






























 

  

 
  
   
  

 

  
 
  
  

  

   
  
 
  
  
 
  

  

 
 
  

  

  
                                                                     
 

   

  
 
  
  
  
   
  
  
  





  

  
  
  

  

  

   
   
 
 
  
 
   
 
  
  
  

   

  
 





 
 

 



 

 

 

 























 

  

   




 


    
    
     



 

 


   

 
 
  


 








   


    






    















      






    





    
    




 







     










   

   
   





 
    


































 







   



       







    
 




 




 



 







 

 

     
 
   
   
   
           
    
 
 

 
 


 
     
 
 
 
 
 


      

  


 








    
      
       
   
   
   
       
       
   
  






 





 
















    

     
    




      



  













    






 














   

    





    



 

   







 






 




  






   





 




 









  






   





 








 


  
    

    
    

 




    
 









    
  

   

























   




     



 





 

  
 
 
 
 
 
 
 
      
    


      
    
    
    
 







 

   


 
       
   
  
     
  
  
          
      
    
      

      
 
  
      
     


 
 
 
      
 
  
      
 

       
 
    
 


  
      


 





 
 

 
 
 
    
 
          
          
 


 
       
 
 
 

 

 
 
   
     
        
 
 
 
  
 


 





 









 


   
 
  
 
   
 
      
    
 
 


     
  
 
 
    
 
     
 
 


     
    
 
 
 
 
 

 







 












 


 

    




  





   
    

 


     
 


  

    







      










  





  
  

     
 





 





 

Avoin maisematila

Puoliavoin maisematila

Sulkeutunut maisematila

Maisemallinen porttikohta,
jossa eri tyyppiset maisematilat kohtaavat

Merkittävä maisemallinen reunavyöhyke

Kallioselänteen reunavyöhyke

Tärkeä näkymälinja

Vanhat tielinjaukset:
Meilahdentie (1700- luku) ja
Johannesbergintie (1800-lukuvun alkupuoli)





 

 


 
  
 
 
 

 
      
 
 


     
 
 
   
       
 


 
 
 
 


 
     
 
 
 
 
 
 
  
 
 


 









 






 


 
 
 
     
       
  
 
 
 


    
     
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 







 

 
 
        
    
    
    
     
 
   


 
 
 

 
 
 
     
 
    
        
    
 
 







 
    
      
 
 
 
 
  
 
 





 













 

  





     

     

     
   
     

    


    
     

   





    







 

     
     








 












 




 

  









 





 
  









 




    
    
    
   
    

   


 
   
















   



  


























Corylus avellana






 Pterocarya rhoifolia



Betula





 






 

   




  




  

   

   

   

   

   

   




  

   




  

   

   

   





  


   

    















 

 





   
 
       
     
      
   
       
  
 

    
    

     




 





 


   
 
 
  
 
 
 
      


 
         
 
 
    
 
    
 


 





HydrangeaH. paniculata









   








    
    








   
     

  

















 


   

    


 
































 




 







 
















 



   
 
  
  


   
      








    


  

 











   
    





 



Colchicum byzantinum

Paeonia






     


      
     
 
         
   
   
 
  
 
 
    


   

 



















     
    
     



    





    


    




 







 



    



 


     


 
    

    

     

     




 














      
  

     






   
     
      
     

     
     
     









    







   
      
 



    


 Succinea putris





Phellinus ignarius









 

   
    

   




     

 















  









     


   
 
    
   
 

 











    
     

    
  
    











 





  


  
 
 



     














    






  


















  
     

   



    
     


 


    

  
     
   
  






    
 


















    
  

   


 




    
     

   











 



 













 



    






  

    






 



   
     
















    


  

     




























    

  





     

    
    



 
















    

  
    





 


 



 


 


 

 



 







 

 


 



 

 



 


 


  










 








 

     
  
    
    




     

    
     

 




   






     
   
 
    



    




   
    
    


    
  








 



    







    


    

    
    
 









  




    
    












 







 



 











    
     
     
      



    
 




    



































     
    

       
    
     
  
   
 
  
     
 
    
 
 










 


     


    




   








 
     
     

   
  
      

  




     
  
 



    

    








 
   







 


     


     


   

   








 

    






  
      









    

   
    

    
  
  





















 


 
   






    
































 

   
   

    


 







     
  







 

 
 
 
 
 


         
 

    
        
 
 
 


     
 
       
          
   
 
 
 

    
 


 
 







 

 
 
 
 

     


     
   
 
  
     
      
 


 

           
    
     


 
   
 
 













 







  
 
 
 
 
 
      
 
 
     
 
 



 

 








 







 

 



   
   





     



    

    



    



 




     

  








    
    




 





 





    
      
   
  
 

    




      



  


     
     
  
  



    

  
 



 



 




















  
 

    


    



 

     
  
    



  

 



 


  
  
 

 





  
   
   









    


    











 


   


   





 




 





 




 






 















 




  
   













      







     
    
 

     






   







  
  



  








   
    





    
     

 







 




     
 

  



    
   







   



     

  




   












    
      







  


     
   













   









    
    

    
















 Magnolia sieboldii






 

 

 

 


 






 

    
 









   
     




  



    



      
     
     









     
  
   
   


  


















 













 

   
 
 
     
 
 


 
     
       

      



 


   
 

     
 
 
    
         
   
      
   








 

 
 
    
    
 
  
 
 
 














Viola tricolor





 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 


 

















  
  
 
       
      
     
     

  
 
    
    
  
    

 
   

     
   

     
    
 
        
     
 
       
   
 
 
       
      
     
    
   
 
 
 



 
 
  
    
       
 

  
 
 
 







 


 
      
   
     
      
 

      
     
  
       
  
 
   
 
 
 


    
 
 
 









 


  
 
    
     
 
 
 


   
 
     
 
 




    
   



 Cercidiphyllum japonicum





 

     




 

    


   





     
    









    
  






 

 





     



   











   





   
    













 












 

    
 
       

  



     
    

    
  


     
        
   
       
 
 
 
 
      

 


 
   
 
      
 

 


 
 
 
 
 
 
 


   







 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 




    




    
 









    


  



Acer tegmentosum)

 









 

  
      
      
   
 

      
        
   
    
 
 
     
    

    
      
 





 









 

  
 
 
 
   


    
 
    
( 
    
  
 


 


 












 





     







   




 






  














 
 
     
 
 
 
 
 


     
  
       
 

       
 
 


 

 
 
     
          
     
 
 



 
 

     




 

  
 







  






   










     










   




 



     










   

     










     




 






   







 

   
  




















 

 
 

 


 
   
 
 
 
 

 
  
 
    
   



     
 
 
 
 
 




  


 


  
    





   
   





     




 




  









   


 



  













































   







 






 






   



 


  



 


  



 


  






 












 

 
  
   
 
 
   

   
 
 
 












 









 

     
         
   
 
 
 
 
 
       

 
        
      
 
    
       
   
  
          
      
 


      
 





     
      


 
   









  





 
     





 
 












 

     







     


















 
     


    








    
    





















      


       
      
       
      
 
 

 

 
          
 
   
  















   

















   
  

 


    



   
  
 
     


     
    







    











 


 



 


 


 




 







 


 

 

 






 


 



 


 


 




 













 
 

     
     
     
 
 
  
 
 
  


   
   
 
 
 
    
 
     
   







 


      
      
    



    
    







 









    
    




 



    

   


   








   



































 

 



   
   



























 





     





  























































 




















     






    











    

 

 



 


 













 

 



   


  






  
  



     
  
















 









     















































 

    

 





 





 






 














 
 


 
 
  
     
 
     
      
 
 


  
 

 
 





 
      
      
 












 



    










 





     
 

 
     

  



   
      
     

    




     

 




  












   





       

    



    
 
   
    








   
   
   
 
 
    
 
 
     
   
 
 

 

    

 



 




  


 

 



 


















    

    

 




















   












    




 






























     
  
   

 
 

 








   
 






   
      
   



 

 












    

 



 


  

 

 

 





























 


 





















    






 


 

     










    








 
  




   

























 












  
    


  




 
 


 

    

    

    

     

    





    

 




 



  


 

 

 




















    
      
     
   
    



      





 















 
    




  
     

 
   
     








 






















    

 


 



  

 

 

 




















 






     



 
   

















   
   
      




  










 

    

























     



     





   
     


      


 






   










 





















  
 



  

   




    

 



 



  

 

 

 


 































    
   



 








     

  

 





       

        
   






     


   










  



    




    
    









    



    


   


















    

 


 



  

 

 

 



























   


  
   





   
   
    
    
   





    







     





  
    

   


    

   








   









    

 

     





     
   



    
 
      





  


 














      
  



    






   
   



  

    

 


 


 









 



















 
     
   












   




    

    



















    
     
   
 




  










 

 


    











































      
     
    
   
  
      
     
     
     


 
  

     
 
 
 
 
 



 
 
 
  
     
 

    

 


 



  

 

 

 

 




 














 

 

     
     


 

 
 





    

     


  






      





      
   


















    





















  



     


    













     


   







 








     

   

  







 

    

 



 



 





 
















 

 


 
 













   
 







 

 


   








 
   













 


     
 
  
 


 
    




    






     
   




 
 











    
    
























    

 



 



 










 



























 








 

     
    



    

 
















 


 

 



 

 














 


  

 



   


     







 







 

   
 


 

 

  


 



  


 



  


 



 


 










  

 











  

  








 



 



 

 

 



 

 





 

 





 

 



 

 

 



 





 





 

 



 





 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 



 































  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

   

  

   

   



 

   

  

   

  

 

  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

  

   

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   



 

       

     

      

         

       

       

       

      

       

      

      

      

      

       

     

      

       

      

       

       

       

       

       

       

      















 

   

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


















































 

   

























































































 







 

   

 

 

 

 

 

 

 

 







 



 





 

 


 





 

 

 













 































 

   





























 

 

 

 











 











 

 



















 













 

   



 









 

 

 















































































 

   



 



































 







 



 


 

 

 





































 

   

























 





































 































 

   





































 

 







































 

 

 












 

   















 

 

 

 















 

 

 

 

 

























 

























 

   























 




 

 

 

 

 

 

 

 


 



 

 



















 

 











 









 

   

























 

 

 


 

 

 


 

 







 

















































































































































































































































            

 

     

    

  

 

  

  

     

   

   

   

     

         

   

  

  

   

        

  

   

  

          

  

  

      

       

     

  

        

        

     

    

   

  

   

   

    






 


 
   
  
    
     
   
 

    
 
 

        
   
   



 

    








      
 



    




   




 
 

 





   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 
 
 
  
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
     

  
 
 

     


















     


 
 
 
















   


   

   


   


   


   

  

  

  

   

   


   

  

  

   



 

 

 

  
 
   
 
     

 
  
 
 
  
  


  
 
 
 
 

   


 
     
     
 
    
     


  
 
   
    
 
  

 
 

     





    



















    

    

     

    






























    

  

    



     

    

   

   

 

     

    

   

 

     

    

   

 


















 




      



      

 



       

      

     

     

    

  



       

      

     

    

  



       

      

   

 



  

 

 

 

 

 


























     
 

     

     

     

  

 





     

    

   

  





     

    

   

  

     

    

    

    

  

 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    

 





 





 






 














    

 



 




 








 












    

 



 


 





 









    

 




 



 






 














    

 


 



 





 








    

 



 



 








 













    

 


 



 





 











    

 


 


 









 












    

 


 



 












 










    

 



 



 





 












    

 



 



 










 













     
   

  

  

  

  

  

   

  

   

   

  

  





         

  


 


         
    



        
           


  





  
   

  

   
   

 

  

 

  

   

   

   

 

 







   

     





     
 





  
   





    
   

 

 
   

  

  

 

  

 

   

   

 

 






















   
   










