1. LAAKAVUORI
Hoitopinta-ala

34 616 m2

Rekisterinumero

66029, 66028

Hoitoluokka

C1, A3

Osoite

Laakamäentie, Ounasvaarankuja,
Saariselänkuja

Kaavamerkintä / nro / vuosi

VL, YL / 9461 / 1990 ja VL
5812 / 1968

Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Luonnonhoitosuunnitelman

Mellunmäki – Mustavuori lhs

laatimis- / toteutumisvuosi / kuvio 2000 / 2001 / 2034 – 2038
Toimenpiteet

Kiireellisyysluokka

Peruskorjaus/uudisrakentaminen
Luonnonhoito

1 (2005-2008)
1

Kohteen kuvaus
Melko luonnontilainen, kallioinen ja karu viheralue rajautuu tiiviisti rakennettuun kerrostaloalueeseen ja Vantaan kaupungin rajaan. Laakavuori on
merkittävä monestakin syystä. Se on osa laajempaa, Vantaan puolelle jatkuvaa, virkistystä ja liikuntaa palvelevaa viheraluekokonaisuutta. Puiston pohjoisosassa olevat ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoituslaitteet ovat pienellä puistolohkolla merkittäviä sekä historian että maiseman kannalta. Puiston
laajuus, avoimuus ja valoisuus sekä paljaat kalliopinnat luovat Laakavuorelle
erityisen tunnelman. Alueen pohjoisosa, linnoituslaitteineen muistuttaa tällä
hetkellä enemmän kaatopaikka kuin historiallisesti arvokasta puiston osaa.
Kallioalueella on paljon roskia ja lasinsiruja.

Kasvillisuus ja varusteet
Metsäalueet ovat kuivahkoa kangasta, kalliometsää; puiston itäreunalla oleva
alue on tuoretta kangasta. Avokallion painanteissa kasvaa mäntyjä ja katajaa.
Huonokuntoisia ja kuolleita mäntyjä on runsaasti.
Itäreunassa, muuntoaseman edustalla on osittain nurmettunut sorakenttä.
Muuntaja on hyväkuntoinen lukuun ottamatta joitakin töhryjä. Maanalaisiin
rakenteisiin liittyvät maanpäälliset rakenteet ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta
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julkisivut ovat osittain töhrittyjä. Linnoitusjäänteet ovat huonokuntoisia ja
osaksi sortuneita. Aluetta on käytetty roskien ja hiekoitussoran kaatopaikkana.
Puiston eteläreunassa oleva tykkitie on valaistu, mutta sen kuivatus ei toimi.
Käyttäjien kommentit
Linnoituslaitteet tulee kunnostaa ja merkitä infotauluin. Latuyhteyttä Vantaan
puolelle toivotaan (Liikuntaviraston ohjelmassa vuonna 2004-2005). Luonnonmukaisia liikuntapaikkoja halutaan lisää ja toivotaan, että puistoon rakennetaan talvinuotiopaikka (grillipaikka). Kalliolle toivotaan penkkejä.
Tavoitteet
Linnoituskauden historiaa korostava puisto, joka palvelee sekä oleskelua
että ulkoilua. Elinvoimaiset metsäalueet edustavat kasvupaikalle luontaista
kasvillisuutta ja maisemallisesti kauniit kelopuut lisäävät metsäalueen monimuotoisuutta. Siistissä kunnossa olevat kallioalueet ja ensimmäisen maailmansodan linnoituslaitteiden jäänteet houkuttelevat oleskelemaan puistossa.
Kalliolla voi levähtää tai kokoontua vaikkapa grillaamisen merkeissä sinne
asennettujen kalusteiden ääreen. Puiston etelälaidan paikoitusalueelta on
hyvä aloittaa hiihto - tai kävelylenkki joko suoraan ladulle tai hyväkuntoista
tykkitietä pitkin itään, Vantaan puolelle tai Mellunmäen virkistysalueelle.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Puistolle laaditaan koko alueen kattava kunnostussuunnitelma. Linnoituslaitteet kunnostetaan. Puiston pohjoisosan sisäänkäyntiin, turvalliseen liikkumiseen ja valaistukseen kiinnitetään suunnitelmassa erityistä huomiota. Laakavuoren pohjois-eteläsuuntainen kulkuyhteys järjestetään hienovaraisesti
kallioiseen luontoon sopivalla tavalla. Pohjoispäähän rakennetaan muutama
kiviporras. Kallion laella on jo nyt kokoontumispaikka, joten selvitetään, onko
sinne mahdollista rakentaa oleskelu-/ grilli-/nuotiopaikka.
Puiston eteläpäässä olevaa kenttää käytetään jo nyt paikoitusalueena, ja uuden
latureitin valmistuttua sen tarve kasvaa entisestään. Katu- ja puisto-osasto
ehdottaa kaupunkisuunnitteluvirastolle, että kentän asemakaavamerkintä
muutetaan yleiseksi paikoitusalueeksi. Puiston eteläpäässä oleva tykkitie kunnostetaan. Puistoraitin kuivatukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Luonnonhoidon toimenpidetarve arvioidaan uudelleen suunnitelman laatimisen
yhteydessä. Erityisesti tulee huomioida kuivuudesta kärsinyt puusto. Kallioalueille voi jättää kelopuita siten, etteivät ne vaaranna turvallisuutta. Luonnonhoitotyöt ohjelmoidaan joko kunnostuksen yhteyteen tai ennen sitä mikäli
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turvallinen liikkuminen alueella sitä vaatii. Kunnostussuunnitelman lähteenä
on mm. rakennusviraston puisto-osastolla laadittu metsänhoitosuunnitelmaa,
jossa on käsitelty myös Laakavuoren kasvillisuuden kehittämistä (Eva-Lisa
Telén 1994; Metsänhoitosuunnitelma: Vuosaari, Mellunkylä, Keskuspuisto,
Taivaskallio).
Ylläpidossa huomioitavaa
Kallioalueiden siisteydestä huolehditaan. Lasinsirut, roskat ja paikalle muualta
kannetut penkit, lankut, yms. siivotaan tarpeen mukaan 1-2 kertaa kesässä.
Harkitaan kummipuistotoimintaa, jolloin lähiasukkaat voivat osallistua puiston
siisteyden ylläpitämiseen (KPH). Linnoituslaitteet siivotaan hiekoitushiekasta
ja roskista. Työssä noudatetaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston
sekä Museoviraston ohjeita. Väestönsuojan sisäänkäyntiin liittyvät istutukset
hoidetaan edelleen hoitoluokan A3 edellyttämällä tavalla. Hoitovastuu ja
vuokra-alueen rajaus tarkistetaan (KPP).
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2. MELLUNMÄEN VIRKISTYSALUE
Hoitopinta-ala

19,3 ha

Rekisterinumero

76001, 76011, 76022

Hoitoluokka

A3, B1, B2, C1,C3.

Osoite

Mellunmäentie, Itäväylä

Kaavamerkintä / nro / vuosi P / 5812 / 1968, 9153 / 1986
Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Suunnitelman nro / vuosi

VIO 5195 / 2002 ja VIO 5082 / 2000

Suunnittelija

LT- Konsultit ja Kristiina Rinkinen

Luonnonhoitosuunnitelman Mellunmäki – Mustavuori lhs
laatimis- / toteutumisvuosi / 2000 / 2001 / 2039, 2040,
kuviot

2047–2060, 2062-2067, 2070-2077

Toimenpiteet
Peruskorjaus/uudisrakentaminen
Luonnonhoito

Kiireellisyysluokka
2 (2009-2011)
2

Kohteen kuvaus
Puisto rajautuu Itäväylään, Mellunmäentiehen ja Mellunmäen kerrostaloalueeseen ja päättyy pohjoisessa Helsingin ja Vantaan väliseen rajaan. Visuaalisesti avoin maisema jatkuu sekä Itäväylän eteläpuolelle Broändan purolaaksoon että itään Vantaan puolelle. Alue muodostuu kahdesta luonteeltaan
erilaisesta osasta.
Pohjoisosassa olevaa laaksopainannetta (Monttupuisto) reunustavat kallioiset
ja metsäiset mäet. Mäkien lakialueilla on ensimmäisen maailmansodan aikaisen maalinnoituksen jäännöksiä. Laakson pohjalla olevan avoimen nurmikentän (kuva) poikki kulkeva raitti jatkuu itään Mellunmäentien alitse asukaspuisto Luostoon ja länteen Vantaan puolella oleville virkistysalueille.
Eteläosaa hallitsee vanha Nybondaksen tila, jonka pihapiiriä rajaa kuusiaita
(kuva). Ympärillä avautuu viljelymaisema ja loivassa länsirinteessä on palstaviljelyalue (kuva). Viheralue on maaseutumainen, yleisilmeeltään tunnelmallinen ja kaunis. Kulttuurihistorian ja maiseman kannalta viheralue on merkittävä osa laajempaa kulttuurimaisemakokonaisuutta. Vielä 1950-luvulla pellot ulottuivat aina Westerkullan kartanolta Vartiokylänlahdelle saakka.
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Metsäisellä mäellä on säilynyt osia ensimmäisen maailmansodan linnoituksista
ja tykkiteistä. Viheralue rajautuu lounaassa Fallpakan itäosan kaava-alueeseen,
jonne rakennetaan uusi asuntoalue Itäväylän pohjois- ja eteläpuolelle. Uuden
asuntoalueen myötä Itäväylän ja Kallvikintien risteyksen liikennejärjestelyt
muuttuvat ja itäväylä tulee muuttumaan nelikaistaiseksi.

Kasvillisuus ja varusteet
Pohjoisosan laaksopainanteessa on nurmikenttä, jonka reunalla kasvaa hoidettu koivikko. Kallioiset metsät ovat paikoin hyvin luonnonmukaisia ja kulutukselta säilyneitä. Metsäalueet jatkuvat monin paikoin tonttien puolelle ja
liittävät siten kerrostalot toisiinsa. Monen kodin ikkunasta avautuu kaunis
metsämaisema. Puiston pohjoisosassa on muutama penkki ja roska-astia,
mutta sen eteläpäässä ei ole kalusteita ollenkaan.
Eteläosassa on Itäväylältä Nybondaksen tilalle johtava hopeapajukuja, joka
on huonossa kunnossa. Tilaa ympäröi vanha, hoitamaton kuusiaita, jonka
sisällä kasvaa lehtipuun taimia. Metsäalueet ovat reheviä lehtomaisia ja
tuoreita kankaita. Puusto on vaihtelevaa ja pääosin hyväkuntoista. Tilan ympäristössä soratiet ovat vanhoja tielinjauksia ja tykkiteiden pohjia. Virkistysreittien kunto on hyvä, mutta osa tarpeellisista reiteistä ja viljelypalstoja palvelevista paikoitusalueista puuttuu. Viljelypalstojen vesipisteet ovat kohtalaisessa kunnossa ja alueella on maakaasuventtiiliasema (lhs kuvio nro 2064).
Käyttäjien kommentit
Alueeseen ollaan tyytyväisiä tällaisenaan. Monimuotoinen luonto riittää, ei
kaivata istutuksia tai toimintavälineitä.
Tavoitteet
Monipuolinen ja siisti lähivirkistysalue, jossa valoisat, aukeat alueet vaihtelevat
synkemmän metsämaiseman kanssa. Alueen hyväkuntoisten ulkoilureittien
varrella on levähdyspaikkoja, mistä voi ihailla joko avointa maisemaa tai seurata metsän elämää. Viljelypalstat ja pellot tuovat maisemaan vaihtelua.
Helsingin sisääntuloa leimaa avoin kulttuurimaisema puukujanteineen ja
viljapeltoineen.
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Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Nybondaksen tilan ympäristöä kehitetään erillisen hoito- ja kehittämissuunnitelman mukaan (rakennusviraston julkaisuja 2002:15), johon on myös
rajattu jatkosuunnittelua ja rakentamista vaativat alueet. Lisäsuunnittelua vaativat mm. uudet käytävälinjat, paikoitusalueet, jätehuolto ja kalusteet. Suunnittelussa tulee huomioida turvallisen ja sujuvan ajoyhteyden järjestäminen
hopeapajukujanteelta Itäväylälle. Myös luonnonhoitosuunnitelman lähtökohtana on yllä mainittu suunnitelma..
Pohjoisosassa olevan ”Monttupuiston” kalusteet uusitaan ja alueelle istutetaan
kymmenkunta uutta puuta. Puuston elinvoimaisuus turvataan harvennuksin
ja monimuotoisuutta ylläpidetään jättämällä syrjäisille paikoille pensas- ja pienpuutiheikköjä sekä lahopuita. Metsälehmuksille annetaan tarpeellinen kasvutila. Reittien varret pidetään avoimina ja metsään rajautuva pienpuusto
pidetään harvana. Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteet tarkistetaan.
Ylläpidossa huomioitavaa
Alueen ylläpidossa ja kasvillisuuden hoidossa noudatetaan alueen eteläosassa
Mellunmäen niityn ja Nybondaksen ympäristön hoito- ja kehittämissuunnitelmaa ja pohjoisosassa tätä suunnitelmaa sekä Mellunmäki - Mustavuori
luonnonhoitosuunnitelmaa 2000-2009. kunnes kyseinen suunnitelma on
päivitetty suunnittelukauden keskivaiheilla.
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3. KAIRAKENTTÄ
Hoitopinta-ala

3510 m2

Rekisterinumero

6601

Hoitoluokka

A2, L2

Osoite

Laakavuorenkuja

Kaavamerkintä / nro / vuosi

VP / 9020 /1986

Perustamisvuosi / ak.nro

1986 / 9020

Suunnitelman nro / vuosi

HKR/PUO 3998 / 1990

Suunnittelija

Raija Holopainen

Toimenpiteet

Kiireellisyysluokka

Peruskorjaus/uudisrakentaminen

2 (2009-2011)

Kohteen kuvaus
Tämä kaupunkimainen puisto sijaitsee 1980-luvulla rakennetun kerrostaloalueen keskellä. Toiminnallisessa korttelipuistossa on pelikenttä, leikkipaikka
ja oleskeluaukio. Puiston vieressä oleva koulu käyttää puistoa välitunti- ja
liikuntapaikkana. Viherosasto on valinnut tämän asukkaille tärkeän puiston
1990-luvun alun puistosuunnittelun tyyppiesimerkiksi. Yleisvaikutelmaltaan
puisto on miellyttävä ja valoisa. Ränsistynyt ja kulunut oleskelualue sekä
osittain huonokuntoiset istutukset heikentävät kuitenkin puiston ilmettä.

Kasvillisuus ja rakenteet
Kasvillisuus on suhteellisen hyvin hoidettu. Tilan rajaajina toimivat riviin istutetut puistolehmukset sekä ruotsin- ja saksanpihlajat. Pensasistutusalueilla
kasvaa mm. norjanangervoa, kurttulehtiruusua, marja-aroinaa, isotuomipihlaa, onnenpensasta, pikkujasmiketta ja vuorimäntyä. Istutusalueet ovat
paikoin nurmettuneet. Betonikivipintainen oleskeluaukio on epäsiisti. Suuret
betonikaukalot ovat lohjenneita ja osa niistä on painunut maan sisään. Betonikiveys on niin ikään painunut ja epätasainen. Metalliset penkit ovat huonossa
kunnossa ja kallellaan. Kivituhkapintainen pelikenttä, joka talvisin jäädytetään,
on osittain painunut eikä kuivatus toimi. Puiston vieressä oleva koulu käyttää
kenttää liikunta- ja välituntipaikkana. Hyväkuntoiset leikkipaikan välineet ja
penkit ovat vuodelta 2003.
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Käyttäjien kommentit
Kairakenttään kannattaa todella satsata! Tämä on alueen ainoa leikkipaikka.
Tavoitteet
Liikuntaa ja oleskelua palveleva korttelipuisto, jonka muotokieli ja sisältö
säilyy laaditun suunnitelman mukaisena.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Puisto kunnostetaan Raija Holopaisen laatiman suunnitelman pohjalta. Oleskelualue penkkeineen, istutuskaukaloineen ja betonipinnoitteineen uusitaan.
Pelikentän kuivatus korjataan. Leikkipaikka säilytetään ennallaan. Kasvillisuus
inventoidaan ja tehdään tarpeen mukaan täydennys- ja uudisistutuksia. Suojaaidan, valaisimien ja muiden rakenteiden kunto kartoitetaan ja ne uusitaan tai
korjataan tarpeen mukaan. Jätehuollon toimivuutta tehostetaan. Viitesuunnitelmana käytetään suunnitelmaa nro PUO 3998.
Ylläpidossa huomioitavaa
Hoitoluokka säilyy ennallaan. Kasvien uusimista/nuorentamista jatketaan. Kasvilajit valitaan ensisijaisesti voimassa olevan suunnitelman mukaan. Mikäli
kasvilaji vaihtuu, on uusi laji merkittävä muutoksena suunnitelmaan. Leikkipaikan kunnostussuunnitelma arkistoidaan alkuperäisen suunnitelman kanssa
katu- ja puisto-osaston arkistoon.
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4. ASUKASPUISTO LUOSTO
Hoitopinta-ala

19191 m2

Rekisterinumero

76003

Hoitoluokka

A2, C1, L1

Osoite

Mellunmäentie, Uotinmäentie

Kaavamerkintä / nro / vuosi

P / 5812 / 1968

Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Suunnitelman nro / vuosi

Puo 3090, 3090/2 /1981

Suunnittelija

Raija Holopainen

Luonnonhoitosuunnitelma

Mellunmäki - Mustavuori lhs

laatimis- / toteutusvuosi / kuvio

2000 – 2009 / 2000 - 2001 /
2032, 2033

Toimenpiteet
Peruskorjaus/uudisrakentaminen
Luonnonhoito

Kiireellisyysluokka
1 (2005-2008)
1

Kohteen kuvaus
Tämä monipuolinen toimintapuisto sijaitsee kerrostaloalueiden välissä maastopainanteessa. Luonteeltaan kohde on suojaisa ja tunnelmallinen. Koillisesta
se rajautuu Mellunmäentiehen, jonka alitse on rakennettu kevyen liikenteen
tunneli. Lounaassa alue rajautuu urheilukenttään. Aluetta viljeltiin vielä 1900luvun alussa aina 1960-1970 -luvuille asti, jolloin pellot saivat väistyä asutuksen
tieltä. Puiston toteutuksessa on huomioitu maaston ominaispiirteet ja säästetty alueella entuudestaan kasvanutta puustoa. Molemmilta pitkiltä sivuilta
viheralue rajautuu metsäiseen rinteeseen. Kaakossa rinne on kallioinen ja
kivikkoinen. Asukaspuisto Luosto ympäristöineen on hyväkuntoinen ja tasapainoinen kokonaisuus.

Kasvillisuus ja rakenteet
Puiston reunoilla kasvaa sekametsää, yksittäispuita ja puuryhmiä. Alueella
on muutama pensasryhmä. Leikkialueella on säilynyt suhteellisen kookkaita
koivuja, mäntyjä ja kuusia. Korkeatasoisesti hoidettujen metsiköiden
aluskasvillisuutena on leikattu nurmi. Leikkialue on runsaasti varusteltu,
välineet ovat hyvässä kunnossa ja EU-normien mukaiset. Puistossa on siisti
sorakenttä ja asfalttipintainen koripallokenttä, jotka aurataan talvisin mutta ei
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jäädytetä. Alue on kokonaisuudessaan valaistu hyväkuntoisilla valaisimilla.
Asukaspuistorakennuksen yhteydessä oleva asfalttipinta on huonokuntoinen,
kaivoja on liian vähän, eivätkä kaltevuudet toimi. Puistossa on kesäisin astiat
kesäkukkaistutuksia varten.
Käyttäjien kommentit
Rakennuksen yhteydessä oleva asfalttikenttä pitää uusia. Puiston ohjaaja toivoo, että asfaltille maalataan leikkirinkejä ja hyppyruudukoita. Nuorille kaivataan omia toiminta-alueita. Huonokuntoinen pensasaita pitää, joko leikata alas tai uusia. Kahluualtaan takana olevia pensaita pitää harventaa.
Tavoitteet
Siisti, hyvin varusteltu ja turvallinen asukaspuisto, missä huomioidaan luonnon
monimuotoisuus niiltä osin, kun se suuren kulutuksen kannalta on mahdollista.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Huonokuntoinen asfaltti ja kuivatusjärjestelmä uusitaan. Asfaltille maalataan
lasten toiveiden mukaiset leikki- ja hyppyruudut. Huonokuntoiset ja vaaralliset
puut poistetaan tarvittaessa. Luonnonhoidon toimenpidetarve tarkistetaan.
Ylläpidossa huomioitavaa
A- ja C-hoitoluokkien päällekkäisyys on korjattu puistorekisteriin. Hoitovastuista sovitaan uuden rajauksen mukaan (Lhy/Ivy). Puuston kuntoa seurataan ja turvallisuudesta huolehditaan. Leikkivälineet pidetään EU-normien
mukaisessa kunnossa. Reittien varsilla olevien kalusteiden kunto tarkistetaan
ja ne kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa.
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5. NAULAKALLIONPUISTO
Hoitopinta-ala

27557 m2

Rekisterinumero

66024

Hoitoluokka

C1

Osoite

Naulakalliontie

Kaavamerkintä ja nro /vuosi

VL, ma, mav, ku, ur, up, p, 9009 /
1987

Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Luonnonhoitosuunnitelman

Mellunmäen - Mustavuoren lhs

laatimis- / toteutusvuosi / kuviot

2000 / 2001 / 2016, 2017, 2018

Toimenpiteet
Peruskorjaus/uudisrakentaminen
Luonnonhoito

Kiireellisyysluokka
3 (2012-2014)
1 (2005-2008)

Kohteen kuvaus
Naulakallio rajautuu pohjoisessa Naulakalliontiehen, lännessä pien- ja
kerrostaloalueeseen sekä idässä Naulakallion puistoon. Puisto on jylhä, laeltaan avoin kalliomäki, jonka rinteet ovat lähes luonnontilaisia. Osa rinteistä
on niin jyrkkiä ja kivisiä, että liikkuminen on vaikeaa. Näillä kohdin metsän
aluskasvillisuus ja upea sammalpeitto kivilohkareiden päällä on säilynyt koskemattomana. Loivemmilla rinteillä metsänpohja on osittain kulunut. Naulakallio on erittäin merkittävä sekä maiseman että kulttuurihistorian kannalta.
Kallio toimii maamerkkinä Mellunmäen alueella ja sen laelta avautuu upeat
näköalat koko itäiseen Helsinkiin.

Kasvillisuus ja rakenteet
Avoimen kallion laella olevissa painanteissa kasvaa muutamia mäntyjä.
Rinteen alaosa on tuoretta kangasta, ylempänä on karumpaa. Rinteillä kasvaa
kuusia, koivuja ja mäntyjä. Aluskasvillisuus on tiheähkö. Kuivuus on heikentänyt puustoa ja tappanut mm. kalliomäntyjä. Kuuset ovat vanhoja ja osin
heikkokuntoisia.
Naulakalliolla on ensimmäisen maailmansodan maalinnoitusketjun jäänteitä.
Kallioon on louhittu neljä luolaa, jotka ovat varastokäytössä. Naulakallion
laella on neljä betoniperustusta, joiden päällä ilmeisesti on ollut kolmiomit-
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taustorni. Alueen itäreunalla on valaistu, sorapintainen kevyen liikenteen
raitti. Kallion laelle ei johda rakennettua raittia, vaan pohjois- ja koillisrinteelle
on muodostunut useita polkuja kuluttaen metsän pohja-kasvillisuutta.
Käyttäjien kommentit
Kallio on törkeässä kunnossa ja pelottava. On hieno näköalapaikka, kunpa
sinne olisi kunnon kulkureitti ja alue olisi siisti.
Tavoitteet
Siisti ja turvallinen oleskelu- ja näköalapaikka, joka on myös huonokuntoisempien luonnonystävien ulottuvilla. Jylhä kalliorinne on aktiivisessa puistokäytössä. Kallioalueen luontainen kasvillisuus ja rinteillä kasva sekametsä säilyy
elinvoimaisena myös lisääntyvän kulutuksen myötä. Länsirinteen jyrkkä kalliopinta on osittain paljas ja avoin siten, että jylhän kallio korostuu maisemassa.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Naulakallion laelle rakennetaan luontoa kunnioittaen yksi tai useampi kapeahko käytävä/ polku. Mahdolliset porrasaskelmat rakennetaan kivilohkareista tai hakataan kallioon. Puuportaita ei alueella sallita. Kallion laelta avataan
näkymiä eri suuntiin. Harkitaan näköalatornin rakentamista vanhojen betoniperustusten kohdalle. Kallion laelle asennetaan ympäristön luonteeseen
sopivat penkit. Levähdyspaikat sijoitetaan näköalasektorien kohdalle. Kuolleet, heikkokuntoiset ja vaaralliset puut poistetaan. Luonnonhoitosuunnitelman toimenpidetarkistuksen yhteydessä tutkitaan metsän uudisistutusten
tarve. Pienpuusto pidetään matalana ja ryhmittäisenä, mikä lisää alueen
turvallisuutta.
Ylläpidossa huomioitavaa
Puiston siisteyttä tehostetaan. Kallion laki ympäristöineen siivotaan kaksi kertaa
kesässä. Puisto soveltuu hyvin siivoustalkoiden järjestämiseen tai lähiasukkaiden kummipuistoksi (KPH).
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6a. NAULAKALLIONPUISTO, LÄNSI
Hoitopinta-ala

45778 m2

Rekisterinumero

66036

Hoitoluokka

A3, B2, C1, K1

Osoite

Länsimäentie

Kaavamerkintä / nro / vuosi

Vl, P, Ur, Up, Ku, 9009 / 1987

Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Luonnonhoitosuunnitelman

Mellunmäen - Mustavuoren lhs

laatimis- / toteutumisvuosi / kuvio 2000 / 2001 / 2001–2007
Toimenpiteet
Luonnonhoito

Kiireellisyysluokka
1 (2005-2008)

Kohteen kuvaus
Viheralue rajautuu Länsimäentiehen sekä pien- että kerrostaloalueeseen ja
sen itäpuolella nousevaan Naulakallioon. Maastoltaan tasaista aluetta viljeltiin
vielä 1940-luvulla. Suhteellisen avoimen alueen pohjoisosa on metsittynyt.
Puiston merkittävyyttä vähentää Länsimäentie, joka erottaa alueen laajasta
Mustapuron laakson vihervyöhykkeestä. Osittain valaistu raittiympäristö ja
metsäiset alueet ovat kuitenkin miellyttäviä. Niittyalueet ovat osittain hoitamattoman näköisiä ja epäsiistejä. Suuri verkkoaidalla aidattu koira-aitaus (kuva) on avoimessa maastossa ikävän näköinen. Länsimäentieltä kantautuu
melua.
Puiston alueella on luvanvarainen maanalainen pumppuasema.
Suurin osa puistosta on yleiskaavassa merkitty täydennys-rakentamis-kohteeksi.

Kasvillisuus ja varusteet
Koira-aitauksessa kasvaa yksittäispuita ja sen pohjoispuolella on lehtipuuvaltainen sekametsä. Avoimet alueet ovat osittain kasvaneet tiheiksi pensaikoiksi. Suurin osa vuonna 2003 isoille ja pienille koirille jaetun aitauksen
kalusteista ja rakenteista on hyvässä kunnossa. Selkänojalliset penkit kaipaavat
kuitenkin kunnostusta. Sorapintaiset kevyen liikenteen reitit ovat hyvässä
kunnossa ja niitä valaisee korkealle puupylväisiin asennetut ajotiemalliset
valaisimet.
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Tavoitteet
Siisti ja kasvillisuudeltaan elinvoimainen ja monilajinen ulkoilu-, virkistys- ja
läpikulkualue. Länsimäentien varrella kasvaa tiheä lehtipuuvaltainen sekametsikkö, joka toimii suojavyöhykkeenä Länsimäentien ja Naulakallionpuiston
välissä. Puiston eteläosassa on avoin niittyalue.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Luonnonhoitoon liittyvinä täydennysistutuksina Länsimäentien reunaan
istutetaan kuusia ja koivuja 2-3 puun lomittaiseen riviin kehittymään suojavyöhykkeeksi. Luonnonhoidon toimenpiteet tarkistetaan. Asemakaavan
muutostyö ajoittuu todennäköisesti suunnittelukaudelle. Uudessa asemakaavassa tulee huomioida vilkkaasti käytetyn koira-aitauksen tuleva sijainti ja
suojavyöhykkeen säilyminen Länsimäentien ja asutuksen välissä. Alueella
olevien maa-ainesten läjitys- ja paikoitusalueen luvanvaraisuus selvitetään
(KPP).
Ylläpidossa huomioitavaa
Avointen alueiden hoitoa tehostetaan siten, että puistorekisteriin merkityt
niittyalueet hoidetaan B2-hoitoluokan mukaan. Alueet niitetään kaksi kertaa
kasvukauden aikana.
Käytävien reunat niitetään polveillen siten, että niittoraja sulautuu maastoon.
Niityille jätetään muutama pensas-/puuryhmiä. Hoitoluokkien rajat tarkistetaan.
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6b. NAULAKALLIONPUISTO, ITÄ
Hoitopinta-ala

50 775 m2(+tontti 1368 m2)

Rekisterinumero

66034, 66035, 66055, 76008

Hoitoluokka

A3, C1,

Osoite

Naulakalliontie, Rukatunturintie

Kaavamerkintä / nro / vuosi

P 5812 / 1968, 6190 / 1970,
YO 8670 / 1985

Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Luonnonhoitosuunnitelman

Mellunmäen - Mustavuoren lhs

laatimis- / toteutumisvuosi / kuvio 2000 / 2001 / 2020–2031
Toimenpiteet
Luonnonhoito

Kiireellisyysluokka
1 (2005-2008)

Kohteen kuvaus
Asuinalueen keskellä oleva puisto, joka on osa laajempaa lähivirkistysaluekokonaisuutta. Maastoltaan alue on monipuolinen ja sen keskivaiheilla on
sorapintainen pelikenttä, joka jäädytetään talvisin (Liv). Rakentamaton tontti
(nro 47214, Rukatunturintie 7) mielletään osaksi viheraluetta. Metsän pohja
on varsin kulunut ja tontilla risteilee useampia käytön myötä syntyneitä
polkuja.

Kasvillisuus ja rakenteet
Metsä on osittain lehtomaista, mutta suurin osa alueesta on tuoretta kangasta.
Alueella kasvaa pääasiassa kuusta ja vaihtelevaa monikerroksista sekametsää.
Kentän laidassa oleva vuorimäntyä kasvava maavalli on hoitamaton. Tontti
on kasvupaikaltaan karumpaa kuivaa ja kuivahkoa kangasta pienten kallioalueiden välissä. Kentälle päin tontti muuttuu rehevämmäksi. Tontilla kasvava
puusto on melko sulkeutunutta, joka tekee paikoin pimeän vaikutelman.
Pääpuulajina alueella on mänty. Osa sorapintaisista ulkoilureiteistä on valaistu.
Puistossa ei ole kalustusta, lukuun ottamatta liikuntaviraston alueella olevia
liikuntaa palvelevia varusteita.
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Tavoitteet
Siisti, kasvillisuudeltaan monipuolinen ja turvallinen lähivirkistys- ja urheilualue,
johon liittyy elinvoimainen tontilla kasvava metsikkö.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Pääulkoilureitin linjaus on epämääräinen. Naulakalliontieltä Vehmaistentielle
johtava suojatie ei ole kohdallaan. Pääulkoilureitin toinen haara johtaa koulun
pihalle, jonka läpi kuljetaan Naulakalliontielle ja toinen haara Vehmaistentielle,
jonka vartta pitkin kuljetaan etelään Naulakalliontielle. Linjaus tarkistetaan
tai/ja viitoitetaan. Suojatien sijainti tarkistetaan. Liikuntaviraston hallinnassa
olevan alueen rajasta ja hoitovastuista sovitaan (Liv/Ymp). Luonnonhoitosuunnitelma päivitetään ja ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Kuivuustuhot
kartoitetaan ja tontin alueella tehdään valmentava hakkuu, jossa puustoa
harvennetaan voimakkaasti puuston elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Selvitetään ja sovitaan tonttipuiden hoitovastuu ja rahoitus (KPP/Kv).
Ylläpidossa huomioitavaa
Rakentamattoman tontin siivouksesta ja jätehuollosta sovitaan kiinteistöviraston kanssa KPP/Kv. Liikuntaviraston ja viherosaston aluevastuut määritellään. Huolehditaan siitä, että koko viheralue on ylläpidon piirissä.
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7. SAARISELÄNPUISTO
Hoitopinta-ala

3667 m2

Rekisterinumero

66030

Hoitoluokka

A2, C1

Osoite

Mellunmäentie, Saariselänpolku

Kaavamerkintä nro / vuosi

P 5812 / 1968, 6413 / 1971

Perustamisvuosi / ak.nro

1968 / 5812

Luonnonhoitosuunnitelman

Mellunmäen - Mustavuoren lhs

laatimis- / toteutusvuosi / kuviot

2000 / 2001 / 2041

Toimenpiteet

Kiireellisyysluokka

Luonnonhoito

1 (2005-2008)

Kohteen kuvaus
Luonnontilassa oleva korttelipuisto sijaitsee tiiviin kerrostaloalueen keskellä.
Puiston keskeinen osa antaa vaikutelman rakentamatta jääneestä korttelipuistosta tai sen voi myös mieltää osaksi korttelien pihaa. Pohjoisosassa on synkän
oloinen ja kasvillisuudeltaan kulunut metsikkö. Lähes kokonaan poiskulunut
kenttäkerros on ristiriidassa alueen luonnonmukaisen yleisilmeen kanssa.
Eteläosan raitti on viihtyisä ja siisti.

Kasvillisuus ja varusteet
Puiston pohjoisosa on hämärää, lehtipuuvaltaista sekametsää, jonka aluskasvillisuus on kulunut. Alueella on muutama yksittäispuu, mm. kaunis hevoskastanja. Alueen vilkas käyttö heikentää puustoa juuristovaurioiden kautta.
Mellunmäentieltä puistoon johtaa hyväkuntoinen asfaltoitu raitti. Metsikössä
on asukkaiden omia rakennelmia, kalusteita ja kukkapenkkejä. Puiston etelälaidassa oleva taloyhtiön tontti on erotettu puistosta väliaikaisella, epäsiistillä
nauhalla.
Käyttäjien toivomukset
Käyttäjien mielestä puisto on hyvä sellaisenaan.
Pieni metsikkö on kerrostaloasukkaiden henkireikä ja ihana paikka lasten
leikkiä. Ei kaivata rakennettua reittiä, eikä muuta kunnostamista puiston läpi.
Toivotaan ainoastaan multakasaa metsänpohjan nurmettamiseen.
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Tavoitteet
Luonnonmukainen korttelipuisto.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Puiden juuristo suojataan olosuhteiden mukaan joko levittämällä kuorikate
tai perustamalla tuore niitty puiden katveeseen. Puiston yleisilmettä kohennetaan luonnonhoitoa tehostamalla. Yksittäispuille annetaan tilaa kehittyä,
ja sen sijaan kuolleet puut sekä huonokuntoinen vesakko poistetaan. Luonnonhoitosuunnitelman toimenpiteet päivitetään.
Ylläpidossa huomioitavaa
Puiston eteläpäässä oleva epäsiisti nauha poistetaan, mikäli puistosta erotettua
leikkipaikkaa ei ole vuokrattu (KPP selvittää asian). Korttelipuisto sopii hyvin
lähiasukkaiden kummipuistoksi (KPH).
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8. LÄNSIMÄENTIEN VIHERVYÖHYKE
Hoitopinta-ala

32102 m2

Rekisterinumero

66076

Hoitoluokka

A2, C1

Osoite

Länsimäentie

Kaavamerkintä nro / vuosi

EV 9009 / 1987

Perustamisvuosi / ak.nro

1987 / 9009

Suunnitelman nro / vuosi

Kao 25613 /

Suunnittelija

Sarianne Silferberg, Studio Terra.

Luonnonhoitosuunnitelman

Vartiokylän pohjoisosan lhs

laatimis- / toteutusvuosi / kuvio

1998 / 1999 / 1542.1, 1544 –1552

Toimenpiteet
Luonnonhoito

Kiireellisyysluokka
1 (2005-2008)

Kohteen kuvaus
Länsimäentien ja pientaloalueen välissä oleva suojavyöhyke, joka on osa
laajempaa virkistysaluetta. Aluetta on viljelty vielä 1940- ja 50-luvun vaihteessa. Länsimäentien rakentaminen on aikanaan erottanut alueen laajasta
ja yhtenäisestä viheraluekokonaisuudesta. Alue on nyt tärkeä suojavyöhyke
asutuksen ja vilkasliikenteisen tien välissä, lisäksi se on merkittävä virkistysalueena. Viheralue on hyvin hoidettu, valoisa ja yleisilmeeltään miellyttävä.

Kasvillisuus ja varusteet
Alueen halki virtaava Mellunkylän puro lisää alueen monipuolisuutta, mutta
Länsimäeltä kantautuva melu vähentää kuitenkin alueen viihtyisyyttä. Puistossa kasvaa hyvin hoidettu, siisti ja valoisa koivikko. Metsäalueet ovat pääosin
hieskoivua kasvavaa tuoretta kangasta. Alueella on myös rauduskoivua kasvava lehtomainen kangas. Pohjoisosassa on rakennettu alue puu-, pensas- ja
perennaistutuksineen. Istutuksia ympäröi nurmikko. Valaistun raitin ja puurakenteisen sillan kunto on hyvä. Pajukosta kuuluu jopa satakielen laulu!
Vuonna 2004 voimalinjan alta on poistettu kaikki puut ja pensaat, mikä vähentää viihtyisyyttä ja suojavaikutusta. Satakielen suojapaikat ovat vähentyneet
huolestuttavasti.
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Käyttäjien toivomukset
Muinaistutkijantien kohdalla olevalle avoimelle nurmialueelle toivotaan lisää
suojaavia istutuksia, esim. kuusi-istutuksia. Koko alueen pituudelle Jäämäentien ja kevyen liikenteen raitin väliin toivotaan myös lisää suojaavia istutuksia.
Mellunkylän puron ruoppausta/linjausta toivotaan siten, että puron tulvimisalue pienenee ja puustolla on edellytys kehittyä puro-uomassa.
Tavoitteet
Tavoitteena on hyvin hoidettu ja miellyttävä lähivirkistysalue, jonka vahvuuksia
ovat sujuva ja turvallinen kevyen liikenteen verkosto, veden läsnäolo ja
asutusalueita melulta ja saasteilta suojaava vaikutus. Pohjoispään rakennettu
osuus säilyy ennallaan lukuun ottamatta uusia kuusi-istutuksia. Muilta osin
tavoitteena on luonnonmukaisen oloinen, kohdittain mutkitteleva puro-uoma, jonka varrella on laajempia tulvatasanteita tai altaita. Altaat korostavat
veden läsnäoloa ja ovat sekä esteettisyyden että pintavesien imeytyksen
kannalta tärkeitä. Puron ja Länsimäentien välissä tulee olla painanne, joka
suodattaa kadulta valuvat vedet ennen puro-uomaan joutumista. Puuston
elinvoimaisuudesta ja suojavaikutuksesta huolehditaan.
Tavoitteena on myös, että lähialueiden asemakaavan muutostyössä huomioidaan puro sekä tärkeänä maisematekijänä että pintavesien puhdistajana. Suojavyöhyke (EV) tulee muuttaa lähivirkistysalueeksi (VL) tai puistoksi (VP)
riippuen ympärillä olevien/tulevien alueiden luonteesta. Suunnittelussa huolehditaan myös siitä, että saamme tulevaisuudessakin nauttia satakielen laulusta.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Mittavampiin kunnostustöihin ryhdytään vasta vuonna 2005 käynnistyvän
virkistyskäytön ja maiseman tavoitteellisen yleissuunnitelman valmistuttua
(Ksv). Havupuuistutuksia lisätään Länsimäentien varteen. Mellunmäen puro
kunnostetaan viimeistään uuden asemakaavan tultua voimaan. Luonnonhoidon kuvioiden rajaukset tarkistetaan yhteistyössä Helenin kanssa siten,
että vältytään rajuilta avohakkuilta tulevaisuudessa. Luonnonhoitosuunnitelmaan laaditaan entistä yksityiskohtaisemmat ohjeet.
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Ylläpidossa huomioitavaa
Muinaistutkijantien kohdalla olevalle istutusalueelle ja sen viereen istutetaan
Abies sibirica- taimia (h 100-150 cm) 10-15 kpl. Pihdat korvaavat aikanaan
osan tervalepistä, jotka on jätetty kasvamaan perenna-alueen sisälle. Paikat
katsotaan maastossa ja suunnitelma päivitetään. Kunnossapitoluokitus on
korjattu puistorekisteriin. Alueen pohjoisosaa, puusillasta pohjoiseen hoidetaan A2-hoitoluokan ja eteläosaa C1-hoitoluokan mukaan. Purouoman siisteydestä huolehditaan ja kasvillisuus pidetään kurissa siten, että vesipinta
näkyy kohdittain kevyen liikenteen raitille.
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9. OJAPUISTO
Hoitopinta-ala

32102 m2

Rekisterinumero

66071, 6647,66086 ja 76007

Hoitoluokka

A2, C1

Osoite

Länsimäentie

Kaavamerkintä nro / vuosi

EV 9009 / 1987

Perustamisvuosi / ak.nro

1987 / 9009

Suunnitelman nro / vuosi

Kao 25613 / 1998 / Länsiimäent.viherk.

suunnittelija

Studio Terra Oy, S-A Silferberg

Suunnitelman nro / vuosi / kohde Kao 26329 / 1988 / Fallpakan alikulku
suunnittelija

Suunnittelukeskus Oy, R. Ali-Kovero

Suunnitelman nro / vuosi / kohde Puo 2794 /1979 / Mellunkylän
täyttöalue
Suunnittelija

R. Holopainen

Luonnonhoitosuunnitelman

Mellunmäen - Mustavuoren lhs

laatimis- / toteutusvuosi / kuvio

2000 / 2001 / 2006-2014

Luonnonhoitosuunnitelman

Vartiokylän eteläosan lhs

laatimis- / toteutusvuosi / kuvio

1997 / 1998 / 1540-1544 ja 2577,
2578, 2584-2602

Toimenpiteet
Luonnonhoito
Hoito- ja kehittämissuunnitelma

Kiireellisyysluokka
1 (2005-2008)
2 (2009-2011)

Kohteen kuvaus
Kohde sijaitsee kahden pientaloalueen välissä, jossa se rajautuu lännessä
Uussillantien pientaloalueeseen ja idässä Naulakalliontien pientaloihin, kouluihin ja päiväkotiin. Etelässä alue rajautuu Itäväylään, pohjoisessa Länsimäentien vihervyöhykkeeseen ja Naulakallion puistoon. Länsimäentie jakaa yhtenäisen viheralueen kahteen osaan, joita yhdistää kevyen liikenteen silta.
Lännessä alue jatkuu Linnanpellon virkistysalueena ja idässä vihervyöhyke
jatkuu kapeana aina Vantaan rajalle asti.
Mellunkylän puro on viheralueen vahvuus, vaikka se nykyään onkin suoraviivainen ja yksitoikkoinen. Puron ympäristö oli 1800-luvulla pääasiassa
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viljeltyä peltoa ja niittyjä. 1900-luvun alkupuolella lähes kaikki avoimet alueet
otettiin viljelyyn. Peltoja reunustivat tuolloin metsäiset saarekkeet. Kun viljely
loppui tiiviin kaupunkirakenteen työntyessä lähialueille, kasvoivat peltoaukeat
vähitellen lähes umpeen. Alueen halki kulkeva voimajohtoalue oli paikoillaan
jo 1930-luvulla.
Ojapuisto on maastoltaan suhteellisen tasainen, lehtipuuvaltainen alue. Avoimen ja suljetun alueen reunaa on monin paikoin vaikea hahmottaa. Metsäisillä
alueilla puut ja pensaat kasvavat niin tiheään, että liikkuminen käytäväverkoston ulkopuolella on lähes mahdotonta.
Mellunmäentien risteyksen seutu, Fallpakan alikulun ympäristö ja Länsimäentien itäpuolen pohjoisin osa ovat hyvin rakennettu ja hoidettu. Länsimäentien
melu vähentää alueen virkistysarvoa. Ojapuisto on monipuolinen ja viehättäväkin viheralue, joka lähinnä palvelee asukkaita osana laajempaa ulkoilualuetta
ja Mellunkylän keskuspuistoa. Hoitotaso ei kuitenkaan kaikilta osin vastaa
voimassa olevaa hoitoluokitusta. Itäväylän ja Länsimäentien risteykseen tullaan sijoittamaan mm. asuinrakentamista.

Kasvillisuus ja varusteet
Ojapuisto on metsäinen, lehtipuuvaltainen alue, jonka avoimet osat ovat
paikoin kasvamassa umpeen. Pääpuulajeina ovat hieskoivu ja pajut.
Länsimäentien pohjoispuolella oleva Ojapuiston osa on osittain hoitamattoman oloinen. Avoimet alueet ovat monin paikoin pensoittumassa ja kasvamassa umpeen. Koivujen ja pajujen seassa kasvaa edelleen vanhoja puutarhakasveja (suunnitelma nro 25613). Viheralueen eteläpäässä kasvaa tiheäpuustoinen nuori metsikkö.
Länsimäentien eteläpuolella oleva Ojapuiston osa on lähes kokonaan koivuvaltaista metsää. Kaikkein eteläisimmässä osassa puustoa on harvennettu,
muualla aluspuusto on hyvin tiheä, lähes läpipääsemätön. Alueen keskivaiheilla on osittain avoin, niittymäinen rinne (täyttömaata), jonka laella kasvaa
istutettu nuori männikkö. Niityn vieressä on vanhoja tontteja, missä edelleen
kasvaa puutarhakasveja kuten omenapuita ja koristepensaita. Alueella on
edelleen jäänteitä paikalla olleista rakennuksista. Täyttömäen luoteis- ja pohjoisreunalla kasvaa vanha syreeniaita. Uussillantien sisääntulo on ränsistyneen
näköinen (kuva) ja sen yhteyteen on kasattu puutarhajätettä. Raittien varsien
puustoa on harvennettu ja alueelle on istutettu mm. tammen taimia.
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Hyväkuntoisten sorapäällysteisten reittien varsilla on puiset, selkänojalliset
penkit, jotka ovat kohtalaisessa kunnossa, mutta töhrittyjä. Penkkien yhteydessä olevat vihreät HKR malliset roska-astiat ovat töhrittyjä, mutta muuten
hyväkuntoisia. Länsimäentien pohjoispuolen kevyen liikenteen reitistö on
puutteellinen. Uussillantien varrella on paperinkeräyspiste ja muuntaja, jotka
rumentavat puiston sisääntuloa. Raittien varrella olevat valaisimet ovat pääosin hyväkuntoisia. Uusi kevyen liikenteen silta on valaistu erikoisvalaisimilla,
jotka ovat hyvässä kunnossa. Sillan länsipäässä oleva kuivatusjärjestelmä ei
toimi ja puistoraitti on vaarassa sortua kokonaan suuren rummun kohdalla.
Käyttäjien toivomukset
Lähinaapurit toivovat, että täyttömäen niittyaluetta laajennetaan ja hoitoa
tehostetaan. Niittyalue on naapuruston lasten vilkkaassa käytössä sekä talviettä kesäaikana.
”Kansanpuisto” on ahkerassa käytössä. Toivotaan, että niitty palautetaan niittämällä, vanha syreeniaita ”entisöidään”, rinteeseen raivataan tilaa liukumäelle
ja käytävän reunaan istutetaan näkösuojaa. Paikka on huonosti hoidettu.
Toivotaan, että vesiaihe kunnostetaan ja kohde palautetaan kauniiksi retkija virkistyspaikaksi (Linnanpellon alueen halki virtaavan ojan ja Mellunkylän
puron risteyskohta).
Tavoitteet
Tavoitteena on monipuolinen ja turvallinen alue, joka sopii ulkoiluun, läpikulkuun ja luonnon tarkkailuun. Yleisilmeeltään viheralue on siisti ja pääosin
luonnonmukaisen oloinen. Puiston luonne vaihtelee metsäisestä puoliavoimeen. On myös avoimia lämpimiä rinteitä, metsäisiä turvallisia läpikulkureittejä ja liikennemelulta suojaavia istutuksia. Mellunmäen puro on tärkeä
osa viheraluetta ja sen merkitys maisemassa korostuu entistään. Ojapuiston
monipuolinen kasvusto luo hyvät edellytykset runsaalle ja monilajiselle eläinja kasvikannalle.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Laaditaan hoito- ja kehittämissuunnitelma yhdessä Linnanpellon (kohde 10)
ja Mustapuronpuiston (kohde 11) kanssa. Suunnittelu käynnistetään asemakaavan muutoksen astuttua voimaan tai viimeistään vuonna 2011. Suunnitelma tehdään kaupunkisuunnitteluvirastossa laadittavan virkistyskäytön ja
maiseman tavoitteellisen yleissuunnitelman pohjalta. Suunnitelmaan rajataan
lisäsuunnittelua ja investointeja vaativat alueet. Luonnonhoidon toimenpide-
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tarve tarkistetaan ja tarvittavat hoitotoimet toteutetaan suunnittelukauden
alussa siten, ettei metsän kasvillisuus menetä elinvoimaisuuttaan. Kevyen
liikenteen reittejä täydennetään tarvittavilta osin vastaamaan pääulkoilureitistön kehittämisohjelmaa. Länsimäentien varteen istutetaan paikoin havupuuistutuksia ja paikoin jatketaan lehtipuiden istuttamista. Suljetut ja avoimet
tilat rajataan selkeiksi kokonaisuuksiksi maaston muodot huomioiden. Voimajohtoalueen aluskasvillisuuden hoitoa kehitetään yhteistyössä Helsingin
Energian kanssa.
Ylläpidossa huomioitavaa
Ylläpidossa huolehditaan siitä, että Ojapuiston hoitotaso vastaa puistorekisteriin merkittyä hoitoluokkaa. Huonokuntoiset roska-astiat, penkit ja muut
kalusteet joko kunnostetaan tai vaihdetaan uusiin. Erityistä huomiota kiinnitetään niittyjen hoitoon ja niiden perustamiseen niiltä osin, kun se on vesakoitumisen takia tarpeellista. B-hoitoluokan alueet on tarkennettu puistorekisteriin. Täyttömäen männikkö harvennetaan mahdollisimman pian.
Raittien turvallisuudesta ja siisteydestä huolehditaan. Käytävien reunat niitetään metsän reunaa vasten polveilevasti aina tarpeen mukaan kerran tai
kahdesti vuodessa. Reunojen rehevöitymiseen kiinnitetään huomiota asianmukaisen jätehuollon avulla. Rehevöitymistä voi mahdollisesti estää myös
poistamalla niittojäte.
Vanhan puutarhan ja niittyalueen reunavyöhyke kunnostetaan hoitotoimin
siten, että alueet liittyvät luontevasti toisiinsa. Täyttömäen vieressä oleva
vanha puutarha siistitään ja jäte/multakasat joko tasoitetaan tai viedään pois.
Tontilla kasvavat puutarhakasvit otetaan esille ja niille luodaan mahdollisimman
hyvät kasvuolot. Syreeniaitaa nuorennetaan leikkaamalla.
Mellunmäen puro-uoman hoitoon kiinnitetään entistä enemmän huomiota.
Huolehditaan siitä, että veden pinta paikoin näkyy myös ulkoilureiteille. Uoma
ja puro pidetään puhtaina roskista. Asukkaita kehotetaan poistamaan puutarhajätekasat (KPP). Järjestetään tarvittaessa asukkaille lisäinfoa puutarhajätteiden kompostoinnista esim. yhteistyössä YTV:n kanssa.
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