisemapuistossa on useita lampia ja kaksi arkkitehti Carl Ludvig Engelin suunnittelemaa huvimajaa.
Kartanorakennus toimii nykyään museona. Alueen omistaa Svenska
Odlingens Vänner i Helsinge -yhdistys, mutta sen hoidosta vastaa Helsingin kaupunki.
1 Päärakennuksen edustalla on barokkityylinen puutarha.
Kuva Roy Koto

c Kartanopuiston romanttinen kaarisilta.
Kuva Roy Koto

Lisätietoja muista Helsingin kartanoista Internetissä:
www.hkr.hel.fi/viher

2 Valkovuokot kukkivat Stansvikin kartanopuistossa Laajasalossa.
Kuva Kikka Niittynen
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Luonnon ihmeitä
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suojelualueilla
Helsingissä on nelisenkymmentä luonnonsuojelualuetta.
Lähes kaikki ovat kaupungin omistuksessa. Osa sijaitsee
mantereella ja osa saarissa, joihin ei ole tieyhteyttä. Vanhin luonnonsuojelualue on Lauttasaaren Tiiraluoto, jonka rauhoituspäätös tehtiin vuonna 1948.

Viikki-Vanhankaupunginlahti
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue sijaitsee Helsingin maantieteellisessä keskipisteessä. Se on Helsingin laajin ja tunnetuin luonnonsuojelualue ja suosittu luontoretkikohde. Suojelualueella on laajoja ruovikoita, rantaniittyjä, reheviä rantametsiä ja avovettä. Tämä kansainvälisesti arvokas
luontokeidas on tärkeä muuttolintujen levähdyspaikka ja monipuolisen linnuston pesimäpaikka.
Retkeily suojelualueella ja sen lähiympäristössä on ohjattu
rakennetuille reiteille, poluille ja lintutorneihin. Suojelualueella liikkuminen on sulan veden aikana sallittu vain pitkospuilla.
Lisätietoja luonnonsuojelualueista ympäristökeskuksen Internet-sivuilla: www.hel.fi/ymk/Lusu_esite/f_
luonnonsuojelualue_esite.htm

1 Viikin alue on lintujentarkkailijoiden suosikkipaikka.
Kuvat Kikka Niittynen
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Talvipuutarhassa on aina kesä
Hammarskjöldintie 1 (Taka-Töölö)
Yli satavuotiaassa Helsingin kaupungin Talvipuutarhassa on ikuinen kesä. Eksoottisia kasvilajeja on noin
200. Lisäksi vieraita ilahduttavat kiihkeästi livertelevät undulaatit ja uteliaat karpit.
Talvipuutarha vetää puoleensa kaikkina vuodenaikoina. Kausikoristelunsa vuoksi se on erityisen suosittu joulun ja pääsiäisen aikaan. Ruusujen ystävien
kannattaa vierailla Talvipuutarhan edustan ruusutarhassa elo – syyskuussa, jolloin ruusut ovat kauneimmillaan.
Talvipuutarhaan on vapaa pääsy. Talvipuutarhaa
myös vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin, kuten häihin, syntymäpäiväjuhliin ja kuvauksiin.
Lisätietoja Internetissä: www.hkr.hel.fi/viher
Muita talvipuutarhoja Helsingissä:
 Gardenia-Helsinki Viikissä,
www.gardenia-helsinki.fi
 Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha
Kaisaniemessä, www.helsinki.fi/ml/botgard
1 Kuva Kikka Niittynen
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Viheraluekartta

4 Kontulan Kelkkapuiston skeittialue syntyi asukasyhteistyönä.
Skeittaajat osallistuivat skeittipuiston suunnitteluun. Kuva Roy Koto
3 Kesäkukat antavat kaupungille iloisen ilmeen.
Kuva Vladimir Pohtokari

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tervasaari
Kaivopuisto
Esplanadinpuisto
Ruoholahdenpuisto
Veijarivuori
Sibeliuksen puisto
Töölönlahti
Karhupuisto
Lenininpuisto
Alppipuisto
Talvipuutarha
Maila Talvion puisto
Meilahden arboretum
Laajasuon puisto
Nuotiopuisto
Pitkäkoski
Haltialan aarnialue
Niskalan arboretum
Ruutinkoski
Haltialan tila
Tuomarinkylän kartano
Hiidenkivenpuisto
Kaivantopuisto
Viikki-Vanhankaupunginlahti
Kurkimäenpuisto
Kontulan Kelkkapuisto (skeittipuisto)
Japanilaistyylinen puisto
Herttoniemen kartanopuisto
Ilveskorvenpuisto
Uutela

Julkaisija:
Toimitus:
Ulkoasu:
Kirjapaino:
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Helsingin kaupungin rakennusvirasto, viherosasto
Kirsi Kivistö, Roy Koto, Studio Poema Oy
Pekka Niemi / Rhinoceros Oy
xxxxxx, Helsinki 2002
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