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keskUspUisTon isä 

Arkkitehti Bertel Jung (1872–
1946) laati ensimmäisen kart-
tapiirroksen Keskuspuistosta 
marraskuussa 1911. Idean 
yhtenäiseen, suureen puistoalu-
eeseen hän oli saanut Berliinin 
matkoillaan. Helsingin kaupun-
ginvaltuusto päätti 12.5.1914 
alueiden varaamisesta puistoa 
varten Jungin suunnitelmien mukaan. 
Vuonna 2013 Keskuspuiston viimeisinkin  
osa-alue kaavoitettiin. Opas on laadittu vuonna 
2014 Keskuspuiston viettäessä 100-vuotisjuhliaan.  

reTkeilevä lUonnonysTävä
•	 antaa kukkien ja muiden kasvien kasvaa rauhassa
•	 suosii polkuja
•	 vie roskansa mukanaan tai ainakin lähimpään   
 roskikseen
•	 nauttii luonnon rauhoittavista äänistä ja tuoksuista.

monimUoToinen lUonTo Tarjoaa ekosysTeemipalvelUiTa 

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus tarkoittaa, että tietyllä  
alueella on
•	 paljon saman lajin yksilöitä, jotka ovat kaikki kuitenkin hieman erilaisia,  
 jokainen ihminenkin on oma ainutlaatuinen yksilönsä, samoin   
 voikukka, kimalainen tai orava
•	 paljon eri eliölajeja; pelkästään suomessa noin 42 000 lajia
•	 paljon erilaisia elinympäristöjä, kuten metsä, suo, niitty  tai merenlahti.

Tervetuloa luonnon helmaan – keskelle kaupunkia
Helsinkiläisten rakastama metsäalue, 10 kilometriä pitkä 
Keskuspuisto on kuin Suomi pienoiskoossa. Se alkaa 
Töölönlahden urbaanista ympäristöstä päättyen pohjois-
osan aarnimetsään. Siinä välissä on kaikkea mahdollista: 
viljelypalstoja, maauimala, luontopolkuja, pähkinälehto, 
ratsastuskenttä, lasten liikennekaupunki, liikuntapuistoja 
ja paljon muuta. 

neljä vUodenaikaa,  
monTa reTkimahdollisUUTTa 

Keskuspuisto on oiva retkikohde.  
Tämän oppaan avulla puistoon on  
hauska tutustua ja oppia luonnosta  
kaupungissa. Löydät tietoa ja  
mukavaa puuhattavaa luonnossa  
kaikkina vuodenaikoina. 

Kuusi on 
Keskuspuiston 
nimikkopuu.

olemme täysin riippuvaisia luonnon tarjoamasta puhtaasta hengitysilmasta, 
juomavedestä ja ilmaston säätelystä. luonnonantimien, kuten marjojen, 
kalojen tai puutavaran hinnan määrittävät markkinat. luonnossa oleskelu 
vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen: verenpaine laskee, 
stressioireet lievittyvät ja mieli rauhoittuu. sen arvoa on vaikea mitata 
rahassa.  luonnon ihmiselle tuottamia hyötyjä on ryhdytty kutsumaan 
ekosysteemipalveluiksi. retkesi päätteeksi voit miettiä,  
mitä palveluja keskuspuisto sinulle tarjosi!

Orava on Helsingin nimikkoeläin.

Ylhäällä: Punavarpunen elelee pensaikoissa 
ja metsien reunoilla Keskuspuiston 
pohjoisosissa. 
 
Vasemmalla: Metsäkurjenpolvi kukkii 
alkukesällä.
 
Oikealla: Helsingin nimikkokasvi vaahtera 
puhkeaa lehteen.
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Helsingin Keskuspuisto

Haltialan alue, sivut  23-30
haltialassa keskuspuisto on laajimmillaan. haltialan 
metsäalueet ovat osa keskuspuistoa. alueella on arvokkaita 
ketoja ja niittyjä, rauhoitetut koski- ja lehtoalueet, haltialan 
aarnialue ja niskalan arboretum. haltialan kotieläintilalla 
pääsee maaseudun tunnelmaan ja lähelle maatilan eläimiä. 

Pakilanmetsä ja Paloheinä, sivut 22-30
pakilanmetsässä on laaja elontien viljelypalsta-alue ja 
keskuspuiston metsät kapeimmillaan. paloheinään 
saavuttaessa tullaan ulkoliikunnan keskukseen. 

Pirkkolanmetsä, sivut 15-18
pirkkolanmetsän keskeltä löytyy liikuntakeidas: uimahalli, 
lasten uimalammikko plotti, palloiluhalli, kaksi jäähallia, 
yleisurheilukenttä, palloilukentät ja kuntorata – talvella 
luistinrata ja hiihtoladut. palveluita täydentävät kahvilat.  
pirkkolan nykyiset metsät ovat nuoria sekametsiä.

Ruskeasuuonlaakso ja Pasilanmetsä, sivut 9-10
ruskeasuonlaaksossa on sekä rehevää kuusikkoa että 
valoisaa kalliometsää. metsän siimeksessä sijaitsevat 
harrastuspaikat palloilu- ja voimailulajeille sekä 
jousiammunnalle. Ulkoilureitti ohittaa viljelypalstat. laakson 
ratsastuskentältä alkaa valaistu ja opastettu ulkoilutieverkko. 

Maunulanpuisto, sivut 11-14
maunulanpuistossa on ulkoilumaja, jonka pohjoispuolella 
sijaitsevat viljelypalstat ja uurnalehto.  monimuotoisuudesta ja 
kiertokulusta kertova luontopolku opastauluineen on noin   
3,3 km pitkä.

Töölönlahden alue, sivut 5-8
keskuspuiston eteläosa koostuu Töölönlahdesta, hakasalmen 
ja hesperian puistoista sekä  kaupunginpuutarhasta. 
keskuspuisto jatkuu Töölönlahdelta olympiastadionille. 
nordenskiöldinkadun yli pääsee auroransiltaa pitkin.

Haltiala

Pakilanmetsä

Paloheinä

Pirkkolanmetsä

Pasilanmetsä

Töölönlahti

Ruskeasuonlaakso

Maunulanpuisto
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Töölönlahti ympäristöineen
 
Keskuspuiston eteläosa koostuu Töölönlahdesta ja sitä ym-
päröivästä, jo 1800-luvulla alkunsa saaneesta puistoalueesta: 
Hakasalmen ja Hesperian puistoista sekä  Kaupunginpuu- 
tarhasta. Keskuspuisto jatkuu Töölönlahdelta vuoden 1952  
olympialaisten päänäyttämölle, Olympiastadionille, jonka 
ympäristössä voi harrastaa monenlaisia urheilulajeja.  
Nordenskiöldinkadun yli pääsee vuonna 2012 valmistunutta 
Auroransiltaa pitkin.

pUUTarhakoUlUsTa kaUpUnkilaisTen  
keiTaaksi

Kaupunginpuutarhan alueella oli 1800-luvun lopulla 
Finska Trädgårdsföreningenin puutarhakoulu. Ken-
raalimajuri Jacob Julius af Lindfors rakennutti Talvi-
puutarhan arkkitehti K. G. Nyströmin suunnitelmien 
mukaan ja se avattiin yleisölle 1893. Lindfors lahjoitti 
rakennuksen puutarhayhdistykselle. Lahjoittajan tahto 
oli, että puutarhaan tutustuminen on aina maksutonta. 
Kaupunki lunasti vuokralla olleet maat ja kasvihuo-
neet 1907.  Helsingin ihanat kesäkukat kasvatetaan 
kasvihuoneissa Talvipuutarhan takana. 

maailman kaUnein sTadion

Tornista näkyy koko Helsinki. Kun suuntaat katseesi 
pohjoiseen, voit nähdä lähes kymmenen kilometrin 
päähän, Keskuspuiston pohjoisosiin. Helsingin Olym-
piastadionin suunnittelivat arkkitehdit Yrjö Lindegren 
ja Toivo Jäntti ja se valmistui vuonna 1938. Olym-
piastadionia on sanottu maailman kauneimmaksi 
stadioniksi. Sen 72 m korkeaan torniin pääsee hissillä. 
Stadionilla on Suomen urheilumuseo. 

kaaTopaikasTa viehäTTäväksi virkisTysalUeeksi

Vielä 1970-luvulla Töölönlahti oli niin heikossa kun-
nossa, että rannoilla oleskelu oli vastenmielistä pahan 
löyhkän vuoksi. Töölönlahteen oli surutta syydetty 
kaikki lähistöllä syntyvä jäte, niin yksityishenkilöiden 
kuin Diakonissalaitoksen ja läheisten tehtaiden, eri-
tyisesti sokeritehtaan, toimesta. Vuonna 1977 tehdyn 
aloitteen pohjalta alkoivat pitkälliset vedenlaa-
dun parantamiseen tähtäävät suunnitelmat. 
Monien vaiheiden jälkeen päädyttiin  vuodesta 
2005 lähtien  juoksuttamaan Töölönlahteen 
puhtaampaa merivettä putkea pitkin Taival-
lahdesta. Veden laatu onkin parantunut jopa 
niin, että nykyään Töölönlahdella järjestetään 
kuutamouinteja.

Silkkiuikun pesä on 
kelluva lautta. 

Jos olet rutistanut 
kumista kylpyankkaa 
niin että se vinkuu, 
tiedät, miltä 
haapanakoiraan 
(vasemmalla) ääni 
kuulostaa. 

Tutustumisajat 
Talvipuutarhaan ja 
Talvipuutarhavideon näet 
tästä.

Aukioloajat ja 
hissilippujen hinnan 
näet tästä.  

Kävelitkö 
Töölönlahden ympäri?  
Kierroksen pituus on 
2,2 km. 

töölö

KAllIO
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re
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roTaT ja ciTykaniT harmina
helsingissä on vankka rottakanta, kuten kaikissa isoissa 
kaupungeissa. rotat viihtyvät viemäriverkostossa ja muissa 
maanalaisissa tiloissa.  roskaamisen ja ajattelemattoman 
lintujen ruokinnan seurauksena rottia tulee joskus ihmisten 
ilmoille niin paljon, että niitä joudutaan hävittämään. Tämän 
vuoksi Töölönlahdella lintujen talviruokinta on siirretty lautal-
le, jotta rottien olisi sitä mahdollisimman vaikea saavuttaa. 
sorsille tarjotaan lähiruokaa, sillä jyvät tulevat keskuspuiston 
pohjoispäästä Haltialan tilalta. 

Töölönlahdella on elellyt myös suuri villikanikanta, joka 
on aiheuttanut tuhoja kaluamalla puiden ja pensaiden 
runkoja sekä kaivamalla koloja. villikani on suomen luon-

nossa haitallinen vieraslaji, joka on saanut alkunsa 
luontoon vapautetuista tai karanneista lemmik-

kikaneista. kanit elivät vuosikausia kyläsaa-
ressa pienellä maanläjitysalueella.  ajateltiin, 

että kovat pakkastalvet hävittäisivät ne. näin 
ei käynyt, kanta vahvistui ja alkoi voimakkaasti 
levitä 2000-luvun alussa, kun arabianrannan 
rakentaminen alkoi.   
 
nykyisin keskustassa pyynti on tehonnut, mutta 

lähiöissä ja omakotialueilla kaneja on paljon. 
ilman jatkuvaa pyyntiä kanimäärät kasvai-
sivat nopeasti. ketun ja muiden petojen 
runsastuminen auttaa osaltaan kanikannan 
rajoittamisessa.  

löydä Töölönlahden monimUoToisUUs

Töölönlahden alueella toukokuussa 2010 järjestetyssä 
kaksipäiväisessä tapahtumassa 50 asiantuntijaa löysi 
alueelta yli 900 eläin- ja kasvilajia!  

nyT on sinUn vUorosi TUTkia. 

inhoTTava pisTiäinen  
vai TUiki Tarpeellinen oTUs?
moni kammoaa hämähäkkejä ja  
inhoaa kaikenlaisia lentäviä ja 
pistäviä hyönteisiä. suomen 
lajisto on kuitenkin ihmisen kannalta aika 
harmitonta ja tarkemmin ajateltuna erit-
täin hyödyllistä.  Pölytykseen tarvitaan 
usein siitepölyä kuljettavia hyönteisiä. 
esimerkiksi marja- ja omenasato jäisi hy-
vin vähäiseksi ilman kimalaisia. isommille 
eläimille, kuten linnuille ja sammakoille, 

hyönteiset ovat pääravintoa. osa hyönteisistä on hajottajia, 
jotka syövät kuollutta kasvi- ja eläinmateriaalia. muun muassa 
hämähäkit ovat petoja, jotka syövät kasveja vioittavia hyöntei-
siä. ekosysteemipalveluita kerrakseen!

Katso 
cityeläinnäyttely 
tästä.

muita 
kukkivia 
kasveja

heiniä sammalia 
ja jäkäliä

kääpiä 
ja muita 
sieniä

jotain 
muuta

lehtipuita

KASViT JA SiENET

MUUT ELÄiMET

HYöNTEiSET

nisäkkäitä lintuja muita

suden-
korentoja

muitakärpäsiä  
ja hyttysiä

perhosia kova- 
kuoriaisia

ampiaisia, 
kimalaisia, 

muurahaisia

Mitä seuraavista löysit retkelläsi ?

havupuita pensaita

R
etkipäiväkirjani - Töölönlahti

Tekemäni havainnot:Sää oli 

 sateinen  lumisateinen  tuulinen

 aurinkoinen  puolipilvinen  pilvinen

Tulin

 kävellen    pyöräillen 

ratikalla    bussilla      autolla
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neitoperhonen seitsenpistepirkko kärpänen heinäsirkka

sammakko

su
de

nk
or

en
to

ky
hm

yj
ou

ts
en

rik
ki

kä
äp

ä

sy
re

en
i

vaahtera 

orava

kimalainen

ranta-alpi järviruoko
haavan-
keltajäkälä
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Ruskeasuonlaakso ja Pasilanmetsä
lasTen liikennekaUpUnki 

on toiminut vuodesta 1958.  
Syksystä kevääseen se antaa 
opetusta esikoulu- ja koululais-
ryhmille, mutta kesäisin toiminta 
on maanantaista torstaihin avoin-
ta kaikille ko. vuonna vähintään 
viisi vuotta täyttäville.  Perjantai-
sin ja sunnuntaisin on ikärajaton 
perhepäivä, jolloin lapset liikkuvat 
liikennekaupungissa vanhempiensa 
opastuksella.

yli saTa vUoTTa kaUpUnkiviljelyä

Helsingin kaupungilla on 39 viljely-
palsta-aluetta, joilta helsinkiläiset 
voivat vuokrata oman viljelypals-
tan. Palstojen vuokraamista hoitaa 
kaupunginosa- tai palstaviljelijä-
yhdistys. Palstan vuokra on edullinen  
ja viljely on suosittu harrastus. Kau-
punkiviljely onnistuu myös parvek- 
keilla, terasseilla, katoilla ja taloyh-
tiöiden pihoilla. Myös kaupungin joutomaita on 
otettu väliaikaisesti yhteisviljelykäyttöön.

pieneläinTen haUTaUsmaa 

Metsäläntien tuntumassa sijaitseva eläinten hautaus-
maa on perustettu 1947. Siellä lepää noin 3000 rakas-
tettua lemmikkiä, muun muassa presidentti Paasikiven 
koira. Persoonalliset hautakivet kertovat ihmisten 
syvästä kaipauksesta lemmikkejään kohtaan. Hautaus-
maata pitää yllä Helsingin eläinsuojeluyhdistys.  

Piirrä tai kirjaa havaintosi tähän.

LAHOPUULLA ON PAiKKANSA LUONNOSSA

lahopuu on koti tai ravintoa tuhansille lajeille, 
muun muassa kovakuoriaisille, pistiäisille, jäkälille, 
sammalille, kääville ja muille sienille sekä linnuille. 
siksi metsistä, puistoista tai pihoista ei kannata 
poistaa kaikkea kaatunutta tai kaadettua puuai-
nesta. myös helsingin metsiin jätetään tarkoituk-
sella lahopuuta.

Katsele ympärillesi.
Löydätkö maastosta lahopuuta? 
Jos löysit lahopuuta, tutki sitä tarkemmin,  
luupilla tai ilman. Kuvaile millaista se on. 

joillakin lajeilla on hauskoja ja kuvaavia nimiä. 
Mieti ja piirrä, miltä mahtaisivat mielestäsi  
näyttää pölkkyhärkä, runkohaapsanen,  
pyjamalude, konnakaskuoriainen,  
kyrmysepikkä tai ketolahopoukko?

 
Ruskeasuonlaaksossa Keskuspuisto 
jatkuu kapeana, mutta rehevänä kuu-
sikkona, joka vaihtuu välillä valoisaksi 
kalliometsäksi. Metsän siimeksessä 
sijaitsee Helsingin olympialaisia varten 
rakennettu Ruskeasuon ratsastuskes-
kus sekä harrastuspaikat palloilu- ja 
voimailulajeille sekä jousiammunnalle. 
Ulkoilureitti ohittaa myös Pasilan ja 
Kivihaan viljelypalstat. Laakson ratsas-
tuskentältä alkaa valaistu ja opastettu 
ulkoilutieverkko. Sitä pitkin pääset 
Maunulan majan, Pirkkolan liikunta-
puiston ja Paloheinän urheilumajan 
kautta Pitkäkosken majalle eli  
Keskuspuiston päähän asti.

Lahopuusta voi tehdä myös taidetta. Voima ja herkkyys, 
Sanna Karlsson-Sutisnan teos ulkoilureitin varrella, 
lähellä hevosaitauksia. Veistos on valmistunut 2005 
pidettyyn Skutsi - ympäristötaidenäyttelyyn.

Keskuspuistosta löytyy 
muutama liito-oravan 
reviiri.

Tietoa 
Liikenne-

kaupungista 
löydät tästä.

Tietoa 
kaupunki-

viljelystä
löydät tästä.
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Maunulanpuisto 
maUnUlan 
UlkoilUmaja

Maunulan majalla voi leväh-
tää ja istuskella kahvilassa. 
Eteisestä löytyy HAVIS- 
vihko, johon voit kirjata 
omat luontohavaintosi ja 
lukea muiden merkintöjä. 
Puulämmitteinen lenkkisau-
na lämpiää kerran viikossa. 
Majasta vastaa 
Helsingin Latu. 

seUraa käpyä  
–	Maunulan	luontopolku	(3,3	kM)

Maunulan majalta lähtevä, vuonna 2014 
valmistunut luontopolku tutustuttaa 
luonnon kiertokulkuun ja monimuo-
toisuuteen polun varrella sijaitsevien 
kuvitettujen tietotaulujen avulla. Maunu-
lan luontopolun omilta Facebook-sivuilta 
löydät viimeisimmät havainnot.

maUnUlanpUro

Maunulanpuro on Pikku-Huopalahteen laskevan Haa-
ganpuron alkuperäinen latvaosa. Kaupungistumisen 
seurauksena puron vedenlaatu heikkeni niin, että 1990- 
luvun lopulla pohjaeläimistä purossa pärjäsivät vain 
surviaissääsken toukat. Vuodesta 2005 lähtien Helsin-
gin kaupungin pienvesiohjelman puitteissa ja va-
paaehtoistyönä tehdyt kunnostukset ovat palauttaneet 
pohjaeläimistöä ja -kasvillisuutta. Nykyisin koskikarat 
pystyvät talvehtimaan puron suoman ravinnon turvin 
ja 2000-luvun alussa istutetut taimenet ovat muodosta-
neet lisääntymiskykyisen kannan. Maunulanpurolla ei 
saa kalastaa.

maUnUlan UUrnalehTo

Suomen ensimmäinen, pelkästään uurnahautauksia 
varten rakennettu hautausmaa vihittiin käyttöön vuon-
na 1966. Alkuperäissuunnitelman tehneen arkkitehti 
Erik Sommerschieldin työtä ovat sittemmin täyden-
täneet puutarha-arkkitehti Maj-Lis Rosenbröijer sekä 
arkkitehti Bey Heng ja arkkitehti Mikko Piispa. Uur-
nalehdossa on lammikko, jonka pohjassa usean met-
rin syvyydessä uivat ruutanat ja pinnalla kurnuttavat 
keväisin sammakot. Sammakoita voi huhti-toukokuun 
vaihteessa olla todella paljon. Uurnalehdon kasvilajisto 
on hyvin runsas. 
 
Jos keväällä on liikkeellä sammakoiden kutuaikaan, 
kannattaa olla korva tarkkana. Nimittäin harvinai-
semman viitasammakon voi erottaa tavallisesta 
sammakosta helpoimmin soidinääntelyn perusteel-
la. Tavallisen sammakon ääni on kurnutusta, mutta 
viitasammakon ääntä on verrattu sekä koiran terävään 
haukuntaan että veteen uppoavan pullon ilmakuplien 
pulputukseen. 

Maunulanpuistossa on Keskuspuiston puolimatkan krou-
vi, Maunulan ulkoilumaja. Sen pohjoispuolella sijaitsevat 
Maunulanpuiston viljelypalstat ja Maunulan uurnalehto. 
Kuusi-, koivu- ja mäntyvaltaisten metsien keskellä voi yllättyä 
löytäessään jalopuumetsikön ja pähkinälehdon. Maunulan 
pähkinäpensaslehto on erityisen arvokas luontokohde, 
joka on myös luonnonsuojelulain mukainen, suojeltu luonto- 
tyyppi. Pähkinäpensaat kasvavat alueella luonnostaan,  
mutta saarnet ja Pirkkolantien läheiset lehtikuusi-, jalava-  
ja vaahterametsiköt on istutettu. 

Talvisin koskikara saalistaa 
pikkuötököitä sukeltamalla 
virtaavista sulapaikoista.

Katso majan 
aukioloajat, 
saunavuorot ja 
-maksut tästä. 

Maunulan 
luontopolun 

Facebook-sivut  
näet tästä.

Le
ht

ik
uu

si

Maunulanpuro
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Oikeat vastaukset: 1. Sinivuokko, jonka kolmilehdykkäiset nahkeat lehdet talvehtivat vihreinä, kun taas valkovuokon lehdet kuihtuvat aikaisin. 2. d) Kaikissa edellä 
mainituissa paikoissa. 3. Lehmuksen kuoren alla, nilakerroksessa on johtosolukko, joka muodostaa sitkeän niinen. Siitä tehtiin ennen muinoin Suomessakin köyttä 
ja narua. 4. b) Pikkutikkakoiras hoitaa poikasia aktiivisemmin kuin naaras, joskus jopa yksinään.

rUokasieniä keskUspUisTosTa,  
mUTTa Ei maUnUlan majan ympärisTösTä

Keskuspuistosta voit löytää kelpo ruokasieniä, mutta 
älä kerää niitä Maunulan majan läheisyydestä. Siellä on 

sijainnut ampumarata vuodesta 1914 vuoteen 1962. Toiminnan 
loppumisen jälkeen alue on metsittynyt. Tällä alueella kasvavia 
sieniä tai marjoja ei tule syödä, koska niiden lyijypitoisuudet 
ylittävät suositukset. 

pähkinöiTä pUrTavaksi  
 

1. Saattaa olla, että olet liikkeellä valko- ja sinivuokkojen kukinta-aikaan, jolloin ne on helppo tunnis-
taa. Entä jos liikut tosi aikaisin keväällä tai myöhään syksyllä, kumpi vuokoista on helpompi tunnistaa 
ja havaita ilman kukkia? Miksi?

2. Näitkö ketun? Se ei ole täällä ollenkaan harvinaista.  
Tiedätkö, missä ketun pesä voi olla? 

a) itse kaivetussa kolossa  
b) valmiissa luolassa  
c) rakennuksen alle kaivetussa kolossa  
d) kaikissa edellä mainituissa paikoissa

3. Miksi lehmusta kutsutaan niinipuuksi?

4. Arvaa, ellet tiedä: Pikkutikkakoiras a) ei osallistu poikasten hoitoon  
b) hoitaa poikasia aktiivisemmin kuin naaras  
c) hoitaa poikasia, mutta selvästi vähemmän kuin naaras

Retkipäiväkirja – Maunulanpuisto

Tekemäni havainnot:

 Käpytikka on 
Suomen yleisin 
tikkalaji.

 Maunulan nimikkopuu on 
metsälehmus eli niinipuu.

Kellonaika:
Retkikumppani(t):

Pikkutikka tarvitsee 
pesäpuukseen lahoavan 
pökkelön. 

Tulin

 kävellen     pyöräillen       ratikalla     bussilla          autolla

 aurinkoinen  puolipilvinen  pilvinen  sateinen  lumisateinen  tuulinen

Sää oli  

Vuodenaika: 
kevät            kesä               syksy                  talvi
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 Maassa hypähtelevä musta, 
keltanokkainen lintu on 
mustarastaskoiras. Sen laulu 
on äänestetty Suomen luonto 
-lehden laulukilpailussa parhaaksi. 
Toiseksi sijoittui viitakerttunen 
(vasemmalla)ja yllättäen vasta 
kolmannelle jaetulle sijalle satakieli 
(yllä) laulurastaan (oikealla) kera.

Pirkkolanmetsä
 
Pirkkolanmetsän keskeltä löytyy liikuntakeidas: uimahalli, 
lasten uimalammikko Plotti, palloiluhalli, kaksi jäähallia,  
yleisurheilukenttä, palloilukentät ja purupintainen kuntorata  
– talvella luistinrata ja hiihtoladut. Palveluita täydentävät 
kahvilat.  Pirkkolassa tehtiin sodan jälkeen polttopuiden 
hätähakkuita, joten nykyiset metsät ovat nuoria sekametsiä. 
Onneksi isot männyt ja suurimmat kuuset eivät kelvanneet 
polttopuiksi, joten niitä on vielä jäljellä.

maalinnoiTUksia ensimmäisen maailmansodan ajalTa 

Pirkkolan urheilupuistossa on venäläisten ensimmäisen maailman-
sodan aikana rakennuttamia maalinnoituksia. Ne kuuluvat Helsingin 
ympärille 1914–1918 rakennettuun linnoitusketjuun, joka oli osa 
Venäjän pääkaupunkia, Pietaria, suojaavaa puolustusjärjestelmää. 
Venäjä oli sodassa Saksan kanssa ja linnoitusketju rakennettiin siltä 
varalta, että saksalaiset yrittäisivät hyökätä Pietariin Suomen 
kautta. Linnoitusketjuun kuuluvia rakennelmia on 
monin paikoin Keskuspuistoa ja eri puolilla Helsinkiä 
sekä Espoon itäosassa. Linnoitukset on luettu vuodes-
ta 1971 lähtien kiinteiksi muinaisjäännöksiksi ja 
siten muinaismuistolain suojaamiksi.

pirkkolan liikUnTapUisTo

Liikuntapuisto on toteutettu arkkitehtien Kaija ja 
Heikki Sirénin suunnitelmien pohjalta. Ensimmäisenä 
valmistui funktionalistinen palloilu- ja uimahalli 1968. 
Vuonna 2002 valmistuneen perusparannuksen jälkeen 
uimahalli soveltuu myös liikuntarajoitteisille. Pirkko-
lan erikoisuus, pieni maauimala Plotti, on syntynyt jo 
1940-luvulla asukkaiden toimesta ja se on peruskor-
jattu 2012. Siihen lasketaan vesi kesäkuun alussa ja 
uimaveden laatua tarkkaillaan, kuten muillakin valvo-
tuilla uimarannoilla. 

Liikuntapaikkojen ja kahviloiden 
aukioloajat löytyvät tästä. 

PIrKKOlA

mAunulA

Plotti
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Oikeat vastaukset: 1. kurtturuusu 2. lupiini
 3. jättipalsami  4. kanadanpiisku 5. pajuasteri

Euroopan suurin tikka palokärki on 
helppo tunnistaa dramaattisesta 
mustapunaisesta värityksestään.

1 2 3 4 5

vieraslajiT, hyviksiä ja pahiksia
vieraslaji on alueen luontoon alun perin kuulumaton laji, joka 
ei olisi pystynyt leviämään uudelle elinalueelle, esimerkiksi 
vuoriston tai valtameren yli, ilman ihmistä.  
Toiminta on saattanut olla

TUNNiSTATKO HAiTALLiSET ViERASLAJiT? 
Näitä kaikkia tavataan myös Keskuspuistossa. Yhdistä kuvat ja nimet. 

jättipalsami kurtturuusu pajuasteri kanadanpiisku lupiini 

•	 tietoista, kuten puutarhakasvien istutus tai uusien riistalajien tuonti
•	 ajattelematonta, kuten esimerkiksi puutarhajätteen vieminen metsään 
•	 tahatonta, kuten laivojen painolastien mukana kulkeutuneet siemenet tai   
 salamatkustajat tavarakuljetuksissa.

yleensä vieraslaji sopeutuu uuteen elinympäristöön huonosti ja häviää 
nopeasti. joissakin tapauksissa vieraslaji menestyy ja jää pysyväksi 
kannaksi uuteen elinympäristöönsä. jotkut vieraslajit menestyvät 
ja lisääntyvät erityisen hyvin ja alkavat syrjäyttää alkuperäistä 
lajistoa.  Tällaisia lajeja kutsutaan haitallisiksi vieraslajeiksi. 
niitä torjutaan kansalaistalkoilla myös keskuspuistossa. 
katso	www.hyvakasvaa.fi,	missä	talkoillaan.

Retkipäiväkirja –  Pirkkolanmetsä

Voit ilmoittaa 
vieraslajihavaintosi 
valtakunnalliseen 
vieraslajiportaaliin. 

Kekomuurahaiset ja lahopuissa elävät 
hevosmuurahaiset ovat palokärjen ravintoa. Etenkin 
talvisin palokärjet etsivät syötävää kaivelemalla 
muurahaiskekoja.

Tekemäni havainnot:

Vuodenaika: 
kevät                  kesä                   syksy                  talvi       

Tulin
 kävellen     pyöräillen       ratikalla      bussilla         autolla

 aurinkoinen  puolipilvinen  pilvinen  sateinen  lumisateinen  tuulinen

Sää oli  

Kellonaika:
Retkikumppani(t):
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Pakilanmetsässä on laaja Elontien viljelypalsta-
alue ja Keskuspuiston metsät kapeimmillaan. 
Paloheinään saavuttaessa tullaan ulkoliikun-
nan keskukseen. Ulkoilumajan ympäristöstä 
löytyvät suksivuokraamo, purupintaiset 
kuntoradat, koira- ja valjakkolatu, asfaltoitu 
rullasuksirata, jokamies-golfkenttä ja jää-
halli. Paloheinässä myös järjestetään 
vuosittain lukuisia maastojuoksu-, 
suunnistus- ja hiihtokilpailuja.  

ylijäämämassoilla  kUnnon mäki

Paloheinän huippu rakennettiin 1950–60-luvuilla 
korottamalla luonnonmäkeä rakennus- ja tietyömailta 
poistetulla maalla. Maamassoissa ei saanut olla epä-
puhtauksia, kuten kaatopaikkajätteitä. Mäen rinteille 
istutetut puut ovat kasvaneet jo kunnon metsiköksi.
Avoimia rinteitä on kolme, joista yksi ulottuu  kapeana 
laelle asti. Kesällä rinteet ovat kauniita niittyjä. Palo-
heinänhuippu on 38 metriä korkea.  Siellä on hissitön 
laskettelurinne ja kaupungin parhaaksi mainostettu 
pulkkamäki. Helsingin muita täyttömäkiä ovat Helsin-
gin korkein kohta Malminkartanon täyttömäki, 90 
metriä  ja Vuosaaren huippu, 60 metriä merenpinnasta.

Pakilanmetsä ja Paloheinä

haviseva haapa

Alueella on poikkeuksellisesti suosittu haapaa 
metsänhoidossa jo varhain, joten niitä kasvaa 
runsaasti täällä ja Haltialassa. Nykytietämyksen 
mukaan haapa on erittäin hyödyllinen moni-
muotoisuuden kannalta tarjoten ravintoa ja 
pesäpaikkoja sadoille siitä riippuvaisille eliöil-
le. Jäähallin lähellä pääsee ihailemaan todella 
suurta haapapuuta.  

paloheinän maja

Vuonna 1981 valmistunut  
Paloheinän maja toimii liikku-
jien tukikohtana. Sieltä löytyy kahvila, sauna 
ja muut saniteettitilat, talvisin myös suksi-
vuokraamo ja -myymälä sekä voitelupalvelu. 
Maja avautuu remontin jälkeen 2014 hiihto-
kaudeksi.  

Nokkavarpuskanta 
on runsastunut 
2000-luvulla.  

Tarkista majan 
aukioloajat tästä. 

Pikkukäpylintu vaeltaa 
ravinnon perässä. 
Hyvinä käpyvuosina 
se pesii Keskuspuiston 
kuusikoissa.

Keskellä:
Heinäkuussa lentävä 
haapalasisiipi on 
ampiaismaisesta
ulkonäöstään 
huolimatta perhonen.

PAlOheInä

länsI-PAKIlA

Kevätlinnunsilmän ruotsinkielinen 
nimi gullpudra, kultapuuteroija, 
on hyvin kuvaava.  
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KUKA Söi KÄVYN, MiKÄ TÄSTÄ LOiKKi? 
jos olet tarkkana, voit löytää monenlaisia merkkejä eläimistä kaikkina vuodenaikoina. maasta voi löytyä syötyjä käpyjä, 
puista reikäisiksi syötyjä lehtiä, pesärakennelmia, koloja, muurahaiskekoja ja eläinten ulosteita, jopa kuolleita eläimiä. 

Lumessa näkyy hyvin pienten ja suurten eläinten risteileviä jälkiä.
löysitkö jonkun näistä? merkitse se retkipäiväkirjaasi. 
lisää  tähän kuvaan vaikka omat jälkesi!

Retkipäiväkirja –  Pakilanmetsä ja Paloheinä

1 2 3 4

Opiskele käpynakertaja-asiantuntijaksi!
neljä eläintä on käynyt ruokailemassa. 
mikä kävyistä on myyrän syömä? 
entä käpylinnun? 
mitä käpyä nakutti tikka? 
minkä kävyn nakersi orava? 

1. Terävillä hampaillaan suomuja jyrsiessään orava nykäisee lopun irti, joten kävyt jäävät repaleisiksi ja kärkeen jää pieni tupsu suomuja. 
2. Pikkujyrsijät joutuvat jyrsimään suomut kokonaan irti, joten niiden jäljiltä kävyt ovat siistimpiä. Usein suomujen kannassa myös näkyy pienten hampaiden jäljet. 
3. Käpytikka hakkaa nokallaan käpyjen suomut rikki, joten kävyt näyttävät harottavilta. 
4. Pikkukäpylinnun nokka on käpysuomujen avaamiseen erikoistunut ristinokka. Pikkukäpylintu työntää alanokan kärjen kuusenkävyn suomun alle ja kääntää sen 
auki saadakseen siemenen poimittua. Suomu yleensä halkeaa kahtia, joten läheltä tarkasteltuna käpysuomut näyttävät siististi keskeltä halkileikatuilta.

Tulin

 kävellen     pyöräillen       ratikalla      bussilla        autolla

 aurinkoinen  puolipilvinen  pilvinen  sateinen  lumisateinen  tuulinen
Sää oli  

Tekemäni havainnot:

Vuodenaika: 

kevät                  kesä                 syksy                   talvi     

Kellonaika:
Retkikumppani(t):
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Haltialan alue 

Haltialassa Keskuspuisto on laajimmillaan. Haltialan metsät 
kuuluvat Keskuspuistoon, pellot ja maatila ovat virkistysaluet-
ta, mutta nekin tehdään tutuiksi tässä oppaassa. Metsäaluetta 
Haltialassa on yli 300 hehtaaria ja puusto on paikoin korkeaa, 
jopa 30-metristä.  Alueella on myös kasvistoltaan arvokkaita 
ketoja ja niittyjä, Pitkäkosken, Ruutinkosken ja Vantaanjoen-
törmän rauhoitetut koski- ja lehtoalueet, niin ikään suojeltuja 
ovat Haltialan aarnialue ja Niskalan arboretum. Ennallistetta-
vaan metsäalueeseen voit tutustua 1,2 km pituisella Korpipo-
lulla. Haltialan kotieläintilalla pääsee maaseudun tunnelmaan 
ja lähelle maatilan eläimiä.  

piTkäkoski, lUonnonsUojelUalUe,  
raUhoiTeTTU 1984

Pitkäkoski, ja sen rannalla kasvava rinnelehto, on  
kuin pieni erämaa keskellä Helsinkiä. Alue  
rauhoitettiin, että hieno maisema ja lehdon  
runsaslajinen kasvillisuus säilyisivät. Alueella saa  
liikkua vain polkuja pitkin.

Pitkäkosken ulkoilumaja 
Pitkäkosken ulkoilumaja on tunnelmal-
linen taukopaikka Pitkäkosken kedon 
ja rinnelehdon tuntumassa. Alun perin 
rakennus toimi Pitkäkosken vedenpuh-
distamon työmaaruokalana. Kalastuslu-
van voi ostaa majalta tai netistä  
www.kalakortti.com.  

halTialan aarnialUe, lUonnonsUojelUalUe, 
raUhoiTeTTU 1984

Vuonna 1934 Helsingin omistukseen siirtynyt 22,6 
hehtaarin kokoinen aarnialue jätettiin kehittymään 
kohti luonnontilaa.  Liikkuminen alueella on sallittu 
vain kävellen, merkityillä poluilla. Neljä opastaulua 
kertovat alueesta. 

niskalan arboreTUm, lUonnonsUojelU-
alUe, raUhoiTeTTU 1984

Tuomarinkylän kartanon isäntä, maanviljelysneuvos 
Jakob Kavaleff (1870–1936) perusti arboretumin eli 
puulajipuiston Niskalaan 1905. Arboretum toimi Hel-
singin ensimmäisen taimitarhan esittely- ja koemaana. 
Kavaleff hankki siemeniä ja taimia ulkomaanmatkoil-
taan. Arboretum siirtyi Helsingin kaupungin omistuk-
seen 1961. Alue rauhoitettiin luonnonsuojelualueeksi 
sen harvinaisen puuston vuoksi. Arboretum oli välillä 
pitkiäkin aikoja hoitamatta, mutta sittemmin se on 
kunnostettu, kasvit on nimetty ja niihin pääsee tutus-
tumaan polkuja pitkin. Aluetta on täydennetty lukuisil-
la uusilla istutuksilla, mutta alkuperäisiäkin Kavaleffin 
istuttamia puita, kuten paperikoivu ja järeät doug-
laskuuset, löytyy vielä.  Nykyinen hoitosuunnitelma 
painottaa arboretumin pysymistä luonnonmukaisena, 
helppohoitoisena ja monimuotoisena metsäpuutarha-
na, jossa kasvaa Helsingin laajin valikoima melko kes-
täviä kotimaisia ja vierasperäisiä puu- ja pensaslajeja.

rUUTinkoski, lUonnonsUojelUalUe, 
raUhoiTeTTU 1990

Ruutinkoski on Vantaanjoen alin vapaana virtaava 
koski.  Kaunis jokimaisema muodostuu rantalehdosta ja 
-niityistä sekä Helsingin ainoasta luontaisesta kynäjala-
varyhmästä, joka on rauhoitettu luonnonmuistomerkik-
si 1984. Alueella saa liikkua vain polkuja pitkin. Kosken 
partaalla on opastaulu ja sen vieressä piknikpaikka. 

vanTaanjoenTörmä,  
lUonnonsUojelUalUe,  
raUhoiTeTTU 2012

Vantaanjoentörmä  yhdistää Pitkäkosken ja Ruutin-
kosken yhtenäiseksi rantaa suojelevaksi vyöhykkeeksi. 
Pellonreunan viherkaistalla on lehtoa myötäilevä polku.

Tarkista majan 
aukioloajat tästä.

Helsingin ainut 
kesämaksaruohoesiintymä  
on Pitkäkosken kalliokedolla.

Ylämaankarja 
pitää alueelle 
levinnyttä, 
haitallista 
vieraslajia 
pajuasteria, 
kurissa. 

Pitkäkoski

Vantaanjoentörmä

Ruutinkoski

Haltialan 
aarnialueKorpipolku

Vantaanjoki

Risto Räppääjä - 
elokuvasta tuttu suuri 
kivi, jolle Risto kiipeää, 

on suuri siirtolohkare 
Paloheinänkorvessa. 
Siirtolohkareet ovat tulleet 
meille jopa Karjalasta asti 
noin 13 000 vuotta sitten 
mannerjään alettua sulaa.

Vantaanjoki
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MUiSTATHAN LUONNONSUOJELUALUEELLA 

•	 liikkua vain merkityillä poluilla kävellen 
•	 viedä roskat mukanasi
•	 jättää kasvit rauhaan ja luonnon  
 muutenkin koskemattomaksi
•	 tarkkailla eläimiä riittävän kaukaa,  
 etteivät ne häiriinny
•	 pitää koirasi kytkettynä
•	 että tulenteko ja telttailu on kielletty
•	 että kalastus on sallittu vain merkityillä   
 alueilla ja mato-onginta on kielletty.

lisää lUonnonsUojelUalUeiTa

Haltialan alueelle on tulossa kaksi uutta luonnon- 
suojelualuetta: Haltialanlehto ja Paloheinän-
korpi. Rauhoitetun alueen määrä tällä alueella 
kasvaa 42 hehtaarista noin 64 hehtaariin. Suo-
jelun tarkoituksena on arvokkaiden lehto- ja 
korpialueiden säilyminen retkeily- ja luontohar-
rastuskohteina sekä näytteinä harvinaistuvista 
luontotyypeistä seuraaville sukupolville.

halTialan koTieläinTila, sTadilaisTen lande

Helsingin kaupungin omistamalla Haltialan tilalla 
pääsee tutustumaan kotieläimiin. Tilalla on lihakar-
jaa, sikoja, poliisien heppoja kesälaitumella, lampaita, 
vuohia, kanoja ja kalkkuna. Pelloilla kasvatetaan 
viljan ja heinän lisäksi herneitä ja maisemakasveja 
kaupunkilaisten poimittavaksi. 

Kahvila-ravintola Wanha Pehtoori tarjoaa päivittäin 
lounasta, kesäaikana palvelee myös ulkoterassi sekä 
kioski. Haltialassa järjestetään myös tapahtumia eri 
vuodenaikoina. Alueella on vapaasti käytettävissä 
grilli, johon on itse tuotava hiilet tai puut. 

Muita Haltialan 
kevätkukkijoita ovat 
mm. keltavuokko ja 
keto-orvokki (yllä), 
käenkaali eli ketunleipä 
(oikealla) sekä rentukka 
(alhaalla).

Haltialan tilalla kasvatettavat lihakarjarodut 
ovat ovat Aberdeen Angus (kuva oikealla), 

Hereford ja ylämaankarja eli Highland Cattle 
(kuva s. 24).

Kauneimpia kevätkukkia 
kerättiin ennen 
toreilla myytäväksi. 
Kevätlinnunherne (keskellä 
alh.) onkin kadonnut 
Helsingistä monilta 
kasvupaikoiltaan runsaan 
keräämisen vuoksi. 

Tarkista 
kahvilan 

aukioloajat 
tästä. 

Keväällä emolampaat 
synnyttävät 60-90 karitsaa, 
joita saa käydä ihailemassa 

pääsiäisen tienoilla.
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10. Vuollejokisimpukka
on virtaavissa vesissä elävä 
harvinainen ja rauhoitettu suur-
simpukkalaji. yksi maailman runsaimmista 
esiintymistä on vantaanjoessa. aikuiset 
simpukat pysyttelevät pohjaan kaivautuneena, 
mutta voivat liikkua hieman sekä syvyyssuunnassa 
että pohjan suuntaisesti. levittäytyminen uusille 
elinpaikoille on mahdollista vain toukkavaiheessa 
isäntäkalan, esimerkiksi ahvenen, kiduksissa.

JOKiVARREN JA RiNNELEHdON ASUKKAiTA 

sijoita seuraavat lajit elinympäristöönsä. merkitse oikeat numerot seuraavan aukeaman kuvaan.

4. Myrkkykeiso
on rehevien ja vetisten paikkojen kasvi. 
se on nautittuna erittäin myrkyllinen.

1. immenkorento
Useista muista sudenkorentolajeista 
poiketen immenkorennot lentävät 
päiväperhosmaisesti lepattaen.

2. Kiiltomato
on kovakuoriainen, joka pystyy kemiallisen 
reaktion avulla tuottamaan valoa. naaras ohjaa 
valon avulla koiraan luokseen.  kiiltomatokoiras 
ja -naaras ovat hyvin erinäköiset; koiras muis-
tuttaa tavallisia kovakuoriaisia, mutta naaraan 
ulkonäkö on toukkamainen.

5. Myskijäärä
kauniinvärinen, myskintuoksuinen 
myskijäärä elelee toukkana raita-
puussa. aikuisen yksilön löytää hel-
poiten karhunputken kukinnosta. 

3. Metsäkauris
keskuspuiston uuden asukkaan, 
metsäkauriin, voi nähdä haltialan 
metsissä tai pelloilla. pidäthän 
koirat aina kytkettyinä!

9. Viitakerttunen
on yölaulajiin kuuluva taituri. 
Tunnistettavan huilu-
lurituksen lisäksi laulu sisältää 
improvisoitua ja matkittua, 
monipuolista laulua. 

6. Puukiipijä
puunrungolla alhaalta ylöspäin liikku-
va puukiipijä saattaa ensisilmäyksellä 
näyttää liikkuvalta kaarnanpalalta. 
puukiipijä ja hippiäinen lyöttäytyvät 
usein talvisin tiaisparveen. puukii-
pijän pesä on huomaamattomasti 
kaarnanraossa.

7. Pohjanlepakko
lepakot viettävät päivät piilossa 
luolissa, puun- tai joskus 
kivenkoloissa. illan hämärtyessä 
ne lähtevät saalistamaan. 
ravinnoksi kelpaavat monenlai-
set hyönteiset, esimerkiksi kos-
ken yllä lentelevät korennot. 

8. Rupikonna
viettää päivät vakiokolossaan 
ja lähtee hämärän tullen va-
kioreitilleen etsimään ravintoa. 
rupikonna on rauhoitettu. 
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Retkipäiväkirja –  Haltiala

Tulin

 kävellen     pyöräillen       ratikalla      bussilla         autolla

 aurinkoinen  puolipilvinen  pilvinen  sateinen  lumisateinen  tuulinen
Sää oli  

Kellonaika:
Retkikumppani(t):

Tekemäni havainnot:

Vuodenaika: 

kevät                 kesä               syksy                  talvi

Oikeat vastaukset: F1 immenkorento D2 kiiltomato B3 metsäkauris I4 myrkkykeiso J5 myskijäärä 
A6 puukiipijä E7 pohjanlepakko G8 rupikonna C9 viitakerttunen H10 vuollejokisimpukka

maisemaan on  merkitty edellisen aukeaman eliöiden mahdollisia esiintymispaikkoja. valitse jokaiselle mielestäsi sopivin ja  
merkitse eliön numero kuvassa olevaan ympyrään.
a  puunrungolla        b  metsässä        c   rantapensaikossa       d  niityllä hämärissä       e   joen yllä puiden korkeudella hämärän 
aikaan      F   joen yllä ruovikon korkeudella      G  kolossa rannan lähellä       h  joen pohjassa 
              i    veden äärellä       j   karhunputken kukinnolla

A

B
d

F

H

J

i

G

E

C
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