KOHDEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Muuta huomioitavaa
Nurmikoilla kasvaa valkoapilaa. Nurmikon leikkaaminen ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan siten, että apila saa kukkia. Lähialueen tonteilla on runsaasti
asemakaavalla suojeltuja puita.

Näkymä puiston pelikentälle.
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52. ANIANPELLONPUISTO
Kohteen kuvaus
Asutuksen keskelle jäävään puistoon on yhteys Kunnantieltä ja Anianpellonpolulta. Pitkulaisen puiston läpi johtaa kivituhkapintainen käytävä. Puusto
(mm. pihta, vaahtera, koivu) on melko vanhaa ja kookasta. Puisto on kohtalaisen hyvin hoidettu ja rauhallinen.
Puiston keskellä on leikkipaikka. Leikkivälineet on uusittu hiljattain lukuun
ottamatta hiekkalaatikkoa. Leikkipaikan tuntumassa on maakumpare, jonka
päälle johtaa pölliportaat. Kumpareen koillisosan pinta on ladottu luonnonkivillä. Penkit ja roska-astiat on sijoitettu leikkipaikan yhteyteen. Valaistus on
heikko, sillä vain leikkialue on valaistu heittovalaisimin, jotka ovat huonokuntoiset.
Koillispäädyssä on kivituhkapintainen, koripallotelinein varustettu pallokenttä. Läheisessä Laidunpuistossa on laaja kenttä, joten kivituhkapintaisen pelikentän tarve Anianpellonpuistossa ei ole kovinkaan suuri.
Tavoitteet
Rauhallinen korttelipuisto houkuttelee leikki- ja oleskelumahdollisuuksin erityisesti pieniä lapsia vanhempineen ja isovanhempineen.
Toimenpiteet
Ylläpito. Hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Vanhenevan puuston kuntoa
seurataan ja tehdään tarvittavat hoitoleikkaukset. Puiston valaistus ei ole kattava, mutta asutuksen keskellä sijaitseva puisto ei kaipaa välttämättä yleisvalaistusta käytävien varsille. Pelikentän ja leikkipaikan heittovalaisinten toimivuus tarkistetaan ja valaisimet uusitaan tarvittaessa. Kiireellisyysluokka 1.
Leikkialueen reunassa oleva huonokuntoinen puupöllireunus poistetaan ja
maasto tasoitetaan. Leikkipaikka on ilmeisen vähän käytetty. Leikkipaikkaa
voidaan profiloida turvallisena ja rauhallisena pienten lasten leikkipakkana sekä samalla viihtyisänä oleskelupaikkana kaikenikäisille. Pelikenttää olisi
mahdollista kehittää esimerkiksi petankkikenttänä, jolloin puistoon saataisiin
mahdollisesti myös varttuneempaa väestöä. Kiireellisyysluokka 2.
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pinta-ala
5 760 m²
rekisterinumero
47037
hoitoluokka
A2 (5 455 m²)
L2 (225 m²)
osoite
Kunnantie, Anianpellonpolku
kaavamerkintä
P
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

KOHDEKOHTAISET SUUNNITELMAT

53. PUIMURIPUISTO
Kohteen kuvaus
Puisto sijaitsee kerrostaloalueella. Puiston pohjoispuolella on päiväkoti ja
muilta sivuiltaan puisto rajautuu Puimuripolkuun ja Tilkepolkuun. Päiväkotialue on erotettu puistosta teräsaidalla. Päiväkodin alueelle pääsee puusiltaa
pitkin. Puistoa halkovat kivituhkapintaiset käytävät. Reunalla kulkevat kevyen
liikenteen väylät ovat harmaata betonikiveä ja reunustettu graniittireunakivellä.
Nurmikoilla on erilaisia lehtipuita (mm. hevoskastanja, lehmus, tammi), jotka
ovat vielä nuoria. Pensasistutuksia ei juuri ole. Tästä johtuen puisto on melko avoin. Puiden alustoilla on katteena soraa. Puiston reunoilla puustoa on
istutettu mukulakiveyksille, joissa on paikoitellen aukkoja. Osalla puustosta
on metalliset runkosuojat. Avoimet nurmikkotilat soveltuvat hyvin pelailuun
ja auringonottoon. Eteläisin osa nurmikosta on melko huonokuntoista.
pinta-ala
3 318 m²
rekisterinumero
46009
hoitoluokka
A2
osoite
Puimuripolku, Tilkepolku
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Puiston itäreunalla on aukio, jota reunustavat kuultokäsitellyt puupenkit
(Hags Riddersberg). Tilaa rajaamassa on paikoitellen luonnonkivilohkareita.
Aukion keskipisteenä on ympäristöteos, asvaltista muotoiltu silmä. Aukion
laidalla on nuorisolle tarkoitettu ”hengailupaikka”, joka on rajattu istutuksilla ja punaisella puuaidalla. Välineet kuuluvat Lappsetin Club-tuotesarjaan.
Puiston etelänurkassa on penkkiryhmä. Kalusteet ovat melko hyväkuntoisia
lukuun ottamatta penkkien kuultomaalin hilseilyä. Valaistus on riittävä.
Tavoitteet
Viihtyisässä korttelipuistossa on tilaa oleskella vapaasti ja pelata.
Toimenpiteet
Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Kukkivia valkoapiloita
säästetään mahdollisuuksien mukaan nurmikon leikkauksessa. Nuoret puut
(mm. lehmukset) vaativat säännöllisiä hoitoleikkauksia kehittyäkseen latvuksiltaan kestäviksi ja kaunismuotoisiksi. Puusto hoitoleikataan. Puiden metalliset runkosuojat poistetaan puiden kasvaessa. Osa mukulakiveyksistä on
aukkoisia: kiveykset paikataan. Kiireellisyysluokka 1.
Eteläkulman nurmikon kuntoa seurataan ja tehdään tarvittaessa ilmastointi. Nuorison niin sanotut hengailuvälineet on sijoitettu asfaltille, mikä ei ole
turvallisuuden kannalta suotavaa. Kun kalusteet alkavat kulua, korvataan ne
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penkeillä ja muilla välineillä, jotka eivät vaadi turva-alustaa. Korkea puuaita voidaan korvata jatkossa sen kuluessa matalammalla kasvillisuuden suoja-aidalla,
jolloin nuorison oleskelualueesta tulee avoimempi. Kiireellisyysluokka 2.

Silta päiväkodille pohjoisessa.

Kalusteita länsilaidan aitauksessa.

Näkymä puistoon.
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54. MARKKINATIEN KORTTELIPUISTO
Kohteen kuvaus
Kerrostalojen väliin jäävälle puistoalueelle on asemakaavassa merkitty kevyen liikenteen väylä, joka jatkuisi Anianpellonpolkuna Turkhaudantien ja
Traktoritien kulmaan. Reittejä ei ole rakennettu. Puistoalueella on pientalo,
joten suurin osa puistoalueesta on asuinkäytössä. Osa puistosta sekä rakentamaton kevyen liikenteen yhteys rajautuvat kerrostalon pihaan ja ovat
osaksi pihaa ja osaksi hoitamatonta, lehtipuuvaltaista viheraluetta, jonne on
tuotu puutarhajätettä.
Vuonna 2005 on käynnistynyt alueen asemakaavan muuttaminen (Malmin
Markkinatien ja Turkhaudantien välisen puistoalueen asemakaavan muutos)
ja tulevaisuudessa alue tullaan todennäköisesti ottamaan kokonaan asuntokäyttöön.
pinta-ala
1 545 m²
rekisterinumero
47071
hoitoluokka
A3 - poistuu kokonaan
osoite
Markkinatie
kaavamerkintä
P
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Tavoitteet
Muutetaan asuintonteiksi.
Toimenpiteet
Ylläpito. Puisto poistetaan hoitoluokkakartasta ja rekisteristä.
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55. ÖRSKINPUISTO
Kohteen kuvaus
Puisto sijaitsee Örskintien ja Örskinkujan kulmassa Ylä-Malmin kerrostalovaltaisella alueella. Lähiympäristössä on rautatieasema ja palveluja ja puistolla on
merkitystä myös kaupunkikuvassa edustavana viheralueena.
Puistossa risteilee kivituhkapintainen käytäväverkosto. Osa käytävästä ja puistosta on reunustettu väliaikaisen oloisella kasvillisuudensuoja-aidalla. Nurmikolla on luonnonkivilohkareita. Puistoaukiolla on muutamia metallipenkkejä ja
perennaistutusalue, jonka keskellä on puiston nimipaalu. Valaistus on riittävä.
Kasvillisuus on monipuolista: ryhmäruusuja, perennoja, pensaita (mm. syreeni) ja puita (mm. koristeomena, vaahtera). Nuoret kasviryhmät olivat kesällä
2005 paikoitellen rikkaruohottuneita ja kivituhka-alueiden reunojen rajaukset
istutus- ja nurmikkoalueisiin epämääräiset.
Puistoa kunnostettiin ylläpidon toimesta vuonna 2003. Tuolloin poistettiin
tarpeettomia käytäviä häiritsevän läpikulun vähentämiseksi sekä korvattiin
korkeaksi kasvaneita pensastoja matalammilla kasveilla. Penkit uusittiin Victor
Stanley Steelsites Series NRB-6 -penkeillä, mitkä tuovat arvokkuutta puistoon.
Puiston kohdalla kadun kevyen liikenteen väylää ei ole rakennettu kokonaan:
noin kymmenen metrin matkalta puuttuu asfaltti.
Tavoitteet
Siistissä ja edustavassa oleskelupuistossa on kauniit ja hoidetut istutukset.
Toimenpiteet
Ylläpito. Hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Ryhmäruusuistutuksia hoidetaan
säännöllisesti ja kasvualusta pidetään rikkaruohottomana. Nuoret istutukset
(pensaat, perennat) vaativat tehostettua rikkaruohojen poistamista ennen
kuin kasvillisuus kehittyy peittäväksi. Puuston (mm. koristeomenapuut) hoitoleikkauksista huolehditaan. Puiston nimipaalun lasi korjataan. Käytävien reunat kantataan säännöllisesti. Kadun reunan kevyen liikenteen väylän puuttuva
osuus rakennetaan ensi tilassa. Kiireellisyysluokka 1.
Puiston rajalla oleva suoja-aita uusitaan siistillä, pysyvällä puuaidalla niiltä osin,
minne aita on tarpeellinen. Puuaidan mallina käytetään esimerkiksi tummasävyistä Vallilan hoitopiirin tyyppiä. Tarpeettomat suoja-aidat poistetaan. Kiireellisyysluokka 2.
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pinta-ala
1 258 m²
rekisterinumero
47082
hoitoluokka
A2
osoite
Örksintie, Örskinkuja
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
Mirja Ruokokoski, 1990
Tomas Palmgren, 2003
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
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56. KAUPPATIEN PUISTIKKO
Kohteen kuvaus
Avoin puistoaukio sijaitsee kevyelle liikenteelle varatun Kaupparaitin varrella
keskeisellä paikalla Ylä-Malmilla. Aukio on tärkeä levähdys- ja oleskelupaikka.
Alue rajautuu asuinkerrostaloihin, joista osassa on myös liikehuoneistoja.
Puistoaukio on suurimmaksi osaksi pinnoitettu betonikivellä. Keskellä aukiotilaa on betonista ja luonnonkivestä tehty kaareva muurirakenne, jota reunustaa syreeni-istutus. Muurissa on kiinni puupenkit. Puiston taustaosassa on
nurmikkopintainen istutusalue, jossa on lehtipuustoa sekä vuorimäntyryhmä. Yläosan istutusaluetta reunustaa muuri, jota on käytetty istuimena sekä
ilmeisesti myös skeittailuun. Valaistus on riittävä. Alueella on teräksenväriset
roska-astiat sekä kierrätyspiste vaatteille, lasille ja paristoille.

pinta-ala
1 220 m²
rekisterinumero
57070
hoitoluokka
A2
osoite
Kaupparaitti
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
-

Tavoitteet
Siistillä ja edustavalla puistoaukiolla on mahdollisuus oleskella ja levähtää.
Aluekeräyspiste on kaupunkikuvaan sopiva ja siisti.
Toimenpiteet
Ylläpito. Penkit alkavat olla kuluneita, joten ne kunnostetaan tai uusitaan lähivuosina. Ylätasanteen muurireunuksen saumat ovat rapistuneet. Saumat
korjataan. Vuorimäntyryhmän hoidon helpottamiseksi alue perataan hyvin
rikkaruohoista ja katetaan. Puuryhmästä poistetaan kuolleet ja huonokuntoiset puut sekä lisäksi muutamia tiheässä kasvavia runkoja puuston elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Kasvillisuus vaatii säännölliset hoitoleikkaukset,
sillä erityisesti syreenipensaston täytyy pysyä hyväkuntoisena ja siistinä näin
keskeisellä paikalla. Kiireellisyysluokka 2.
Muuta huomioitavaa
Kierrätyspisteen yleisilmeen parantamiseksi olisi muutettava keräysastioiden
ulkoasua kaupunkikuvaan sopivaksi.

Aluekeräyspiste aukion pohjoisreunassa.
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57. TAIMIPUISTO
Kohteen kuvaus
Metsäinen Taimipuisto sijaitsee Malminraitin ja Viljatien kulmauksessa. Puiston läpi kulkee kevyen liikenteen reitti, jonka varsilla on niittyä. Kaupunkisuunnitteluvirasto on myös korostanut puiston merkitystä kaupunkikuvallisten tekijöiden, käyttäjämäärien ja sijainnin perusteella.
Suurin osa viheralueesta on metsää. Keskellä puistoa on avoin, kallioinen
alue ja levähdyspaikka, jossa graniittilohkareet toimivat istuimina. Puistossa
on aikaisemmin ollut pihapiiri, joten siellä on edelleen myös puutarhakasvillisuutta (mm. siperianhernepensaita, kultasade ja maksaruohoja). Avointa
aluetta on hoidettu niittynä, mutta hoitoluokka ei ole riittävä alueen säilyttämiseksi siistinä: koirien ulkoiluttamisesta aiheutuvan ravinteiden runsauden
takia niityn ovat vallanneet korkeat ruohovartiset kasvit, mm. nokkonen.
Metsäisiltä osilta pohjakasvillisuus on kulunut paikoitellen kokonaan pois.
Alue on melko roskainen ja metsän kasvillisuus häiritsevän tiheää. Puistossa
ei ole valaistusta.
Tavoitteet
Vanhat puutarhakasvit säilytetään. Metsän reuna-alueet selkeytyvät ja keskellä sijaitseva levähdysalue on siisti ja houkutteleva. Läpikulkuyhteys on
toimiva ja hyväkuntoinen. Metsä on yleisilmeeltään hoidettua, valoisaa puistometsää.
Toimenpiteet
Ylläpito. Levähdyspaikan ympäristössä kasvillisuutta hoidetaan puistomaisena
entisen pihapiirin kasveja säilyttäen. Niittyaluetta tasoitetaan tarvittaessa, jotta A3-tasoinen hoito onnistuu. Levähdysalueen ja käytävän varren hoitotaso
muutetaan A3-luokkaan. Roskien kerääminen koko alueelta tehdään vuosittain. Kiireellisyysluokka 1.
Luonnonhoito. Puiston metsäalueita hoidetaan puistometsän hoitoluokassa
(C11) puistomaisena ja valoisana. Tavoitteena on, että puustoa tullaan harventamaan ja pienpuustoa hoitamaan raivauksin. Kiireellisyysluokka 2.
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pinta-ala
6 372 m²
rekisterinumero
57065
hoitoluokka
B2 (2 158 m²)-A3
C1 (4 214 m²)
osoite
Malminraitti, Viljatie
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
7541, 7542
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58. HEINÄPELLONPUISTO
Kohteen kuvaus
Nelikulmainen Heinäpellonpuisto sijaitsee Heinäpellonpolun ja Vainiontien
risteyksessä asutuksen ympäröimänä. Puiston sisäänkäynnit sijaitsevat puiston kulmissa. Itäosassa on melko vaatimaton leikkipaikka, jonka välineistö on
sijoitettu hajanaisesti. Puisto on perusparannettu vuonna 1987. Pohjoisosassa on kaksi kivituhkapintaista pelikenttää, jotka on varusteltu maalein. Puisto
on ympäröity teräsverkkoaidalla.
Kasvillisuutena on erilaisia pensaita (mm. isotuomipihlaja, kanukka, kurtturuusu) sekä puustoa (mm. mänty, haapa, lehmus, koivu). Puistomaisen
eteläosan poikki on tallautunut oikopolku. Osa penkeistä on töhrittyjä ja
kuluneita. Heinäpellonpolun varressa on muuntamorakennus sekä jätteenkeräyspiste. Pelikentät ja poikittainen kevyen liikenteen yhteys on valaistu.
pinta-ala
5 395 m²
rekisterinumero
57009
hoitoluokka
A2 (4 485 m²)
L2 (908 m²)
osoite
Heinäpellonpolku, Vainiontie
kaavamerkintä
P
suunnittelija
Puutarhakonsultit, 1987
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Tavoitteet
Toiminnallinen korttelipuisto, joka tarjoaa lähialueen isoille lapsille ja nuorille
mahdollisuudet leikkiä ja pelata.
Toimenpiteet
Ylläpito. Puiston halki kulkeva oikopolku rakennetaan kevyesti käytäväksi.
Kasvillisuus pidetään siistinä säännöllisin hoitoleikkauksin avoimuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi.
Kasvillisuuden hoitoleikkaukset ja puuryhmien harvennus suoritetaan. Osa
kalusteista kaipaa uusimista. Leikkipaikka välineistön sijoitteluineen suunnitellaan kalustuksen uusimisen yhteydessä kokonaisuutena. Kotinummen
leikkipuisto on melko lähellä, joten Heinäpellonpuistoa profiloidaan erityisteemalla toiminnalliseksi isojen lasten (yli 6-vuotiaat) ja nuorten puistoksi,
jossa lapset voivat käydä leikkimässä ja pelaamassa turvallisesti myös ilman
vanhempia. Pelikentälle voidaan kehittää esimerkiksi rantalentopallon pelaamismahdollisuus, sillä kivituhkapintaisia pelikenttiä on alueella muutenkin
runsaasti. Kiireellisyysluokka 2.
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59. TUKKISILLANPOLUN PUISTIKKO
Kohteen kuvaus
Tukkisillanpolku on kaavassa lähivirkistysaluetta, jonka tarkoitus on tarjota
viheryhteys Vartijatien ja Tukkisillantien välille. Tukkisillanpolku mutkittelee
viehättävästi omenapuiden lomassa. Alueen eteläreunassa on ajoyhteys
tontille. Maaperä on savea.
Tavoitteet
Tukkisillanpolku tarjoaa kevyen liikenteen yhteyden kulkien puutarhamaisessa ympäristössä pientalotonttien välissä.
Toimenpiteet
Ylläpito. Niittyalueen alkukunnostuksessa puusto hoitoleikataan ja vesakkoa
raivataan. Maasto tasataan siten, että niittäminen on mahdollista. Jatkossa
hoidetaan vuosittain kaksi kertaa niittämällä (B2/d). Polku vahvistetaan. Kiireellisyysluokka 1.

Niittyjen reunustama polkuyhteys.
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pinta-ala
983 m²
rekisterinumero
47075
hoitoluokka
B2/d
osoite
Tukkisillanpolku
kaavamerkintä
VL
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
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TAPANILA
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60. KOTINUMMENPUISTO (LP KOTINUMMI)
Kohteen kuvaus
Monipuolinen puistokokonaisuus sijaitsee Kotinummentien varressa päiväkodin ja Tapaninkylän koulun vieressä. Suosittu ja hyvin varusteltu leikkipuisto Kotinummi on puiston koilliskulmassa. Puiston länsipuolella on kaksi
levähdyspaikkaa penkkiryhmineen. Koulun yhteydessä on kivituhkapintainen
pelikenttä, joka toimii talvella luistinratana. Nurmikkoalueella pelataan jalkapalloa. Puisto jatkuu koulun eteläpuolelle kujanteena ja eteläosaan muodostuu kevyen liikenteen väylien solmukohta.
Kujanteen (terijoensalava, tervaleppä) kohdalla oleva kivituhkapintainen kevyen liikenteen väylä on painunut ja tarvitsee uutta pintaa. Kevyen liikenteen
yhteys on myös itään Halmetielle. Koulun tontin pohjoispuolen nurmikoille
ja pensasryhmiin on kulunut polkuja.
Kasvillisuus on yleisvaikutelmaltaan hyvin hoidettua. Talvikunnossapito on
kuitenkin aiheuttanut jonkin verran vaurioita nurmikoille ja pensasryhmille. Etelä-pohjoissuuntainen puukujanne terijoensalavasta ja tervalepästä on
hyväkuntoinen. Muutamista puuyksilöistä on katkaistu oksia ja nämä kaipaavat leikkausta. Myös pensasryhmissä oli keväällä 2005 joitakin yksittäisiä
kuolleita puita. Pensaat ovat pääasiassa ruusuja ja angervoja. Pensaille tehtiin
hoitoleikkauksia keväällä 2005. Puiston erikoisuutena ovat lukuisat perennaistutukset ja nurmikkokummuilla on myös sipulikasveja. Leikkipuistossa on
betoniset kesäkukkalaatikot istutuksineen.
Vuonna 1987 rakennetussa leikkipuistossa on betonikivestä tehty kahluuallas
sekä monipuolisesti leikkivälineitä. Leikkipuistorakennuksen vieressä oleva
betonikiveys on painunut. Penkkejä on riittävästi ja niitä on uusittu leikkipuistoon vuonna 2004 (malli Lappset 000508 ja 000504, väri vihreä nro 17).
Siirrettävää grilliä varten on tehty paasikivestä ja ketjusta pieni aitaus. Pelikentän laidalla on huvimaja. Pienille lapsille on puuaidalla rajattu leikkialue. Osa
pienen oleskelualueen penkeistä sijaitsee niin lähellä pensastoja, että kasvillisuus häiritsee istumista. Roska-astioita on melko vähän. Valaistus on hyvä.
Kotinummen koululle ei ole pelastusreittiä ja asian ratkaiseminen aloitettiin
keväällä 2005 hallintokuntien yhteistyönä. Alustavasti sovittiin, että puistoalueesta on mahdollista vuokrata pelastusreitin vaatima kaistale koululle.
Pelastusreitin järjestämiseksi joudutaan todennäköisesti poistamaan jonkin
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pinta-ala
24 377 m²
rekisterinumero
57010
hoitoluokka
A2 (18 105 m²)
L1 (6 272 m²)
osoite
Kotinummentie, Halmetie
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
Camilla Rosengren, 1987
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
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verran kasvillisuutta ja leikkaamaan puita myös puistoalueelta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kuitenkin saada pelastusreitin vaatima tila liitettyä
asemakaavamuutoksella koulun tonttiin. Koulun tontin pohjoispuolella olisi
myös tarvetta liittää kaistale puistoalueesta tonttiin, sillä myös pihan kulkuyhteydet ovat puiston puolella.

Leikkipuiston piha-aluetta.

Leikkipuistorakennus.

Käyttäjien toivomukset
Vuonna 2005 tehtiin valtuustoaloite koulun ja päiväkodin pelastusreitin järjestämiseksi. Leikkipuiston käyttäjiltä ja henkilökunnalta kysyttiin palautetta
puistosta lomakekyselyllä syksyllä 2005. Vastauksia saatiin seitsemän. Puiston
parhaina ominaisuuksina pidettiin muun muassa vehreää ympäristöä, turvallista sijaintia ja avaraa, tilavaa yleisilmettä. Ongelmakohtina nousivat esiin
leikkivälineiden vähäinen määrä suhteessa käyttäjämäärään, hiekkalaatikkoa
ympäröivä huonokuntoinen aita sekä pienen liukumäen jyrkät portaat. Kuivatusta toivottiin parannettavan, sillä leikkipuiston rakennuksen edustan kiveyksille kerääntyy sateella vesilätäköitä. Puistoon kaivattiin lisää leikkivälineitä:
isoa kiipeilytelinettä, pienten lasten keinuja sekä koripallo- ja kaukalopallopelimahdollisuuksia. Kasvillisuuden osalta koettiin puutteena peruskasvien,
kuten koivujen, mäntyjen ja kuusien, puuttuminen.
Tavoitteet
Keskeisesti koulun ja päiväkodin vieressä sijaitsevalla monipuolisella, toiminnallisella viheralueella sijaitsee myös toimiva ja turvallinen leikkipuisto. Hyvät
kevyen liikenteen yhteydet ovat selkeät ja turvalliset ja puistossa on paikkoja
myös levähtämiseen. Koulun pelastusreitti järjestetään toimivaksi yhteistyössä hallintokuntien kanssa.

Pelikenttä.

Toimenpiteet
Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Talvikunnossapidon aiheuttamia vaurioita nurmikoille ja kasvillisuudelle pyritään välttämään ja mahdolliset vahingot korjataan keväisin. Puukujanteen kohdalla olevaa kevyen
liikenteen väylää parannetaan tasaamalla käytäväpohja ja tuomalla lisäpintaa.
Koulun pelastusreitin järjestelyt sovitaan yhdessä hallintokuntien kanssa. Kiireellisyysluokka 1.
Leikkivälineitä ja muuta kalustusta uusitaan tarpeen vaatiessa: kiireellisimpänä kunnostusta vaativat aita, hiekkalaatikko ja pieni liukumäki. Kiireellisyysluokka 1.

Myös nurmikolla pelataan.
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Nurmikoille ja pensasryhmiin kuluneiden polkujen muuttamistarve rakennetuiksi käytäviksi tarkistetaan. Polkujen rakentaminen käytäviksi ohjaisi kulkua,
jolloin laaja nurmikon ja kasvillisuuden kuluminen saataisiin estettyä. Lisäksi
kulkua pensasryhmien läpi koulun luona voidaan estää kasvillisuuden suojaaidoilla. Kiireellisyysluokka 2.
Investoinnit. Panostus kunnossapitoon riittää siirtämään peruskorjausta Kotinummen leikkipuistossa muutamilla vuosilla. Kuitenkin kuivatuksen ongelmia
ei pystytä käyttötalouden resurssein ratkaisemaan, joten investointitarve nousee esiin viimeistään ohjelmakauden loppupuolella. Peruskorjaus yhdistetään
mahdollisuuksien mukaan rakennuksen peruskorjausaikatauluun. Tutkitaan
mahdollisuutta koripalloilupaikan järjestämiseksi. Kiireellisyysluokka 3.
Kaavamuutokset. Koulun pelastusreitti järjestetään toistaiseksi puistoalueen
kautta, sillä reitti ei mahdu tontille. Pitkällä tähtäyksellä tehdään kaavamuutos, jossa pelastusreitin vaatima tila.

Tärkeää kevyen liikenteen raittia reunustaa puukujanne.
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61. PELTOPUISTO JA VAHTIPUISTO
Kohteen kuvaus
Peltopuisto ja Vahtipuisto ovat keskellä pientaloaluetta ja niiden kasvillisuus
on luonteeltaan entisen pihapiirin kasvillisuutta, joka on jäänyt hoitamatta.
Avoimelle osalle Kotinummentien varrelle on kehittynyt korkea ruohosto
mm. takiaisesta. Kapealla kohdalla kasvaa puurivistö, jonka hoitaminen on
ongelmallista viheralueen sisältä. Peltopuistossa on vanha kaivo ja ojapainanne.
Puisto on merkitty A3-hoitoluokkaan, mutta sitä ei ole rakennettu puistoksi
eikä sitä ole siten ylläpidetty hoitoluokan mukaisesti. Asukkaat hoitavat pohjoisosaa Peltopuistosta: näiltä kohdin puisto näyttää kuuluvan tontin pihaan.

pinta-ala
4 653 m²
rekisterinumero
57008, 57013
hoitoluokka
A3 - C1
osoite
Kotinummentie, Vahtipolku, Vanha Tapanilantie
kaavamerkintä
VP, P
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Puistokaistaleet muodostavat katualueen kevyen liikenteen raittien kanssa
asemakaavassa kokonaisuuden, jota pitkin muodostuisi poikittainen kevyen liikenteen yhteys aina Vanhalta Tapanilantieltä Pihatielle. Peltopuistoon
on asemakaavassa esitetty pelikenttää sekä kevyen liikenteen yhteyttä Kotinummentieltä aina Vanhalle Tapanilantielle. Reittiä tai kenttää ei kuitenkaan
ole rakennettu. Kaistaleesta osa on hyvin kapea raitin perustamista ajatellen,
sillä kaavan puistoalueesta 207 neliötä on Hietanummenkujan päässä olevan
tontin omistuksessa.
Tavoitteet
Puistoa hoidetaan puoliavoimena metsänä. Puistokaistaleen tulevaisuutta
pohditaan asemakaavallisesti, sillä nykytilassaan puistolla ei ole merkitystä
yleisenä viheralueena.
Toimenpiteet
Luonnonhoito. Puistossa ei ole virkistyskäyttöä eikä sitä ole rakennettu, joten
sen hoitaminen puistomaisena viheralueena ei ole mahdollista eikä tarpeellista. Alue otetaan mukaan luonnonhoidon toteutussuunnitteluun ja sitä hoidetaan puoliavoimena metsänä.
Ylläpito. Peltopuistossa oleva kaivo tarkistetaan. Mikäli se aiheuttaa turvallisuusriskin esimerkiksi alueella liikkuville lapsille, on kaivon kansi uusittava ja
lukittava tai kaivo täytettävä. Kiireellisyysluokka 1.
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Kaavamuutokset. Koska alueen rauhallisilla kaduilla on turvallista liikkua, ei kevyen liikenteen raittiyhteyden toteuttaminen ole välttämätöntä ja nykyisessä
maanomistustilanteessa se on myös mahdotonta, joten puiston kaavoittamista asuinkäyttöön voidaan tutkia. Kapealla rakentamattomalla kaistaleella
voidaan tarjota puistoa toistaiseksi myös vuokralle lähitonteille pihaksi.

Kaivo viheralueella.

Näkymä puistoon Kotinummentieltä.
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62. HIIDENKIVENPUISTO JA HIISIKUJANPUISTO
Kohteen kuvaus
Laaja vuonna 1997 rakennettu Hiidenkivenpuisto jää Kotinummentien, Vanhan Tapanilantien ja Rajatien väliselle alueelle. Puiston vieressä on Tapanilan
urheilutalo, jossa on erittäin monipuoliset urheilumahdollisuudet. Puistoon
pääsee kaikilta sivuilta, mutta pääsisäänkäynti on Kotinummentieltä. Tapanilan urheilutalon puoleisella puistonosalla on leikkipaikka.
Puisto on merkittävä alueen asukkaiden ulkoilu-, virkistys- ja pelipaikka. Asukaskyselyssä sitä pidettiin istutuksiltaan koko suunnittelualueen hienoimpana puistona ja yhtenä eniten käytetyistä puistosta alueella. Asukkaat pitävät puistoa myös maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävänä sekä
toimintamahdollisuuksiltaan hyvänä. Puisto on määritelty yleiskaavan 2002
liitekartassa kaupunginosapuistoksi.

pinta-ala
80 034 m²
rekisterinumero
57058, 57180, 57160
hoitoluokka
A2 (18 038 m²)
L2 (424 m²)
A3 (9 559 m²)
B2/e (1940 m²)
C1 (50 073 m²)
osoite
Kotinummentie, Hiidenkiventie,
Vanha Tapanilantie,
kaavamerkintä
VP, VP/s, ET
suunnittelija
Mirja Ruokokoski, 1997
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
7526, 7527

Kivituhkapintaiset kulkuväylät muodostavat puistoon kattavan verkoston.
Puistossa kulkee ilmeisesti myös latupohja, joka on valaistu. Puiston eteläosassa on pieniä, suojaisia pelikenttiä (mm. kivituhkapintainen lentopallo- ja
asfalttipintainen koripallokenttä) ja viehättäviä istutusalueita. Pohjoisosassa
sijaitsee juhlakenttä, jonka vieressä on pieni kuntoilualue. Alueen itäosassa
on ympäristöään korkeammalle kohoava metsäinen kukkula (37 m), jonne
on johtanut puiset portaat juhlakentältä. Portaat on purettu vuonna 2005
kunnossapidon hankaluuksien takia. Puiston kaakkoispuolella on ollut teollisuusalue, joka oli rajattu puistosta metalliverkkoaidalla. Teollisuustontti muutetaan tulevina vuosina asuinkäyttöön.
Rakennetun puisto-osuuden istutukset ovat runsaat. Alueella on mm. ruusu- ja perennaistutuksia. Rakennetun puiston istutuksista osaa ei ole hoidettu kauttaaltaan hoitoluokan mukaisesti: esimerkiksi perennaistutukset A2hoitoluokassa olivat rikkaruohottuneita kesällä 2005. Puiston pohjoisosassa
liikuntakeskukseen rajoittuvassa luiskassa on vuorimäntyistutus, jonka hoitovastuu ja merkitys ovat epäselvät. Erikoisuutena puiston keskellä on rakennettuja luonnonkukkaniittyjä, joita hoidetaan käsityövaltaisesti. Metsäalueella
on avoimia kallioita sekä kuivaa kangasta, jossa kasvaa komeita vanhoja mäntyjä. Metsän pohjakerroksissa on mm. pihlajaa, pajuja ja vaahteraa. Puistossa
on riittävästi roska-astioita. Penkit ja pöytä-penkkiryhmät ovat osaksi huonokuntoisia ja töhrittyjä. Varustuksena on lisäksi muutamia kuntoiluvälineitä
sekä pieni, melko huonokuntoinen sadekatos.
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Maaperän puhtautta puiston eteläosissa on tutkittu vuonna 2004, sillä teollisuuden takia lähialueella on esiintynyt mm. asbestia. Kunnostustöitä aloitettiin vuonna 2005. Arvion mukaan osa pilaantuneista maasta poistetaan ja
osa peitetään puhtailla mailla.
Hiisikujanpuisto. Puisto on suojaviheralueen oloinen kaistale Vanhan Tapanilantien ja asutuksen välissä. Alue suunniteltiin vuonna 2005 uudelleen, sillä
alueelle vahvistui uusi kaava, jossa teollisuustontti muutettiin asuinkäyttöön.
Käyttäjien toivomukset
Puistoon on toivottu skeittiramppia, mutta aloitteeseen on vastattu kielteisesti, sillä Tapulikaupungissa oleva uusi Tullikirjurin puiston skeittipaikka palvelee myös Tapanilan asukkaita.
Tavoitteet
Hiidenkivenpuisto on asukkaiden mukaan suunnittelualueen istutuksiltaan
hienoin puisto, joten sitä hoidetaan Tapanilan helmenä. Kasvillisuus on hoitoluokan mukaisesti hoidettua, hyväkuntoista ja monipuolista. Pilaantuneet
maa-alueet saadaan turvallisiksi alueella liikkuville. Metsäalueen osalta tavoitteena on elinvoimainen lähimetsä, jonka hoitotoimissa huomioidaan luontoarvot.
Toimenpiteet
Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti: erityisesti istutusten hoitoa nostetaan tasaisesti A2-hoitoluokan tasolle. Vanhat, huonokuntoiset puiset penkit ja pöytä-penkkiryhmät poistetaan ja korvataan tarvittaessa uusilla.
Penkkien ympäristön kasvillisuuden hoitoon kiinnitetään erityishuomiota.
Kulunut sadekatos poistetaan. Jätehuolto tarkistetaan ja yksittäiset roska-astiat korvataan harkitusti sijoitetuilla syväkeräyssäiliöillä. Kiireellisyysluokka 2.
Leikkialuetta Tapanilan urheilukeskuksen ja nuorisotilan tuntumassa kehitetään isojen lasten ja nuorten aktiivisen leikin alueena. Kiireellisyysluokka 3.
Investoinnit. Pilaantuneet maat käsitellään tarpeen mukaisella kunnostusmenetelmällä. Hiisikujanpuisto rakennetaan suunnitelmien mukaisesti ja Hiidenkivenpuiston alue laajenee asemakaavan mukaisesti.
Luonnonhoito. Metsäalueen hoidossa sovitetaan yhteen virkistyskäyttö ja
luontoarvot. Metsäaluetta hoidetaan elinvoimaisena mäntyvaltaisena lähiKatos pohjoisosassa.
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metsänä, jonka sisällä on vaihtelevuutta. Reittien varret pidetään valoisina
ulkoilijoiden turvallisuudentunteen säilyttämiseksi. Metsikön keskellä on tiheikköjä eläinten suojapaikoiksi. Kukkivaa, kuivaa niittyä hoidetaan käsityövaltaisesti, vaikkakaan istutettuna sitä ei voida pitää arvoniittynä. Rakennettu
niittyalue puiston keskellä vaatii käsityövaltaista hoitoa (B2/e).

Juhlakentän puut ja valaisin.

Niitty keskiosassa.

Katajaistutuksia lounaassa.

Saapuminen luoteesta.

Leikkipaikka nuorisotalon luona.
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63. KURRANUMMI
Kohteen kuvaus
Kurranummi sijaitsee Tapaninkyläntien ja Kotinummentien kulmauksessa.
Itä- ja etelälaidoilla on pientaloja. Puisto on viheralueverkoston solmukohdassa: etelään jatkuu viheryhteys Hiidenkivenpuiston ja Peltopuiston kautta
kohti Malmia ja länteen Tapaninkyläntien varren suojaviheralueita pitkin Vantaanjoelle. Viheryhteys itä-länsisuunnassa tulee kuitenkin katkeamaan kaavoituksen myötä. Kurranummi on määritelty yleiskaavan 2002 liitekartassa
kaupunginosapuistoksi. Asukaskyselyssä puistoa pidettiin toimintamahdollisuuksiltaan hyvänä.
Kurranummen pohjoisosassa on vuonna 2003 rakennettu, hyvin varusteltu
leikkipuisto. Puiston reunoilla maasto on muotoiltu harjanteiksi, jotka suojaavat liikenteen haitoilta. Leikkipuistossa on mm. kahluuallas, amfiteatteri,
liikennepuisto, leikkivälineistöä sekä hiekka-alue pelaamista varten. Leikkipuiston yhteydessä on lampi, jonka saaressa on huvimaja. Saareen pääsee
kaarisiltaa pitkin. Lampi on aidattu puisella suoja-aidalla. Talvella puistoalueella on jäädytetty kenttä luistelua varten ja kumpareet toimivat mäenlaskupaikkoina.
Puistossa on pelikenttä, joka on heittovalaistu. Puiston pohjoisosassa oleva
koira-aitaus on aidattu metalliverkkoaidalla ja aitaukseen on sijoitettu erilaisia
agility-välineitä. Varusteet ja kalusteet ovat uusia ja hyväkuntoisia. Penkit ja
pöytäpenkkiryhmät ovat käsittelemätöntä puuta (Victor Stanley Homestead
Series). Joitakin ilkivallan merkkejä kuitenkin esiintyy: mm. huvimajan ikkunoita on rikottu.
Kasvillisuus on pääasiassa istutettua puistokasvillisuutta. Myös rakennettuja,
kauniisti kukkivia niittyjä on puiston laidoilla ja lammen ympärillä. Itäosassa
on metsäsaareke.
Käyttäjien toivomukset
Puiston henkilökunnalle ja käyttäjille annettiin mahdollisuus antaa palautetta
lomakkeella puiston nykytilasta syksyllä 2005. Vastauksia saatiin vain yksi, johon oli koottu yhteisesti leikkipuiston henkilökunnan mielipiteitä. Ongelmiksi
nousivat ilkivalta, vaarallisina pidetyt vesilammikot, liukumäki sekä puutteellinen valaistus. Valaistuksen parantaminen olisi tärkeää erityisesti pelikentällä
ja isojen lasten leikkialueella. Pelikentälle kaivataan lisäksi maaleja ja penkkejä,
joissa voi vaihtaa luistimet.
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pinta-ala
45 500 m²
rekisterinumero
57060
hoitoluokka
A2 (4 801 m²)
K1 (681 m²)
L1 (6 226 m²)
A3 (22 059 m²)
B2/b (8 590 m²)
C1 (3 143 m²)
osoite
Tapaninkyläntie
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
Ismo Häkkinen, Ramboll Finland Oy
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
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Tavoitteet
Alue on kaupunginosapuisto, joka tarjoaa turvalliset, monipuoliset toimintamahdollisuudet kaikenikäisille lapsille. Puistoalue on monimuotoinen sisältäen sekä luonnonalueita että hoidettua, rakennettua puistoa.

Isojen lasten leikkialue.

Toimenpiteet
Ylläpito. Aluetta hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Liukumäki uusitaan. Kasvillisuutta ryhmitellään ja yksittäisiä pieniä pensasryhmiä voidaan poistaa; kasvillisuuden hoito sovitaan maastokatselmuksessa ylläpidon tilaajan ja tuottajan välillä. Puiset suoja-aidat poistetaan vesiaiheen ympäriltä, sillä leikkialue
aidattiin vuonna 2005 teräsaidalla. Pelikentän reunalle asennetaan luistelua
varten katos ja penkit, jotka sopivat yhteen puiston muun kalustuksen kanssa. Kiireellisyysluokka 1.
Luonnonhoito. Metsäaluetta ylläpidetään elinvoimaisena. Niittyjä hoidetaan
hoitoluokan B2/b mukaisesti eli niitetään kerran kesässä ja korjataan niittojäte.

Pienten lasten leikkialue.

Vesiaihetta ympäröi niittykasvillisuus.

Koira-aitaus.

Amfiteatteri ja maavallin istutuksia.
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64. VELJESTENPUISTO
Kohteen kuvaus
Metsäinen puisto sijaitsee Tapanilan ala-asteen ja päiväkodin vieressä Veljestientien varrella. Puiston eteläpuolella on pientaloja ja keskellä puistoa on
asuintontti. Metsikössä risteilee kevyesti rakennettuja, kivituhkapintaisia kävelyreittejä sekä tallautuneita polkuja.
Metsä on rehevää sekametsää, josta on poistettu huonokuntoinen kuusikko
muutama vuosi sitten. Puustossa on muun muassa mäntyjä, koivuja ja kuusia sekä nuoria pihlajia, vaahteroita ja jalavia. Aluskasvillisuus on läpipääsemätöntä: vadelmaa, nokkosta, vuohenputkea, terttuseljaa, takiaisia. Puiston
sisäänkäynnit ovat epämääräiset. Yleisilmeeltään metsikkö on tiheikköinen.
Veljestenpuistossa ei ole valaistusta eikä kalusteita, joskin jonkin verran puiston pohjoisosiin tulee valoa vasta kunnostetun Veljestentien varren valaistuksesta. Veljestentie on juuri kunnostettu ja puiston polkujen liittymäkohdissa tielle on suuri kontrasti hoitamatonta ja hoidettua.
Tavoitteet
Viheryhteyttä Tapanilantorilta Veljestenpihaa pitkin Hiidenkivenpuistoon kehitetään vahvistamalla reittiyhteyksiä. Puiston läpi on turvallista kulkea: käytävien varret otetaan säännöllisen hoidon piiriin. Veljestenpuisto on elinvoimainen, valoisa, puistomainen lähimetsä, jossa on sekapuusto.
Toimenpiteet
Ylläpito. Tärkeimpiä käytäviä vahvistetaan, jotta kulku ohjautuu selkeille reiteille rasittamasta metsää monina epämääräisinä polkuina. Tärkeimpiä reittejä ovat etelä-pohjoissuuntainen yhteys Kertojantieltä haarautuen kahteen
osaan Veljestentielle sekä yhteys päiväkodin portille alueen lounaiskulmaan.
Käytävien varret hoidetaan säännöllisin (vähintään kaksi kertaa vuodessa)
niitoin, jotta avoimuus ja turvallisuus säilyvät. Kapeat metsäkaistaleet sisäänkäynneissä tonttien väleissä Kertojantielle ja Veljestentielle muutetaan B2/
d-hoitoluokkaan, sillä ne rajautuvat suoraan kapeina kaistaleina tontteihin.
Hoitoluokkamuutos vaatii kevyen rakentamisen: olemassa olevan kasvillisuuden harventamisen sekä maapohjan tasoituksen ja nurmetuksen. Kiireellisyysluokka 1.
Luonnonhoito. Alueen metsäisiä osia (C1) tulee harventaa ja ylitiheää nuorta
taimikkoa ja muuta pienpuustoa hoitaa ryhmittäisin raivauksin.
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pinta-ala
5 115 m²
rekisterinumero
57073
hoitoluokka
C1
sisäänkäynnit C1-B2/d
osoite
Veljestentie
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
7553
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65. KERTOJANPUISTO
Kohteen kuvaus
Kertojanpuisto sijaitsee katujen kulmauksessa, tonttien välissä pientaloalueella. Yleisilmeeltään puisto on epämääräinen sekoitus entistä pihapiiriä ja
metsikköä, jossa kasvava vesakko tukkii läpinäkyvyyttä. Metsäisillä osilla on
sekapuusto: koivuja, kuusia, nuoria raitoja, haapoja, vaahteroita, pihlajia ja
puutarhakasvillisuutta. Puiston eteläosassa on muuntamorakennus, jonka
ympärillä on niittymäistä kasvillisuutta. Eteläosan halki kulkee tallautunut polku asuintontille. Kertojantien varressa on ilmajohtoinen katuvalaistus.
Kaavan puistoalueesta eteläisin osa on yksityisomistuksessa.
Tavoitteet
Puistolla ei ole merkitystä yleisenä viheralueena. Hoidon tavoitteena on väljä ja puistomainen metsikkö.
pinta-ala
kaavapinta-ala 1 829 m²,
hoitopinta-ala 1 163 m²
rekisterinumero
57072
hoitoluokka
C1
osoite
Kertojantie, Tuomaankuja
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS
7556

Toimenpiteet
Luonnonhoito. Metsikköä ylläpidetään jatkossa elinvoimaisena, väljänä ja
yleisilmeeltään siistinä. Kiireellisyysluokka 2.
Kaavamuutokset. Puiston käyttötarkoituksen muuttamista voidaan tutkia.

Kertojanpuiston metsää.
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66. PÄIVÖLÄNPUISTO
Kohteen kuvaus
Päivölänpuisto sijaitsee asuinkerrostalojen korttelissa. Alueella on melko
vaatimaton leikkipaikka, jonne on kulku myös Kuuliljantieltä. Kuuliljantien
sisäänkäynti on jäsentymätön, sillä samassa kohtaa on myös ajo tontille ja
asuinrakennusten postilaatikot ja jäteastiat. Leikkipaikan välineistönä on penkki, keinu, hiekkalaatikko, keinueläin sekä sivummalla metsässä keinulauta ja
kolme tasapainoiluvälinettä. Leikkipaikkaa reunustaa varjostava metsikkö.
Käytävät ovat kivituhkapintaisia ja puiston keskiosissa niiden linjaukset ovat
epäselvät, mistä johtuen kulku on levinnyt metsikköön kuluttaen metsänpohjakasvillisuuden paikoitellen lähes kokonaan. Käytävillä ajetaan toisinaan
myös mopoilla, vaikka se on liikennemerkein kielletty. Puiston keskiosalla
käytävät ylittävät pienen maastopainanteen kahta puutasannetta pitkin.
Metsäiset osat eivät ole olleet mukana luonnonhoitosuunnitelmassa. Metsän
pääpuulajina on reilu satavuotias kuusi, jonka lisäksi alueella on rauduskoivua, pihlajaa ja vaahteraa. Istutetuilla osilla on lisäksi mm. omenapuita, kirsikkaa, tuomea, kurtturuusuja ja syreenejä. Metsiköstä on poistettu muutama
vuosi sitten joitakin lahovikaisia kuusia ja jäljellä olevissa todettiin kairauksessa
kesällä 2005 jonkin verran lahovikaisuutta.
Käyttäjien toivomukset
Asukkaat ovat kertoneet puiston olevan lähinnä päihdeongelmaisten kohtaamispaikka. Käytävä Kuuliljantieltä on huonokuntoinen. Leikkipaikalla on
niukasti välineistöä ja erityisesti uutta liukumäkeä on toivottu.
Tavoitteet
Puisto toimii lähialueen pienten lasten leikkialueena. Puisto on rauhallinen,
valoisa, avoin ja turvallinen. Puiston käytävät toimivat osana viheryhteyttä
Tapanilantorilta Veljestenpuistoa pitkin Hiidenkivenpuistoon.
Toimenpiteet
Investoinnit. Leikkivälineet uusitaan pienten lasten tarpeita vastaavaksi ja toiminnot keskitetään selkeästi rajatulle leikkipaikalle, joka sijoitetaan puiston
keskiosaan. Metsässä olevat yksittäiset leikkivälineet poistetaan. Keinotekoisen oloinen maakumpu tasataan. Kuluneelle metsänpohjalle tuodaan kasvualustaa ja kylvetään nurmikko. Kurtturuusuistutus perataan ja katetaan.

174

pinta-ala
2 194 m²
rekisterinumero
57074
hoitoluokka
A2 (172 m²)
L2 (987 m²)
C1 (1 035 m²)-pitkällä tähtäimellä A3
osoite
Päivölänkuja
kaavamerkintä
P
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

KOHDEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Kevyen liikenteen yhteyttä Päivölänkujan ja Kuulijantien välillä parannetaan.
Puiston sisäänkäynnit ja keskiosan käytävät linjataan selkeästi. Huonokuntoisista puusilloista poistetaan toinen tarpeettomana ja toinen korjataan tai
uusitaan tarpeen mukaan.
Toimenpiteiden jälkeen leikkialueen rajaus (A2) tarkistetaan myös hoitoluokkakarttaan ja muu osa puistosta muutetaan hoitoluokkaan A3. Kiireellisyysluokka 1.
Jäsentymätön sisäänkäynti.

Luonnonhoito. Puustoa harvennetaan valoisan puistomaiseksi. Harvennuksessa poistetaan erityisesti vanhoja kuusia. Jätetään erityisesti pihlajaa, vaahteraa ja mäntyä. Puuston harvennus suoritetaan ennen investoinnin aloittamista, jolloin puusto ehtii valmentua tulevaan tilanteeseen.
Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokan mukaisesti. Suoritetaan säännöllinen
tarkistuskäynti siisteyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Puistomainen
kasvillisuus hoitoleikataan. Kiireellisyysluokka 1.

Leikkivälineitä metsäalueella.

Leikkialue.
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67. TAPANILANNUMMI
Kohteen kuvaus
Hoitamattoman oloisen, metsäisen puiston eteläpuolella on päiväkoti.
Metsikön läpi kulkee sorapintainen, kevyesti rakennettu, kapea kevyen
liikenteen yhteys Liiketieltä Terveystielle. Terveystien varrella on puistomuuntamo. Kaavassa puistoon on merkitty pelikenttä (up). Paikalla on kuitenkin vain hoitamaton, nurmettunut aukio ja valaisintolpat.
Metsikkö on osaksi entistä piha-aluetta, mistä jäänteenä alueella on myös
puutarhakasveja, muun muassa ruusuja, syreenejä, pajuangervoa ja omenapuu. Metsäalueen puusto on sekalaista: vanhoja koivuja, mäntyjä, raitoja,
haapaa, vaahteraa. Terveystien varrella on komea mänty. Alue ei ole ollut
mukana luonnonhoitosuunnitelmassa.
Nykytilassaan puistolla on merkitystä yleisenä viheralueena vain läpikulun
kannalta.
Tavoitteet
Kasvillisuus on siistiä ja metsikössä valoisan puistometsän tunnelma. Läpikulkumahdollisuus säilyy.
Toimenpiteet
Luonnonhoito. Käytävä pidetään kunnossa. Metsikössä on harvennustarve.
Korjuutähteet haketetaan maastoon tai kuljetetaan kokonaan pois, sillä risujen ja runkojen jättäminen saattaa houkutella lähiasukkaita tuomaan puistoon puutarhajätettä. Kiireellisyysluokka 2.
Kaavamuutokset. Puistolla ei juuri ole nykytilassaan yleistä virkistysarvoa.

pinta-ala
2 276 m²
rekisterinumero
57090
hoitoluokka
C1
osoite
Terveystie
kaavamerkintä
VP, up
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Osa puistoalueesta vaikuttaa
entiseltä piha-alueelta.
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68. TAPANILANKAAREN TIENVARSI
(Päivöläntie, Kanervarinne)
Kohteen kuvaus
Tapanilankaaren varrella on suojaviheralueita, jotka ovat pääasiassa metsäisiä.
Kuviolla 57097 on epämääräinen avoin kenttäalue. Itäosassa on suojaviherkaistale, joka jää kahden liikenneväylän, Tapanilankaaren ja Kanervarinteen,
väliin. Osa itäisimmistä kaistaleista on rakennettu A3-luokkaan.
Kuviolla 57096 on geologisesti ja geomorfologisesti arvokkaaksi luokiteltu,
suuri siirtolohkare, joka on graniittigneissiä. Kohde sijaitsee Ripetien pohjoispäässä ja on määritelty arvoltaan suureksi (arvon luokka 1).
Tavoitteet
Suojaviheralueen kasvillisuus on siisti ja elinvoimainen.
pinta-ala
17 849 m²
rekisterinumero
57096, 57097, 57098, 57099,
57100, 57101
hoitoluokka
A3 (254 m²)
C1 (17 595 m²)
osoite
Tapanilankaari, Päivöläntie, Kanervarinne
kaavamerkintä
EV
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

Toimenpiteet
Ylläpito. Puistoa hoidetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Geomorfologisesti
arvokkaan lohkareen ympäristön siisteyteen kiinnitetään erityishuomiota.
Luonnonhoito. Suojavyöhykepuustoa hoidetaan monikerroksisena ja elinvoimaisena säännöllisin lievin harvennuksin. Tiheä mäntyistutus kaipaa harvennusta.

Hoidettua suojaviheraluetta.
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69. KOLISTIMENPOLUN PUISTO
Kohteen kuvaus
Asemakaavan puistosta vain pieni osa on rakennusviraston hoidossa, sillä
suurin osa alueesta on yksityisomistuksessa. Alueella on ajettu maastopyörillä. Puisto on ollut investointitoimiston hankerekisterissä, mutta maanomistustilanteen takia aluetta ei ole ollut mahdollista rakentaa.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Läpikulkuyhteys on toimiva ja puisto on yleisilmeeltään siisti.
Toimenpiteet
Investoinnit. Puisto rakennetaan maanomistustilanteen salliessa. Kiireellisyysluokka 2.

Puistomuuntamon vierestä kulkee käytävä.
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pinta-ala
kaavapinta-ala 3 535 m²
hoitopinta-ala 350 m²
rekisterinumero
57103
hoitoluokka
C1
osoite
Kolistimenpolku, Terveystie
kaavamerkintä
VP
suunnittelija
luonnonhoidon kuvio
Ylä-Malmi-Pukinmäki LHS

PUKINMÄKI, TAPANILA, TAPANINVAINIO, YLÄ-MALMI
ALUESUUNNITELMA (2007-2016)
INVESTOINTIHANKKEET
KOHDE
66. PÄIVÖLÄNPUISTO

TOIMENPITEET
suunnittelu ja rakentaminen

Kiireellisyys Kust. arvio/€
1
.

48. TYYNELÄNPUISTO

pohjoisosan rakentaminen

1

47. MALMIN KIRKKOPUISTO tulevan hoito- ja kehittämissuunnitelman
esittämät investoinnit
35. KAPTEENSKANMÄKI
käytäväverkoston suunnittelu ja rakentaminen
kaavan mukaisesti
Toteutuma yhteensä

1

29. TAPANINVAINION
KORTTELIPUISTO
3. PUKINMÄEN
RANTAPUISTO
POHJOINEN ja
4. NÄREPUISTO

2

rakentaminen niitystä A3-hoitoluokkaan, kevyt
rakentaminen, aluekeräyspiste
tulevan yleissuunnitelman esittämät investoinnit

1
634 000

2

Toteutuma yhteensä

261 000

36. LP TERVAPÄÄSKY

peruskorjaus

60. LP KOTINUMMI
51. LAIDUNPUISTO

peruskorjaus, sidotaan mahdolliseti rakennuksen 3
peruskorjaukseen
peruskorjaus
3

2. PUKINMÄEN
RANTAPUISTO
ETELÄINEN
1. BOCKINPUISTO

käytäväyhteyden rakentaminen rantaan,
Pukinmäenkaaren alitusmahdollisuuden
tutkiminen, kalusteet (huom. maanomistus)
leikkipaikan kunnostaminen

3

69. KOILISTIMENPOLUNPUISTO

suunnittelu ja rakentaminen kaavan mukaisesti
(huom. maanomistus)

3

3

3

Toteutuma yhteensä

1 678 000

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

2 573 000
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KÄYTTÖTALOUDEN TOIMENPITEET
KOHDE

TOIMENPITEET

Kiireelli- Kust.
syys
arvio/€

1. BOCKINPUISTO

1

44. LAULURASTAANPUISTO

kalusteiden (roska-asiat, penkit) uusiminen ja
katosten poistaminen
huonokuntoisten ajonestolaitteiden uusiminen
leikkiaitausten poistaminen ja maisemointi
osaksi puistoa
aukiolla pieniä, kiireellisiä kunnostustöitä
roska-astioiden ja penkkien sijoittelun
tarkistaminen ja uusiminen
huonokuntoisten pöytä-penkki-ryhmien
uusiminen, pelikentän maalien verkkojen
uusiminen
leikkipaikan parantaminen turvastandardien
mukaiseksi, penkin uusiminen
kaivon tarkistaminen, tarvittavat toimenpiteet
turvallisuuden varmistamiseksi
kalusteiden kunnostaminen

46. SUVIPUISTO JA SYYSTIEKATAJAMÄENTIE VIHERKAISTA

kuusten kunnon arviointi ja tarvittaessa
poistamimen

47. MALMIN KIRKKOPUISTO JA LP
TRAKTORI

entisen pihapiirin nostaminen hoitoluokkaan A3, 1
betonialtaan rikkominen/täyttö

47. MALMIN KIRKKOPUISTO JA LP
TRAKTORI

LP Traktorin kalusteiden uusimista,
mäenlaskupaikan kunnostaminen

1

47. MALMIN KIRKKOPUISTO JA LP
TRAKTORI
48. TYYNELÄNPUISTO

koira-aitauksen kalusteiden uusiminen

1

kaivonkansien korko (katuylläpito)

1

49. JERMUPUISTO

käytävien ylläpito, oleskelupaikan säännöllinen
siivous, penkkien uusiminen
penkkien kunnostaminen
kadun reunan kevyen liikenteen väylän
rakentaminen (katuylläpito)
hoitoluokkamuutos A3-luokkaan, kasvillisuuden
hoitoleikkaukset, nurmikkoalueen tasaaminen
polun vahvistaminen, kasvillisuuden
hoitoleikkaukset
väylän parantaminen (katuylläpito)
likumäen uusiminen, kasvillisuuden ryhmittely,
suoja-aitojen poisto lammen luota
käytävien vahvistaminen ja sisäänkäyntien kevyt
rakentaminen B2-hoitoluokkaan
puiston sisääntulon istutukset ja järjestelyt
pysäköinnin estämiseksi
puuston ja pensaiston kertaluonteinen raivaus
saarekkeiksi

1

13. MURATTIPUISTO
14. UKKOSTIE-ASTERITIE PUISTIKKO
19. VUOHIKUJAN PUISTO
34. TAPAINIVAINION RANTAPUISTO
POHJOINEN
36. TAPANINVAINION ALUEPUISTO
(LP TERVAPÄÄSKY)
38. KOTTARAISPUISTO
41. PELTOPUISTO

50. KUHANKEITTÄJÄNPUISTO
55. ÖRSKINPUISTO
57. TAIMIPUISTO
59. TUKKISILLANPOLUN PUISTIKKO
60. KOTINUMMENPUISTO
63. KURRANUMMI
64. VELJESTENPUISTO
9. MAASALONPUISTO
46. SUVIPUISTO
Toteutuma yhteensä
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
200 300

KÄYTTÖTALOUDEN TOIMENPITEET
KOHDE

TOIMENPITEET

Kiireelli- Kust.
syys
arvio/€

10. KUISMAPUISTO

portaiden korjaus

2

13. MURATTIPUISTO

leikkipaikan poistaminen ja maisemointi

2

22. SINIMETSÄ JA KEHÄ I:N
SUOJAVIHERALUEET

syväkeräyssäiliöiden asentaminen

2

24. SIMPUKKAKUJAN
VIHERKAISTA
28. RASINPUISTO

ränsistyvien kuusten poistaminen ja pikkupuiden
2
istuttaminen
itäisen osan ojan penkereen/katualueen alkukunnostus A2- 2
hoitoluokan mukaiseksi
leikkipaikan poistaminen ja maisemointi
2

28. RASINPUISTO
35. KAPTEENSKANMÄKI

entisen pihapiirin hoito kulttuurivaikutteisen kasvillisuuden
ja rakenteiden säilyttämiseksi (kartano- ja huvilapuutarhat)
roska-astioiden ja penkkien sijoittelun tarkistaminen ja
uusiminen
leikkipaikan poistaminen ja maisemointi, uuden penkin
hankkiminen
lammikon saarekkeiden puuosien osittainen poistaminen

2

leikkialueen pöllireunuksen poistaminen ja tasoittaminen,
leikkipaikan profilointi kaikenikäisille
nuorison hengailuvälineiden korvaaminen penkeillä yms.,
puuaidan uusiminen
penkkien kunnostaminen, muurin saumojen korjaaminen
käytävän rakentaminen, leikkipaikan kunnostaminen
roska-astioiden ja penkkien sijoittelun tarkistaminen ja
uusiminen
leikkipaikan poistaminen ja maisemointi

2

62. HIIDENKIVENPUISTO

penkkien uusimista, sadekatoksen poisto, jätehuollon
tarkistaminen/syväkeräyssäiliöt

2

9. MAASALONPUISTO

tarpeettoman aidan poistaminen, mahdolliset portaiden
korjaukset

2

4. NÄREPUISTO
48. TYYNELÄNPUISTO
5. SUNILANPUISTO
52. ANIANPELLONPUISTO
53. PUIMURIPUISTO
56. KAUPPATIEN PUISTIKKO
58. HEINÄPELLONPUISTO
6. AARNE LAITAKARIN PUISTO
6. SÄVELTÄJÄNPUISTO JA

2
2
2

2
2
2
2
2

Toteutuma yhteensä
38. KOTTARAISPUISTO
62. HIIDENKIVENPUISTO
8. SÄVELTÄJÄNPUISTIKKO
42. RUOHOPUISTO ja
KOTINUMMENTIE-HUHTATIE
PUISTIKKO

127 500
kasvillisuuden täydentäminen muutamalla puulla
(viljelysopimuspuut)
leikkialueen kehittäminen erityisesti nuorisoa palvelevaksi
kulku muistokivelle ja kiven lähiympäristö pinnoitetaan
polkumaisen yhteyden rakentaminen
Kotinummentie-Heinäpellontie

Toteutuma yhteensä
KÄYTTÖTALOUDEN MENOT YHTEENSÄ

3
3
3
3

50 800
378 600
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SUUNNITELMAT, SELVITYKSET
KOHDE

TOIMENPITEET

KOKO ALUE

luonnonhoitosuunnitelman päivittäminen

47. MALMIN KIRKKOPUISTO

suunnittelutoimisto/ylläpitotoimisto, hoito- ja
kehittämissuunnitelman laatiminen
entisen pihapiirin kasvillisuuden tarkistaminen, mahdollisia
kasvillisuusarvoja
entisen pihapiirin kasvillisuuden tarkistaminen, mahdollisia
kasvillisuusarvoja
suunnittelutoimisto/investointitoimisto, yleissuunnitelman
laatiminen puistoalueelle

47. MALMIN KIRKKOPUISTO
35. KAPTEENSKANMÄKI
3. PUKINMÄEN
RANTAPUISTO POHJOINEN

182

KIIREELLISYYS
1
1
1
1
2

HOITOVASTUU- JA KAAVAMUUTOSESITYKSET
KOHDE

TOIMENPITEET

1. BOCKINPUISTO
3. PUKINMÄEN RANTAPUISTO
POHJOINEN
9. MAASALONPUISTO

Pukinmäen kartanon tontin muuttamista puistoalueeksi tutkitaan
kaavamuutostarve, Y-tonttialue poistetaan, pysäköintialue merkitään
kaavaan
kaavamuutostarve tai vuokraus, Karhusuontielle johtava, kapea,
eteläinen puistokaistale liitetään tonttiin
kaavamuutostarve tai vuokraus, kapea kaistale, jolla ei ole merkitystä
yleisenä

16. ASTERITIE-PUKINMÄENKAARI
PUISTIKKO
44. LAULURSTAANPUISTO
54. MARKKINATIEN
KORTTELIPUISTO
61. PELTOPUISTO JA VAHTIPUISTO
60. KOTINUMMENPUISTO
65. KERTOJANPUISTO

kaavamuutostarve tai vuokraus, luoteispuolen puistoalueella ei
merkitystä virkistyskäytössä
kaavamuutos asuinkäyttöön aloitettu 2005
kaavamuutos mahdollinen - osa puistosta mahdollista liittää tontteihin
koulun pelastusreitin viemän alueen kaavoittaminen osaksi koulun
tonttia
kaavamuutos mahdollinen: osittain asuikäyttöön

ASUKAS- JA KUMPPANUUSHANKKEET

KOHDE

TOIMENPITEET

3. PUKINMÄEN RANTAPUISTO
POHJOINEN
10. KUISMAPUISTO
12 MYRTTIPUISTO
20. PUKINMÄENKAAREN TIENVARSI

mahdollinen sponsorointikohde, kuivan maan matonpesupaikan
perustaminen
tiedote, lähialueen asukkaille laaditaan tiedote puutarhajäteongelmasta
tiedote, lähialueen asukkaille laaditaan tiedote puutarhajäteongelmasta
asukasyhteistyö, taloyhtiö Karhusuontie 22.24 kiinnostunut
osallistumaan kaistaleen hoitoon

60. KOTINUMMENPUISTO

koulun pelastusreitin järjestelyt hallintokuntayhteistyönä, vetovastuu
opetusvirastolla
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