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111. YHDYSKUNNANTIE, OPETTAJANKUJA PUISTOKAISTA
pinta-ala
rekisterinumero
hoitoluokka
osoite
kaavamerkintä
perustamisvuosi,
suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio

279 m²
47057
C1
yhdyskunnantieOpettajankuja
vain reunaviiva
(puisto)
-

Kohteen kuvaus
Kapea tonttien välissä, rinteessä oleva nurmikkopintainen viheralue on lähes
käyttämätön: kaistaletta käytetään ilmeisesti vain satunnaisesti oikopolkuna,
sillä yleistä kulkureittiä ei ole rakennettu. Avointa kaistaletta reunustavat
viereisten tonttien istutukset. Luonnonhoitosuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.

Näkymä idästä.

Tavoitteet
Kaistaleella ei ole merkitystä viheralueiden käyttäjille nykytilassaan, joten se
on mahdollista liittää viereisiin tontteihin. Alue voisi tarjota yleisen kulkureitin
kävelijöille, jos polku perustettaisiin, mutta kulkureitti ei ole välttämätön ja
polun perustaminen ja ylläpito rinteessä olisi hankalaa.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Hoidetaan luonnonhoidon menetelmin tai liitetään viereisiin tontteihin.
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112. PAKILAN SIIRTOLAPUUTARHA
pinta-ala
166 645 m²
rekisterinumero 47167
hoitoluokka
A3 (15 576 m²)
C1 (5 298 m²)
H1 (145 771m²)
osoite
Klaukkalantie
kaavamerkintä
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Siirtolapuutarha-alue on luokiteltu yleiskaavassa 2002 viheraluerakenteen olennaiseksi osaksi ja erityistoimintojen alueeksi. Puoliavoin metsikkö keskellä
siirtolapuutarhaa ei ole mukana luonnonhoitosuunnitelman inventointitiedoissa.
Käyttäjien toivomukset
Palstoille ajo ympäröivien viheralueiden ulkoilureittien kautta häiritsee
viheralueiden käyttäjiä, minkä takia toivotaan moottoriajoneuvoliikenteen
estämistä esimerkiksi puomilla tai pollareilla.
Tavoitteet
Alue säilytetään siistinä ja toimivana puutarhaharrastusmahdollisuuden tarjoajana.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Haittaavasta ajoneuvoliikenteestä siirtolapuutarha-aluetta ympäröivien
viheralueiden käytävillä keskustellaan kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelun kanssa ja liikenne estetään tarvittaessa esimerkiksi lukittavilla
pollareilla. Keskustellaan hoitoluokkakartassa olevan C1-alueen hoidosta
metsäasiantuntijoiden kanssa ja mahdollisesti alue lisätään luonnonhoitosuunnitelmaan omaksi kuviokseen seuraavalla suunnitelmakaudella.
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(ylin) Näkymä siirtolapuutarha-alueelle
pohjoisesta.
(alin) Näkymä alueelle lännestä.
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OULUNKYLÄN VIHERALUESUUNNITELMASSA HUOMIOIDUT ITÄPAKILAN ALUEET
36037 TUUSULANTIEN, MAANMITTARINTIEN SUOJAPUISTIKKO
36076 TUUSULANTIE, KANSANTIE, PERHEKUJA SUOJAVYÖHYKE
36105 TUUSULANTIE, MANTTAALITIE SUOJAVIHERALUE
46060 TOIVOLANPUISTO
46061 TOIVOLANPUISTON VIEREINEN PELTO
46062 ETUPELLONPUISTO
46064 URAKKATIE PUISTOKAISTA
46087 YHDYSKUNNANTIE, KETJUKUJA SUOJAVIHERALUE
46126 SOLAKALLIONPÄÄ SUOJAVIHERALUE
46127 ETUPELLONTIE, SOLAKALLIONKATU SUOJAVIHERALUE
46185 MUURIMESTARINTIE, TOIVOLANPUISTO SUOJAVIHERALUE

Tuomarinkartano 353
Tuomarinkartanon alueella erityisen tärkeä kokonaisuus on Tuomarinkylän
kartano ympäristöineen: se on koko Helsingin mittakaavassakin tärkeä
puutarha- ja maisemakulttuurin painopistealue. Tuomarinkylän kartanoaluetta
hoidetaan kokonaisuutena ja arvokas kulttuurimaisema säilytetään. Kartanoalueen käytön avoimuutta ja edellytyksiä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuuritoimintaan pyritään jatkossa kehittämään entisestään. Kartanoalueen
kehittämiseksi laaditaan peruskorjaussuunnitelma sekä samassa yhteydessä
myös hoitosuunnitelma. Suunnittelun pohjaksi tutkitaan aikaisemmin laaditut
suunnitelmat, inventoidaan arvokkaat kasvillisuusalueet ja tehdään yhteistyötä
eri hallintokuntien asiantuntijoiden kanssa.
Tuomarinkartanon alueella ovat erikoisharrastusmahdollisuuksina ratsastus
sekä vinttikoirien ratajuoksumahdollisuudet. Viheralueiden käyttö
kanavoidaan siten, että se ei aiheuta liiallista kulumista kulttuurihistoriallisesti
arvokkaassa maisemassa. Alueella on myös tärkeää, että erilaiset
ulkoilijaryhmät eivät häiritse toisiaan kohtuuttomasti: nyt ratsastuksen takia
monet poluista ovat huonoja liikkua jalan ulkoileville. Hoitovastuut eri
hallintokuntien kesken on saatava yksiselitteisiksi ja rajat selkeiksi.
Tuomarinkartanon luonnonhoitoalueille laaditaan luonnonhoitosuunnitelma.
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113. TUOMARINKYLÄN KARTANO
pinta-ala
85 468 m²
rekisterinumero 47006
hoitoluokka
C1 (4 731 m²)
H1 (80 737 m²)
osoite
Weckströminpolku
kaavamerkintä E (erityisalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Tuomarinkylän kartanon länsilaidan luonnonalueet ja puutarha-alueet sekä
kartanon eteläpuolella, peltojen keskellä oleva metsäsaareke ja
Kartanomuseontien varsi liittyvät läheisesti kuvioon 47253. Kokonaisuus on
kartanoalueen hoidon tilauksessa ojaan asti. Vantaanjoen varresta kartanolle,
kevyenliikenteen reitin molemmin puolin ratsastuspolkuun asti rajautuen
jää ojaan hoitamaton kaistale. Kaisanmäellä on maailmansodan aikaisia
linnoituslaitteita: kallioon on louhittu ja maahan kaivettu yhdys- ja taisteluhauta
ja betonoitu suojahuone. Osa asemasta on täytetty, osa on hävinnyt ja
suojahuone on romahtanut.
Peltojen ympäröimä Tuomarinkylän kartanon saareke on kasvistollisesti rikas
ja monenlaisen kasviaineksen kohtauspaikka (arvon luokka II). Alueella kasvaa,
etenkin linnoitetun mäen etelä- ja pohjoisrinteiden pienten kalliopaljastumien
liepeillä runsaasti ketokasveja. Kasvilajiston rikkautta ja arvokkuutta lisäävät
esimerkiksi monet lehtojen muinaistulokkaat ja perinteisen viljely-ympäristön
lajit. Tuomarinkylän kartanon alueella kasvaa myös harvinainen käärmekuusi
(Picea abies f. virgata), joka on rauhoitettu luonnonmuistomerkiksi (Kaupunkihallituksen päätös (§ 1044) 27.3.1958). Sen oksat ovat alaspäin
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Näkymä alueelle etelästä.
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suuntautuneet, pitkät, mutkaiset ja lähes haarattomat. Puuyksilö on
epätavallisen kookas: vuonna 1997 kuusen pituus oli 26,5 metriä ja tyven
ympärysmitta 290 cm. Vanha puusto ja rakennuskanta sekä pensaikot
tarjoavat elinympäristön peruskulttuurilinnustolle ja lehtimetsälajeille (arvon
luokka II). Alue soveltuu lepakoille, koska siellä on vanhaa metsää, vanha
kartanon pihapiiri sekä kotieläimiä. Pohjanlepakko ja korvayökkö on tavattu
kartanon pihapiiristä. Kaupunkioloissa korvayökkö viihtyy usein ratsastustallien
ympäristössä. Uhkatekijänä on metsän hakkuu. Lepakoiden kannalta alue
tulisi säilyttää ennallaan eli metsää ei saisi hakata tai valaistusta lisätä. Kartanon
piha-alueiden ja Lystikukkulan välille, esimerkiksi Riihipellon kautta, voisi lisätä
lentoyhteyksiä puita istuttamalla. Lentoyhteyksien luominen Vantaanjoelle
voisi johtaa alueelle lisää lepakoita.
Käyttäjien toivomukset
Ratsastajien toivotaan pysyvän merkityillä ratsastusreiteillä.
Tavoitteet
Hoidetaan kartanoympäristöä kokonaisuutena.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Alueen peruskorjaussuunnittelun yhteydessä tutkitaan alueelle aikaisemmin
laaditut suunnitelmat ja inventoinnit sekä niissä ehdotettujen toimenpiteiden
toteutuminen. Peruskorjaussuunnittelun yhteydessä laaditaan koko
kartanoalueen kattava hoitosuunnitelma, jossa määritellään myös hoitoluokat
ja hoitovastuut. Kasvillisuuden arvokkuuden tähden tehdään tarvittaessa
hoitosuunnitelman pohjaksi arvokkaimmilla alueilla, kuten Kaisanmäellä
kasvillisuusinventointi, mikäli se puuttuu. Kartanopuiston kunnostukseen on
varauduttu rakennuttajatoimiston hankerekisterissä peruskorjauksena vuosille
2010-2013. Linnoituslaitteiden kunnostuksen tarpeet ja tavoitteet selvitetään.
Ylläpidossa huomioitavaa
Kartanoalueella tulisi välttää nurmikoiden perustamista ja muuta siistimistä,
joka yksipuolistaa kasvistoa. Linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen
mukaisesti.
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114. TUOMARINKARTANO NAVETTAHAKA (LIV)
pinta-ala
rekisterinumero
hoitoluokka
osoite

62 311 m²
47015
B1
Tuomarinkylän
ratsastustalli
kaavamerkintä VU/ra (urheilu- ja
virkistysalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Viheralue on pääasiassa avointa peltoa, joka on vuokrattu ratsastustoimintaan.
Alueella viihtyy runsas peruspeltolinnusto (arvon luokka II) ja peltoaukea on
tärkeä myös monille läpimuuttajille.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Avoimet alueet säilytetään osana kulttuurimaisemaa.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Hoitovastuu selvitetään.
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Yleisnäkymä alueelle lännestä.
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115. TUOMARINKARTANON VINTTIKOIRAKESKUS
pinta-ala
rekisterinumero
hoitoluokka
osoite
kaavamerkintä

2 442 m²
47018
B2
Tuomarinkyläntie
VU (urheilu- ja
virkistysalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Viheralue on niitettävää niittyä Vanhan Tuusulantien ja vinttikoirakeskuksen
pysäköintialueen välissä. Niityn poikki kulkee kevyenliikenteen vilkkaasti
käyttämä reitti. Vinttikoirakerholla on vuokrasopimus niittyä reunustavalle
alueelle, mutta sopimuksessa ei mainita puuston hoitovastuusta.Puustoalueen
ja vinttikoiraradan rajalla on oja.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.

Näkymä alueelle koillisesta.
Tavoitteet
Säilytetään vuokrattu alue koiraharrastajia palvelevana osana Tuomarinkylän
kartanon kokonaisuudessa ja niittyalue pidetään siistinä luonnonhoidon
keinoin.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Muutamia luontaisesti syntyneitä puita poistetaan maisematilan avaamiseksi.
Samoin harvennetaan pysäköintialueen reunaan muodostunutta puustoa.
Radan alumiiniaita on maisemaan sopimaton elementti, joten sen maisemointia on harkittava.
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116. TUOMARINKARTANO UUSIPELTO
pinta-ala
rekisterinumero
hoitoluokka
osoite
kaavamerkintä
perustamisvuosi,
suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio

169 023 m²
47022
B1 (162 027 m²)
B2 (597 m²)
C1 (6 399 m²)
Tuomarinkyläntie
E/s (erityisalue)
-

Kohteen kuvaus
Alueella on peltoa, pieni kaistale niittyä ja kaksi pientä metsäkaistaletta.
Ojat rajaavat pellon.Uusipelto rajautuu lännessä Siliuksenmäkeen, idässä
Lystikukkulaan ja koillisessa Tuomarinkylän kartanon mäkeen. Peltoaukea
on merkittävä osa kartanoympäristöä ja sen vierellä kulkevat reitit ovat
vilkkaassa virkistyskäytössä. Pellon etelälaidalla ojanpuoleisella sivulla on
ratsastusreitti. Pellon pohjoislaidalla sijaitsevan vinttikoirakeskuksen
(kaavamerkintä VU) reunalla kasvava luontaisesti syntynyt puurivistö ja
Kartanomuseontien ja ratsastusreitin väliin jäävä, luiskassa kasvava
luontainen pienpuusto (tuomia, koivuja ja pihlajia) eivät ole mukana
luonnonhoidonsuunnitelmassa eikä niitä ole luokiteltu metsäalueeksi edes
luonnonhoidon inventointitiedoissa. Tuomet ovat kukkiessaan kauniisti tilaa
rajaavia elementtejä, mutta huonokuntoisina ja pellon ylle taipuneina ne
haittaavat viljelyä. Hoitoluokkien rajaukset poikkeavat maastossa olevasta
tilanteesta. Alueella viihtyy runsas peruspeltolinnusto (arvon luokka II) ja
peltoaukea on tärkeä myös monille läpimuuttajille.
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Näkymä pellon yli Tuomarinkylän
kartanolta lounaaseen.

4. SUUNNITELMA VUOSILLE 2004-2013

Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kartanoalueen reunoja jäsennetään ja
näkymiä avataan suunnitelmallisesti reiteiltä pellolle. Luontaista puustoa
hyödynnetään näkymäkehyksien muodostamisessa. Alueen epämääräiset
puustovyöhykkeet liitetään osaksi kartanokokonaisuutta. Peltoviljelyn
olosuhteita parannetaan poistamalla haittaavaa puustoa.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Alueen epämääräisten puustovyöhykkeiden hoito keskitetään
kartanoryhmälle. Hoitoluokkien rajaukset tarkistetaan ja virheet korjataan
varsinkin metsän ja ojien reunassa. Kartanoalueen peruskorjauksen
yhteydessä laadittavaan hoitosuunnitelmaan kirjataan toimenpiteet puuston
hoitamiseksi metsäkuvioilla puistoalueella ja peltoalueen reunassa. Puusto
ja vesakko poistetaan kokonaan Kartanomuseontien luiskasta, ja koko alueen
metsiköistä poistetaan huonokuntoiset ja vaaralliset puut. Ratsastureitin ja
ojauoman välistä puustoaluetta jäsennellään jättämällä ryhmiksi puuston
elinvoimaisia yksilöitä. Pellon suuntaan taipuneet ja katkenneet tuomet
poistetaan ja tuomet uusitaan luonnonhoidon toimenpitein. Metsän
aluskasvillisuutta hoidetaan tarvittaessa niittämällä määrätyin väliajoin ja
ratsastusreitinvarret niitetään vuosittain. Peltoaluetta rajaavat ojat pidetään
toimivina kaivamalla ne tarvittaessa auki. Kaivussa syntyvä maa levitetään
pellolle.
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117. TUOMARINKARTANO VANHA RIIHIPELTO
pinta-ala
308 194 m²
rekisterinumero 47028
hoitoluokka
B1 (279 45 m²)
B2 (28 49 m²)
osoite
Weckströminpolku
kaavamerkintä E/s (erityisalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Alueella on Vantaanjoen varressa niittykaistale sekä peltoa, jonka poikki kulkee
useita teitä. Osa reiteistä on liikuntaviraston talvikunnossapidossa. Alueella
viihtyy runsas peruspeltolinnusto (arvon luokka II) ja peltoaukea on tärkeä
myös monille läpimuuttajille. Luonnonhoitosuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.
Ojat rajaavat pellon.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.

Näkymä pellon yli Vantaanjoen suuntaan.
Tavoitteet
Säilytetään alue avoimena ja siistinä.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Vantaanjoen varren alueille laaditaan kokonaisuuden kattava hoito- ja
kehittämissuunnitelma sekä Tuomarinkartanon luonnonhoitoalueille luonnonhoitosuunnitelma.
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118. TUUSULANVÄYLÄN MULTAVARASTO
pinta-ala
288 756 m²
rekisterinumero 47032, 47126 ja 47049
hoitoluokka
B2 (48 313 m²)
C3 (211 691 m²)
H1 (pihapiiri) (8261 m²)
H1 (varastoalue)
(20 491 m²)
osoite
Tuusulanväylä
kaavamerkintä EV/s (suojaviheralue,
suojelumerkintä)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien välinen alue Yhdyskunnantieltä
Vantaanjoen varteen saakka sisältää niittyjä, metsää, varastoaluetta ja
pihapiirejä. Multavarasto on ympäristötuotannon käytössä. Rakennukset on
vuokrattu HKR ympäristötuotannolle. Alue on mukana luonnonhoidon
inventoinnissa, mutta suunnitelmaa ei ole vielä laadittu. Vuonna 1990 alueen
avoimilta osilta on tehty niittyinventointi. Alueella on linnoituslaitteita, joista
suuri osa on hävinnyt moottoritien rakentamisen yhteydessä ja säilynyttä
osaa on täytetty. Alueen laidoilla on lukuisia ojia.

Näkymä alueen pohjoislaidalta alueen
sisään.

Alueelle on laadittu uusi asemakaava vuonna 2003. Uudessa kaavassa on
esitetty alikulku yhdistävä Kavaleffintien ja Laamannintien. Teiden väliin jäävän
alueen puusto on merkitty kaavassa suojelumerkinnällä. Kaistaleelle on
merkitty melusuojana toimivat maavallit, jotka vievät toteutuessaan laajan
alueen Tuusulantien varresta. Pihapiirit on erotettu omaksi alueekseen.
Kaavaselosteessa on maininta multavaraston alueen kunnostamisesta.
Tuusulanväylän kaavan valmsituttua Risulanmäki ja Huvilamäki erotettiin
viheraluerekisterissä omiksi kuvioikseen.
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Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Säilytetään alue toimivana ja yleisilmeeltään siistinä. Liikenteen haittoja
pyritään vähentämään elinvoimaisella kasvillisuudella.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Multavarastoalueen maisemointina asemakaavassa on mainittu mäntyjen
korvaaminen pensasistutuksella, minkä kustannukset on arvioitu jo
kaavalausunnon laatimisen yhteydessä. Kustannusleikkausten takia
multavaraston maisemointia ei kuitenkaan ole otettu mukaan investointihankkeeksi. Ympäristötuotanto käyttää multavarastoa, joten mahdolliset
kiireelliset kunnostustoimenpidetarpeet tulevat suoraan käyttäjältä. Niittyjen
pitäminen avoimina koira-aitauksen tuntumassa ja Yhdyskunnantien varressa
ei ole tarpeen, sillä alueella on ulkoilutoimintaa sekä asutusta, ja niityt eivät
suojaa liikenteen haitoilta niin hyvin kuin puusto. Osa niittyalueista onkin
metsittynyt luontaisesti. Niittyrajaukset tarkistetaan viheraluerekisteriin ottaen
huomioon kaavan esittämä puuston suojelumerkintä ja muuttamalla puuston
suojelumerkinnällä varustetut alueet C3-metsäalueeksi. Jäljellä olevia
linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen mukaisesti.
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119. TUOMARINKARTANO KÖYHÄNMIEHENPELTO
pinta-ala
185 275 m²
rekisterinumero 47039, 47050 (osa)
hoitoluokka
B1 (166 014 m²)
B2 (19 261 m²)
osoite
Tuusulantie
kaavamerkintä E/s (erityisalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Tuusulanväylän ja Vantaanjoen kulmassa sijaitseva peltoalue rajautuu
Vantaanjoen varressa niittyyn. Niittyalueella rannan suuntaisesti kulkee livin
talvikp kev liik. reitti ja sen molemmin puolen on ojat. Myös ratsastusreitti
kiertää aluetta. Alueella viihtyy runsas peruspeltolinnusto (arvon luokka II) ja
peltoaukea on tärkeä myös monille läpimuuttajille. Tuusulanväylän kaava
mahdollistaa puurivin istuttamisen Kavaleffintien varteen. Kaavassa alueelle
on merkitty myös maavalli Tuusulanväylän varrella, jonka on tarkoitus toimia

Näkymä yli Vantaanjoen, kohti
Tapaninvainiota.

meluvallina. Alueen iso oja, ns. Tuomarinkylän puro on vion hoitovastuulla.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Peltoalue säilytetään avoimena.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Vantaanjoen varren alueille laaditaan kokonaisuuden kattava hoito- ja
kehittämissuunnitelma. Hoito- ja kehittämissuunnitelman yhteydessä tarkentuvat myös aluerajaukset. Ratsastusreitit ovat liikuntaviraston hallinnassa.
Kaavan puukujanteella ei ole historiallista taustaa, mutta sen toteuttamista
voidaan tutkia tekemällä keskustelun pohjaksi havainnekuvia kujanteesta
yhdessä Laamannintien osuuden kanssa.
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120. TUOMARINKARTANO RIIHIPELTO
pinta-ala
81 283 m²
rekisterinumero 47047, 47050 (osa)
ja 47054
hoitoluokka
B1
osoite
Kavaleffintie
kaavamerkintä E/s (erityisalue)
MA (maisemallisesti
arvokas peltoalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Peltoalue sijaitsee Kavaleffintien ja Tuomarinkyläntien välissä, Tuusulantien
varressa. Alueella viihtyy runsas peruspeltolinnusto (arvon luokka II) ja
peltoaukea on tärkeä myös monille läpimuuttajille. Vuonna 2003 laaditussa
asemakaavassa alueelle esitetään meluvallina toimivia maavalleja sekä
alikulkua yhdistämään Kavaleffintie ja Laamannintie. Teiden varsille on mahdollista istuttaa puukujanne.Alueella on lukuisia ojia, joista iso avo-oja on
viherosaston vastuulla, ns. Tuomarinkartanon puro. Tuusulanväylän kaavasta
johtuen alueesta erotettiin omaksi Kavaleffintine peltokolmio (47054) ja
Vanhan Tuusulantien suojavyöhyke (47050).
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Peltoalue säilytetään avoimena.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Maisema säilytetään avoimena. Puukujanteesta tehdään havainnekuva keskustelun herättämiseksi. Kujanteella ei ole historiallista taustaa.
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Näkymä kaakosta.
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121. KOIVUMÄENPUISTO
pinta-ala
rekisterinumero
hoitoluokka
osoite
kaavamerkintä
perustamisvuosi
suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio

37 615 m²
47074
C1
Koivumäentie
VP, P (puisto)
-

Kohteen kuvaus
Teollisuuden ja asuinrakentamisen välissä sijaitsee metsäinen puistoalue,
jonne on kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu täydennysrakentamiskaava. Vanhan Tuusulantine ja Yhdyskunnantien kulmaan on kaavassa
sijoitettu huoltoasemavaraus. Alueen nimi muuttuu Spelttipuistoksi ja
Vilkmaninmäeksi. Spelttipuistoon sijoitetaan pieni leikkipaikka. Hankkeen
kustannukset on arvioitu jo kaavalausunnon yhteydessä. Puiston halki
kulkevan sorapintaisen ulkoilureitin pohjana toimii vanha tykkitienpohja.
Pyöräliikenne ohjataan tykkitieltä alueen länsilaitaan. Alue on mukana
luonnonhoidon inventointitiedoissa, mutta luonnonhoitosuunnitelmaa ei
ole vielä laadittu.Alueella on lukuisia ojapainanteita mm. tykkitien
molemmin puolin.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Alue on yleisilmeeltään siisti ja tarjoaa tulevaisuudessa leikkipaikkapalvelut
lähiympäristön asukkaille.
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Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Spelttipuiston uuden leikkipaikan rakentaminen on kirjattu hakerekisteriin
(rakto 2006). Luonnonhoidossa on välittömästi kiinnitettävä erityistä
huomiota säilytettävän puuston valmentamiseen harventamalla metsä
asuinympäristöksi soveltuvaksi.

Näkymä etelästä: kuvassa keskellä tykkitie.
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122. SILIUKSENMÄKI
pinta-ala
71 330 m²
rekisterinumero 47098
hoitoluokka
B1 (670 m²)
C1 (70 660 m²)
osoite
Yhdyskunnantie,
Kartanomuseontie
kaavamerkintä VL (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Siliuksenmäki on maisemallisesti arvokas metsäalue valtakunnallisesti
merkittäväksi luokitellussa Vantaanjoen laaksomaisemassa. Siliuksenmäen
lähivirkistysalue on metsää, jossa kulkee sorakäytäviä. Metsässä on myös
puoliavoin aukio, jota ei kuitenkaan ole luokiteltu niitettäväksi. Aukiolla on
lukuisia ojia. Oja rajaa koko alueen pellon suuntaan. Alueen itäreunalla on
koulurakennus ja siksi metsää kutsutaan nimellä Koulun metsä. Metsä on
kuusivaltaista, mutta erityisesti reunoilla on myös lehtipuustoa. Metsä tarjoaa
suhteellisen rauhallisen elinympäristön sekametsä-kuusimetsän
peruslinnustolle (arvonluokka III). Alue on mukana luonnonhoidon inventointitiedoissa, mutta luonnonhoitosuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
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Tavoitteet
Metsäalue säilytetään siistinä lähimetsänä. Mäen silhuetti ja metsänreunat
pyritään pitämään ehjän metsäisinä ja osana merkittävää laaksomaisemaa,
sillä ne luovat luonnollisen taustan Tuomarinkylän kartanoalueelle.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Luonnonhoidossa on erityisesti huomioitava pellonreunat ja metsänreuna
Yhdyskunnantien suuntaan. Metsän reunan Uusipellon puolella annetaan
kasvaa tiheänä, jotta saadaan näkösuojaa erityisesti talviajalle: mäellä sijaitseva
koulurakennus näkyy muuten Vanhalta Tuusulantieltä. Ratsastusreittien
toimivuus ja turvallisuus on huomioitava erityisesti.

Näkymä alueelle koillisesta.
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123. LYSTIKUKKULA
pinta-ala
80 911 m²
rekisterinumero 47099
hoitoluokka
C1 (75 617 m²)
H1 (pihapiiri)
(4 135 m²)
osoite
Kartanomuseontie
kaavamerkintä VL/s (lähivirkistysalue)
perustamisvuosi suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Lystikukkula on maisemallisesti arvokas metsäalue valtakunnallisesti
merkittäväksi luokitellussa Vantaanjoen laaksomaisemassa. Suurin osa alueesta
on metsäistä rinnemaastoa, jossa on ensimmäisen maailmansodan aikaisia
maalinnoitteita. Eteläisin kärki kukkulasta jää Itä-Pakilan osa-alueelle. Itäinen
Lystikukkula on kuusivaltaista sekametsää, läntinen (koulun metsä) on hieman
avoimempaa. Erityisesti metsien reunoilla kasvaa paljon lehtipuustoa (mm.
haapa) ja metsässä on paikoin runsas aluskasvillisuus. Pohjoisrinteellä,

Näkymä Lukupolun itäpäästä:
maalinnoiteluola on täytetty, vihertyöt
viimeistelevät alueen.

Tuomarinkylän kartanon suuntaan avautuu varsin kookkaita yksilöitä sisältävä
lehtikuusi-istutus. Tuomarinkartanon tien etelälaidalla on vanha,
huonokuntoinen kuusiaita. Kuusiaita on osa läheistä kartanoaluetta, mutta sitä
ei kuitenkaan ole luonnonhoidon inventoinnissa jaettu omaksi kuviokseen.
Myrsky teki tuhoja alueella syksyllä 2001 ja joulukuussa 2003. Metsää kiertää
ulkoilureitti, jota liikuntavirasto kunnossapitää talvella. Alueen poikki itä-länsisuunnassa kulkee ratsastuspolkuja. Suhteellisen rauhallisessa metsässä viihtyy
runsas sekametsän-kuusimetsän pesimälinnusto (arvon luokka III). Lystikukkula
on vanha linnoitusalue ja siellä on vanhaa luonnontilaista metsää, jossa on
runsaasti viiksisiippoja. Viiksisiipat saattavat talvehtia alueen puolustusrakennuksissa. Pohjanlepakko ja korvayökkö on tavattu kartanon pihapiiristä. Kaupunkioloissa korvayökkö viihtyy usein ratsastustallien
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ympäristössä. Alue soveltuu lepakoille, koska siellä on vanhaa metsää, vanha
kartanon pihapiiri sekä kotieläimiä. Uhkatekijänä on metsän hakkuu.
Lepakoiden kannalta alue tulisi säilyttää ennallaan eli metsää ei saisi hakata
tai valaistusta lisätä. Kartanon piha-alueiden ja Lystikukkulan välille, esimerkiksi
Riihipellon kautta, voisi lisätä lentoyhteyksiä puita istuttamalla. Lentoyhteyksien luominen Vantaanjoelle voisi johtaa alueelle lisää lepakoita.hjoisella
laidalla on hoitoluokittamaton tontti, jolla sijaitsee kaksi kaavassa suojeltua
rakennusta: asuinkäytössä oleva pientalo ja talousrakennus. Etelälaidalla on
hoitoluokittamaton, luontaisen puuston lomaan muodostunut, osittain
sorapintainen, kalteva pysäköintialue (1 159 m²), jota käyttävät mm. läheisen
siirtolapuutarhan asukkaat.
Lystikukkulan laella on kallioon louhittu ja maahan kaivettu, osittain betonoitu
yhdys- ja taisteluhauta sekä tulipesäkkeitä. Rakenteet ovat osaksi romahtaneet
ja peittyneet. Aseman ohi kulkee tykkitie, joka on osittain peitetty hiekalla.
Lukupolun päässä, puiston puolella on maalinnoitteen osa, maanalaisen luolan
kulkuaukko ja siihen liittyvä kuilu. Viereiselle tontille suunnitellaan talon
rakentamista, jonka seurauksena luolan kohtalosta on käyty keskustelua.
Tonttiosasto on esittänyt kantanaan, että luola tulisi täyttää. Museovirasto
on myös myöntynyt kantaan. Maalinnoitteiden luona on ojapainanteita ja
oja rajaa alueen myös pellon suuntaan.
Käyttäjien toivomukset
Maalinnoitteiden kunnostamista ja puhdistamista roskista toivotaan. Ratsastajien toivotaan pysyvän merkityillä reiteillä, sillä nyt ne rikkovat kaikki
pienetkin polut.
Tavoitteet
Alue säilytetään metsäisenä virkistysalueena, jossa kulkevat hyväkuntoiset
virkistysreitit ja ratsastuspolut. Mäen silhuetti ja metsänreunat pyritään
pitämään ehjän metsäisinä avaten kuitenkin harkitusti näkymiä lähiympäristöön. Maalinnoitteiden säilyttäminen kukkulan laella turvataan. Kuusiaita
liitetään osaksi kartanomiljöötä.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Luonnonhoitosuunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta avata näkymä
maalinnoitekukkulalta Tuomarinkylän kartanon suuntaan. Samalla avataan
näkymiä myös Tuomarinkylänkartanontieltä metsään päin: otetaan esille
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(ylin) Näkymä Vähäkasken ja Klaukkalantien
kulmasta maalinnoiteluolan työmaalle.
(keskellä) Ratsastusreitit ja kevyenliikenteen
raitit sulassa sovussa.
(alin) Mäen harjanteella on lukuisia
maalinnoitekaivantoja.
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erityisesti kallioita, lehtikuusia ja väärärunkoisia mäntyjä. Näkymien avaamisen
suunnittelussa on tarkasteltava luonnonhoitosuunnitelmassa maiseman kannalta
eri suunnista: kukkulan laelta, alhaalta ylöspäin sekä suhteessa koko alueen
profiiliin. Varaudutaan ensimmäisen maailmansodan aikaisen maalinnoitteen
luolan suuaukkokuilun täyttämiseen, mistä aiheutuu mahdollisia viherrakennustöitä. Huonokuntoinen kuusiaita uusitaan mahdollisimman pian. Samalla
poistetaan kuusiaidan takaa kuolleita puita ja istutettavia kuusentaimia häiritsevää
puustoa. Pihapiirin vuokrasopimusten sisältö tarkistetaan, samalla määritellään
vuokralaisen hoitovastuu. Alueen roska-astioiden määrä ja sijainti tarkistetaan.
Linnoituslaitteita hoidetaan hoito-ohjeen mukaisesti.

(ylin) Mäen laella kasvaa komeita lehtikuusia.
(keskellä) Näkymä mäen huipulta kartanolle.
Mäeltä olisi mahdollista avata näkymä myös
Vantaanjoelle päin.
(alin) Ratsastajat käyttävät myös muita reittejä
kuin ratsastuspolkuja.
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124. KOIRA-AITAUS
pinta-ala
rekisterinumero
hoitoluokka
osoite
kaavamerkintä
perustamisvuosi
suunnittelija
luonnonhoidon
kuvio

3 324 m²
47126
A3
Yhdyskunnantie
-

Kohteen kuvaus
Puoliavoimelle alueelle on sijoitettu koira-aitaus. Koira-aitaus on kunnostettu
levittämällä kuorihakkeen ja kiviaineksen seosta syksyllä 2002. Luonnonhoitosuunnitelmaa ei ole alueelle vielä laadittu.Viheraluerekisterissä alue on
liitetty osaksi Risulanmäkeä.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Koira-aitaus pidetään käyttökunnossa.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Koira-aitauksella ei ole välittömiä kunnostamispaineita. Aitausta reunustava
avoin niittyalue saa metsittyä, jolloin saadaan suojaa liikenteen haitoilta.
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Yleisnäkymä koira-aitauksesta.
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125. TUOMARINKYLÄN KARTANOPUISTO
pinta-ala
19 906 m²
rekisterinumero 47253
hoitoluokka
C1 (1 681 m²)
H1 (kartanoalue)
(18 225 m²)
osoite
Tuomarinkylän kartano
kaavamerkintä YM/s (museorakennusten korttelialue)
perustamisvuosi suunnittelija
Maisemasuunnittelu
Hemgård: Kartanopuiston restaurointisuunnitelma-luonnos
1986, maisemanhoitosuunnitelma 1989,
maisemanhoidon ja
virkistyksen
yleissuunnitelma 1992
luonnonhoidon
kuvio
-

Kohteen kuvaus
Alueeseen kuuluvaksi on rajattu itse kartanopuisto, sen länsipuolella oleva
pelto ja metsikkö ison avo-ojan varrella. Kartanon historia ulottuu 1500luvulle ja päärakennus on peräisin 1700-luvun lopulta. Päärakennuksen
vieressä on liuskekivistä rakennettu terassi. Rakennukset ovat ryhmittyneet
nurmikkopintaisen asuinpihan ympärille. Kiviaita rajaa pihaa, jonka
ulkopuolelle jäävät navetta, tallit ja muut talousrakennukset. Puutarha jää
pihan eteläpuolelle ja se on jaettu neljään kortteliin. Puutarhassa kasvaa

Näkymä kaakosta.

vanhoja vaahteroita ja lehmuksia ja siellä on myös huvimaja. Lehmukset on
inventoitu Pohjoiset taajamapuut –hankkeen yhteydessä kesällä 2002. Alueen
poikki kaakosta luoteeseen kulkee liikuntaviraston talvikunnossapitämä reitti.
Kartanon etupihan hoidon kiinteistövirasto on tilannut hoitopiiriltä
erillistilauksella. Kartanoalueella toimii mm. Helsingin kaupunginmuseo,
kahvila, ratsastustalli ja vinttikoirakerho. Alueeseen kuuluvaksi on rajattu itse
kartanopuisto, sen länsipuolella oleva pelto ja metsikkö ison avo-ojan varrella.
Alueella on myös muita ojapainanteita. Alue soveltuu lepakoille, koska siellä
on vanhaa metsää, vanha kartanon pihapiiri sekä kotieläimiä. Pohjanlepakko
ja korvayökkö on tavattu kartanon pihapiiristä. Kaupunkioloissa korvayökkö
viihtyy usein ratsastustallien ympäristössä. Uhkatekijänä on metsän hakkuu.
Lepakoiden kannalta alue tulisi säilyttää ennallaan eli metsää ei saisi hakata
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tai valaistusta lisätä. Kartanon piha-alueiden ja Lystikukkulan välille, esimerkiksi
Riihipellon kautta, voisi lisätä lentoyhteyksiä puita istuttamalla.
Lentoyhteyksien luominen Vantaanjoelle voisi johtaa alueelle lisää lepakoita.
Käyttäjien toivomukset
Ei toivomuksia.
Tavoitteet
Käytön avoimuutta ja edellytyksiä virkistys-, ulkoilu- ja kulttuuritoimintaan
pyritään kehittämään. Käyttö kanavoidaan siten, että se ei aiheuta liiallista
kulumista kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa maisemassa. Hoitovastuut eri
hallintokuntien kesken saatava yksiselitteisiksi ja rajat selkeiksi. Tuomarinkylän
kartanoaluetta hoidetaan kokonaisuutena ja arvokas kulttuurimaisema
säilytetään.
Suunnitelma seuraavalle 10-vuotiskaudelle
Hoitoluokka määrittyy tarkemmin kartanoiden peruskorjaussuunnittelun
yhteydessä. Samalla tehdään eri hoitoluokkien ja alueiden rajojen tarkistusta
maastotyöryhmällä, jossa ovat mukana viheralue-, maatalous- ja metsäasiantuntijoita sekä hallintokuntien edustajia. Rajojen tarkistus tehdään
viheraluesuunnittelun jatkotyönä.
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(ylhäällä vasemmalla) Näkymä etelästä
kohti päärakennusta.
(ylhäällä oikealla) Näkymä kartanolta
kaakkoon.
(keskellä) Lystimäen luoteisreunalla on
kartanoalueeseen kuuluva
huonokuntoinen kuusiaita.
(alin) Kartanoalue lounaasta.
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