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14 kvaa
uonto
eämystä
Hesngissä
JUURI julkaistu Lumoava Helsinki
-kirja on todiste siitä, että Hel
sinki on täynnä kiehtovia luonto-
kohteita: kirjassa on 200 erilaista
ulkoiluelämystä eri puolilta pää
kaupunkia. Kokosimme kirjasta
ja muista lähteistä kiinnostavim
mat paikat, joihin kauniita kevät
päiviä voi lähteä viettämään.
Kaikkihan Suomenlinnan ja Seu
rasaaren tietävät, mutta oletko
käynyt jo näissä?

Punavuori kukkimaan
-tempaus_ Kyseessä ei ole varsinainen

luontokohde, vaan kaupun
kilaisten tapa tehdä kanta-
kaupungista mahdollisim

man kaunis ja kukkainen. Face
book-ryhmän kannustuksella
tempauksessa haastetaan Puna
vuoren alueen asukkaat ja yrittä
jät kukittamaan asuin- ja toimi
paikkojensa edustan kuten ha

4Iuavat.

Särkiniemen puisto

2
Lauttasaaren eteläkärjessä
sijaitsevassa puistossa on
laajasti nurmikenttää pik
nikkiä ajatellen, sekä hiek

kakenttä vaikka petankille. Lap
sille on tarjolla leikkikenttää, ja
viereisestä kahvilasta saa vaikka
jätskiä ja kahvia. Lauttasaaren
eteläosassa kun ollaan, niin
luonnollisesti myös meri on
lähellä. Rannasta pääsee uimaan.
Tarjolla on myös aito luontoseik
kailu: Puiston päästä lähtee
“salainen vedenalainen saarelle
vievä tie” eli Sisä-Hattu. Saarelle
ei pääse siltaa pitkin tai lautalla,
vaan sinne täytyy oikeasti suun
nistaa tietynlaista polkua pitkin,
joka on matalan veden aikaan
kohtalaisen hyvin näkyvissä. Jos
vesi on korkealla, kuivin jaloin
Sisä-Hattuun ei pääse.
00210 Helsinki

nen sanoo ja nauraa.
Kukat tuottavat Oksaselle suu

resti iloa paitsi kaupungissa,
myös kotona. Hän on innokas
kotipuutarhuri.

“Värit, muodot ja kaikki se,
miten niistä pystyy tekemään
vaikka mitä erilaista, kun niitä
on niin monenlaisia. Omalla pi
halla tähän liittyy vielä se kasvat
tamisen ilo, kun saa kukat kasva
maan ja menestymään.”

Oksasella on suosilddkuklda
km. “Vanhan ajan daaliat. Ja si
rokesälcynttilät, niitä tulee ole
maan kesällä monessa paikassa.

Ja sitten vielä pelargonia, kirjava-
lehtinen.”

Erään kukan kanssa hänellä
on vaikeuksia tulla toimeen. Se
on kesäbegonia, jota kuvailles
saan Oksasen naama venähtää
pitkäksi.

“Se ei muuta muotoaan, aina
vaan näyttää samalta. Se on
muovisen näköinen. Suhteemme
on hankala, koska sitä käytetään
paljon kaupungin istutuksissa.”

Oksasen ja kesäbegonian suh
teeseen liittyy myös traaginen ta
rina, jossa kesäbegonia kaappasi
vallan ahkeraliisalta.

“Ahkeraliisa oli loistava kasvi,
mutta siihen iski tauti, ja istutuk
sia jouduttiin korvaamaan kesä
begoniafia. Näin unta niistä kesä
begonioista, että ne eivät lopu
ikinä”, Oksanen sanoo ja nauraa.

KUkI$$A on tuoksun ja ulkomuo
don lisäksi haikeutta ja toisaalta
toivoa, koska ne elävät herkässä
kauneudentilassaan vain hetken.

“Ne kestävät sen yhden kau
den, ja sitten ne vaihtuvat.”

Pysähtykäämme siis ensi kesä
nä haistelemaan kaupungin kuk
kia. Ne eivät ole siinä ilcuisesti.

Lammassaari
Viikissä Arabianrannan
läheisyydessä sijaitseva
Lammassaari on suojeltu
luontokohde, jonne pääsee

pitkospuita pitkin Pornaisennie
mestä. Saaren reunalla on melko
tiheää metsää, jonka reunassa
on lintutorni bongareille. Lam
massaaressa on myös paljon
lepakoita. Alueella pitää kulkea
maastossa olevia polkuja pitkin,
sillä Lammassaaressa on paljon
yksityisiä mökkejä ja kesämajoja,
joiden alueille ei välttämättä
kannata mennä. Saaren länsireu
nasta pääsee niin ikään pitkos
puita pitkin Kuusiluotoon.
Pornaistenniemi,
00560 Helsinki
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Vihersuunnittelija Kirsti
Oksanen Helsingin
talvipuutarhassa.


