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Yhdistä pyöräily ja käpykätköily?
Perusta ilmainen Käpykätköilytili osoitteessa:
Keskuspuisto100.fi
1

2

Myös Ruskeasuon liikunta- ja ratsastushallit rakennettiin
olympialaisia varten, mutta sodan takia olympialaiset jäivät
pitämättä ja hevoset lähtivät rintamalle. Hallit toimivat
sodan ajan karjasuojana ja sittemmin bussitallina. Nykyään
Ruskeasuolla toimii poliisihevostalli ja ratsastuskoulu.
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Helsingin Jousiammuntapiirin ylläpitämällä Ruskeasuon
jousiammuntaradalla on noin 25 taustaa jaoteltuina eri
ammuntamatkoille. Myös kokemattomille on tarjolla
aloittelijavuoroja.
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Invalidisäätiö Galleria Ortonin takapihalla oleva teospuisto
syntyi Hannu Sirenin aloitteesta ja onkin sittemmin noussut
merkittävän ulkoveistospuiston asemaan.
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Ruskeasuon siirtolapuutarha (1918) on Helsingin vanhin,
perustajana Svenska Kvinnoförbundetin ruotsinkielinen
porvarillinen naisyhdistys, jonka takia mökkien omistajiksi
hyväksytään vain ruotsia osaavat.
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Pieneläinten hautausmaalla (1951) on noin 3000 hautaa,
joista yhdessä lepää muun muassa presidentti Paasikiven
koira. Hautausmaalla sijaitsee muistomerkki koe-eläinten
muistolle.
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Maunulan ulkoilumaja toimi aluksi 20-luvulla metsästäjien
harjoitustukikohtana. Keskuspuistontaivalta kutsuttiinkin
ennen Ampumaradantieksi. Nykyisin maja toimii levähdysja ulkoiluvälinevuokrauspisteenä.
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Reitin varrella voi nähdä kasvavan pienen, mutta jykevän
Maunulan vanhan saarnimetsikön.

9

Pirkkolan uima- ja palloiluhalli rakennettiin kansainvälisen
arkkitehtikilpailun tuloksena 1968, arkkitehteinä Heikki ja
Kaija Sirén. Hallien itäpuolella sijaitsee ulkouima-allas “Plotti”.

10 Pirkkolan liikuntapuistosta löydät Hämeen- linnanväylän

puoleiselta kalliolta I maailmansodan aikaisia
maalinnoituskaivantoja. Sodan tuhoamalle aukealle
kasvaneessa sekametsässä viihtyvät muun muassa
metsäkirviset ja harmaasiepot.

11 Keskuspuiston kruunu, Haltiavuori kohoaa 53 metriä

merenpinnan yläpuolelle. Täällä voi bongata harvinaisia l
intuja tai nähdä jopa lepakon.
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Laakson ratsastuskenttä rakennettiin vuoden 1940
olympialaisia varten, mutta otettiin pohjoismaisia
mestaruuskilpailuja varten käyttöön jo muutamaa vuotta
aikaisemmin. Tulipalon 1989, tuhoama katsomo korvattiin
uudella vuonna 2000.

Haltiala

29

100-vuotisjuhlan kunniaksi voi tutustua Keskuspuiston
historiaan ja luontoon myös kotiseutupyöräilynä.
Arkkitehti Bertel Jungin vuonna 1914 suunnittelema
Keskuspuisto tarjoaa luontoelämyksiä ja liikunnallista
elämystä koko pituudeltaan Töölönlahdelta aina Haltialan luonnonsuojelualueille asti.
Laaksosta alkavan Reitti2000:n opastettua reittiä voi käyttää
suunnistamisen apuna osana reitillä liikkumista.
Lisätietoja Helsingin keskuspuistosta ja sen ulkoilumahdollisuuksista: www.hel.fi/keskuspuisto
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merenpinnan yläpuolelle. Täällä voi bongata harvinaisia l
intuja tai nähdä jopa lepakon.
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12 Pitkäkosken ulkoilumajan läheiseltä sillalta voi ihailla

Vantaanjoen suurinta luonnonvaraista koskea.

13 Kuninkaantammen asuinalueella kasvaa vanha rauhoitettu

Kuninkaan tammi, jonka Ruotsin kuningas perimätiedon
mukaan istutti vierailullaan 1600-luvulla. Keskuspuiston
sisäisenä ulkoilutienä toimiva Kuninkaantammentie on
samaa perua.

Käpykätköillen
kotiseutupyöräreitillä

25

14 Kuninkaantammentieltä joelle laskeutuu Pitkäkosken

rinnelehto (LS, luonnonsuojelualue), jossa satavuotiaiden
kuusten siimeksessä kasvaa muun muassa pähkinäpensaita,
lehtopalsamia ja kevätlinnunsilmää.

Pelissä kerätään
rasteilta eriarvoisia
virtuaalikäpyjä.
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15 Kuninkaantammentieltä voi poiketa tutustumaan 1950-luvulta
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Pelaaja liikkuu Keskuspuiston
luonnossa ja virtuaalikäpyjä voi
kerätä älypuhelimen ja sovelluksen
avulla yhdeksällä eri infotaulupisteellä, jotka on sijoitettu
puiston ympäristöön.
Pelaajat voivat vapaasti valita
infotaulupisteiden järjestyksen.
Pelaaminen ei edellytä kaikkien
rastien kiertämistä eli pelata voi
yhta tai kahta lähivakiorastia.

16 Niskalan arboretum (LS) syntyi tilanomistaja Jakob Kavaleffin

1900-luvun alussa perustamasta taimitarhasta. Lajisto on
laajentunut kotimaisista vierasperäisiin jalo- ja koristepuihin.
Päärakennus on vuodelta 1880.

Pelimerkit vaihtuvat joka päivä,
kuten arvonnassa.

17 Vantaanjoella, Ruutinkosken (LS) jokitörmällä kasvaa

rauhoitettu kynäjalava. Nimen puhutaan tulleen keskiajalla
asuneiden Ruutin laivuriveljesten mukaan. Koskella toimi
aikoinaan mylly ja saha.

Kilpaile itsesi tai muiden kanssa
siitä, kuka kerää eniten käpyjä!
Reaaliaikaista liikkumista
voi myös seurata karttapalvelusta, josta löytyy
mm. ulkokuntoilulaitteiden sijainnit.

SILTA

18 Myös Haltialan tila on entisiä Kavaleffin maita. Tila muodosti

aikanaan oman kartanonsa, jonka päärakennus paloi
1950-luvulla. Kartanon pihapiiriin kuuluu kotieläintarha sekä
kahvila-ravintola Vanha Pehtoori.
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Paloheinän ulkoilualue
Niskalan arboretum
Haltialan tila
Pitkäkosken ulkoilumaja

19 Torpparinmäen puistossa on venäläisten rakennuttamia

linnoitusvalleja I maailmansodan varalle. Uudenmaan ainoat
mätäshelmikat kasvavat puiston luoteisosassa.
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20 Mombergintien ja Haltialantien risteyksen kumpare on

kasvillisuuden aarreaitta, jolla kasvaa mm. tummatulikukkaa.

21 Paloheinään valmistui vuonna 2013 jokamiehen golfkenttä,
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Iso Ysi. Lisäksi alueella sijaitsee Suomen suosituin range ja
Euroopan suurin tekonurmigolfkenttä, Evergreen.
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22 Paloheinän liikuntapuistossa on mahdollistettu peruslajien

lisäksi esimerkiksi ratarullaluistelu ja koirahiihto. Ulkoilumajalla pääsee lisäksi rentoutumaan saunaan (suljettu 2104)
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23 Ulkoilumajan vieressä kohoaa 70-luvulla tehty täyttömäki.

38 metrin korkeudesta, Paloheinän huipulta, näkee pitkälle
kaikkiin ilmansuuntiin. Talvella mäki toimii pulkkamäkenä.

REITTI2000

KESKUSPUISTO

24 Lindgrenin torppa Lepolantien länsipään metsässä on kuin

vahingossa Sisä-Suomen salomailta Helsinkiin tupsahtanut
jäänne pienimuotoisesta maanviljelyskulttuurista. Talo on
yksityisasunto.

25 Maunulan uurnalehto perustettiin 1961. Aluetta kiertää pieni

Mätäpuro, joka laskee Pikku-Huopalahteen.

26 Maunulan luontopolun varrella rinteessä kasvaa

pähkinäpensaita ja metsälehmuksia. Rinteen alaosa ja
purolaakso kasvavat eri lehtotyyppejä.
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lähtien hoitamatta jätettyyn Haltialan aarnimetsään (LS).
Sen kaatuneet ja pystyynkuolevat puut houkuttelevat lukuisia
hyönteislajeja, lintuja ja lahottavia sieniä.

Ulkoilumaja

