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KUVAT:TATU PAULAHARJU. SAMI KERO / HS. TUOMAS SELÄNNE. AAPO HUHTA / HS. SAMI KERO / HS, LEIF ROSA5. KAI SINERVO
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paasee pitkos
puita pitkin.

Kuusiluoto ‘

4
Vaikka nimi viittaa kuusi-
puihin, on Kuusiluoto
lehtipuuvoittoinen paikka.
Täällä pesii paljon lintuja, r O4

esimerkiksi pikkutikka, kottarai-
nen ja rantasipi. Kuusiluodossa
on myös lepakoita ja laiduntavia .. t.
lampaita kesästä syksyyn.
Pornaistennjemi,
00560 Helsinki

Kivinokka

5
Herttoniemessä sijaitsevaa
sisäsaariston luonto- ja
vapaa-ajanviettoaluetta
käytetään aktiivisesti — ja

niin on tehty kauan. Ulkoilualue
on ollut käytössä 1900-luvun
alusta lähtien. Virkistyä kannat
taa etenkin lintulavalle vievällä
luontopolulla sekä rantakallioilla.
Kivinokan kärjestä aukeaa hieno
näkymä Vanhankaupungin seläl
le. Paikalla on myös jylhä, ympä
rysmitaltaan yli kolmemetrinen
mänty, joka rauhoitettiin vuonna
1958.
00810 Helsinki

Vallisaari

G
Kivoja kalliorantoja sekä

kasveja ja puita, joita ei
löydy muualta Helsingistä.
Vallisaarta kutsuttiin keski

ajalla Lampisaareksi, koska me
rellä matkaansa taittavat am
mensivat sen lammista juoma
vettä.
00860 Helsinki

Keskuspuisto_ Helsinki on täynnä pieniä ja
isoja puistoja, mutta kau
pungin etelästä pohjoiseen
halkaiseva Keskuspuisto on

kokonaisuutena laajuudessaan ja
monipuolisuudessaan maailman
km mittakaavassa erityinen.
Keskeltä kaupunkia Töölön
låhdelta alkavassa ja Helsingin
pohjoisrajafle Vantaanjoelle
päättyvässä kymmenen kilomet
rin pituisessa puistossa asuu
paljon erilaisia lintuja ja nisäkkäl
tä, ja maasto ja luonto on moni
puolista. Puisto on esimerkiksi
maastopyöräilijöiden suosiossa,
ja siellä on paljon erilaisia maas
topyöräilijöiden itse merkitsemiä
reittejä.

Haltialan aarnialue

8
Keskuspuiston pohjois
osassa sijaitseva Haltialan
aarnialue on Helsingin
hienoimpia metsiä. Kysees

sä on 23 hehtaarin kokoinen
metsä, jota ei ole hakattu sitten
1950-luvun. Alueella on suuren
lahopuumäärän vuoksi esimer
kiksi runsaasti sieniä. Myös
eläimiä on paljon, esimerkiksi
jäniksiä ja mäyriä sekä liito
oravia. Koska eläinten pitää
saada olla rauhassa, liikutaan
metsässä merkityillä poluilla.
00690 Helsinki

Haagan Aippiruusupuisto
eli Rodopuisto

Jo Alppiruusujen
sa tämä kahdeksan
hehtaarin puisto on
tolkuttoman kaunis ja

tuoksuva. Alue on yleisölle avoin
puisto ja yliopiston kasvinjalos
tuksen koealue. Alppiruusut ja
atsaleat ovat kauneimmillaan
kesäkuun alkupuolella.
Kanukalliontie, 00320 Helsinki

Taivaskallio

_ _
Käpylän Taivaskalliolla on
aikoinaan sijainnut yksi
Helsingin monista mäki
hyppymäistä. Kyseessä

on Helsingin korkein luonnon

kallio, ja sieltä on komeat näky
mät suuntaan jos toiseenkin.
Pekka Jokipaltion tie,
00600 Helsinki

Malmin hautausmaan

t puukujat

J2
Vaikka hautausmaa
ei ole ehkä se kivoin
paikka viettää aikaa

I
on Malmin hautaus

maa toista maata. Siellä on
todella komeita puukujia,
jotka reunustavat kävelytietä‘ jyhkeinä kuin jättiläissotilaat.
Malmin kalmistotie.
00700 Helsinki

t
Mäyrämetsä

_3
Viikissä on vajaan
viiden hehtaarin

1 peltojen ympäröl
mä metsäsaareke,

jossa

voi bongata esimer
kiksi sirittäjiä ja uuttukyyhkyjä —

ja tietenkin mäyriä! Metsän reu

noilla ja sen siimeksessä on
ulkoiluteitä ja polkuja.
00800 Helsinki

ton nimipaalun luota. Matka
jatkuu puiston halki kohti japani
laistyylistä puutarhaa. 21.5. Kir
sikkapuistossa järjestetään Ha
nami-juhla, joka on Japanin tär
kein juhla. Se järjestetään aina
kirsikkapuiden kukinnan aikaan.
Jättiläisenpolku 1

Roihuvuoren
Kirsikkapuisto

9
Mikään ei ole niin kaunis
ta kuin vaaleanpunaisina
kukkivat kirsikkapuut.
Keväisin niitä voi ihastel

la mielin määrin Roihuvuoren
Kirsikkapuistossa. 11.5. järjeste
tään opastettu puistokävely,
jonne lähdetään Kirsikkapuis- KESkUSpUiSto on erityinen paikka.

Lapinlahden vanhan
sairaala-alueen ranta

J4
Lapinlahden vanhan
sairaalan pohjoispuo
lella meren äärellä on
pikkuinen hiekkaranta.

Ranta ei ole virallinen uimapaik
ka, ja sillä on romanttinen maine.
Vieressä on esimerkiksi niin
sanottu kutukallio.
Lapinlahdentie 8,

aagassa kukkivat aippituuSUt. 00180 Helsinki


