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teisiin sijoittuva frisbeegolf kuluttaa maanpintaa ja lentävät kiekot 
vahingoittavat puita. Puiden suojaamiseksi runkoihin on asennettu 
lautoja. Koirapuisto ja uimarannan pysäköintialue sijoittuvat entisille 
maa-ainestenottoalueille, jotka soveltuvatkin erityisen hyvin toimin-
ta-alueiksi. 

Kasvillisuuden kehittäminen
Hiekkaranta ja männyt luovat alueelle sen leimallisen tunnelman ja 
niitä tulisikin vaalia myös tulevaisuudessa. 

Frisbeegolfin vaikutus kenttäkerroksen kasvillisuuteen on kiis-
taton. Frisbeegolfille varattu alue tulisikin rajata tarkemmin, jotta 
kenttäkerroksen kuluminen ei laajenisi entisestään. Tähän voidaan 
käyttää esimerkiksi kevyitä aitarakenteita, jotka estäisivät tarpeetto-
man kulun maastossa, mutta mahdollistaisivat karkuun lähteneiden 
kiekkojen hakemisen. Frisbeegolf aiheuttaa myös huomattavia vau-
rioita puustolle ruonkojen suojaamisesta huolimatta. Radan uudel-
leensijoitusta tulisikin harkita Kehä Vihreän metsänpohjan kasvilli-
suuden palauttamiseksi.

Toiminnot tulisi ensisijaisesti ohjata vahvemmin jo muuttuneille 
alueille, kuten entisille maa-ainestenottoalueille, voimalinjan alle ja 
entisen hyppyrimäen paikalle. Tällöin voidaan säilyttää alueen kas-
villisuus monipuolisena ja rehevänä.

Taulumäen länsiosassa kulkevan virkistysreitin reunavaikutusta 
olisi mahdollista minimoida lisäämällä metsän reunan kerroksellista 
kasvillisuutta puu- ja pensasistutuksin. 

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Taulumäen rinnemetsät ovat tuoretta tai kuivahkoa kangasta. Val-
tapuuna on mänty, mutta joukossa on pihlajaa, haapaa, koivua ja 
kuusta, rannassa myös tervaleppää. Metsäalueella kenttäkerros on 
luonnon tilaista varvikkoa ja ruoho vartista kasvillisuutta. Metsä-
rinteillä on paljon kulkua, ja sen seurauksena herkkä kenttäkerrok-
sen kasvillisuus on hyvin kulunutta. Ranta on rehevää ja suuriruo-
hoista. Uimarannan paljas hietikko vaihettuu pelikenttää kohden 
nurmikoksi. Voimalinja tekee selännemetsään huomiota herättävän 
aukon, joka on vesakkoinen. 

Tuomiojärven rannalla on urheilullinen identiteetti. Hiekkaran-
ta mäntyineen on reipashenkistä kuvastoa, joka pohjoisempana 
Kivelänrannassa on maankäytön muutosten myötä katoamassa. 
Alueen moninaiset toimintamahdollisuudet tuovat virkistysalueelle 
paljon käyttäjiä, jotka kuluttavat kasvillisuutta. Erityisesti metsärin-

Tulevaisuuden askeleet

 → Ensitilassa frisbeegolfrata rajataan aidalla, jotta turhaa kulutus-
ta saadaan vältettyä. Lisätään myös infokyltti jossa kerrotaan 
metsänpohjankulumisen haitoista. Puut suojataan tehokkaam-
min

 → Frisbeegolfrata linjataan uudelleen jo valmiiksi ihmisen toimin-
nan muuttamille alueille

 → Valikoidaan hyvin säilynyt alue metsästä, joka pyritään rauhoit-
tamaan kokonaan kululta. Sen yhteyteen lisätään opasteita ja 
kerrotaan harjuluonnosta ja sen herkkyydestä. 

4.4 Taulumäki

Kuva 30: Frisbeegolfrata kuluttaa metsänpohjaa laajasti radan 
ympäristössä.  
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KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
TAULUMÄELLÄ

Suojellaan metsänpohjaa rajaamalla kuluttava käyttö tietyille alueille. 
Vahvistetaan jo muodostuneita kulkureittejä uusien polkujen syntymisen 
estämiseksi. Köyhdytetään hiekkarantaa ja voimalinjan alusta ja edistetään 
ketobiotooppien muodostumista.

Metsän reunavyöhykettä vahvistetaan lännessä virkistysreitin vierellä. 
Voimalinjan aiheuttama aukko käsitellään pehmeämmin käyttämällä 
matalana pysyviä kasvilajeja, kuten katajaa.

Paljas hiekka ja männyt rannassa, harjumetsä ja kenttäkerroksen varvikko 
ovat alueen tunnistettavia ja vahvistettavia piirteitä. 

Lähtökohtana vanha, komea puusto, metsän tuntu ja pitkät näkymät 
järvelle. 

Alueella on paljon tilaa yhteisöä kokoaville toiminnoille. Taulumäen 
metsäkummit voisivat huolehtia kevyestä opastuksesta kulun ohjaamiseksi 
pois luonnontilaisen metsänpohjan alueilta. Vieraslajien poiminta sallittua 
ja toivottavaa.

Metsärinteestä rajataan osa luonnontilaiseksi, osa käyttöön. Käytössä 
olevalla alueella hyväksytään luonnonkasvien taantuminen. Uimarannalla 
vilkas käyttö auttaa pitämään alueen avoimena.

Kulutuksen metsäalueilla voidaan odottaa kasvavan. Siksi on tärkeää ryhtyä 
metsänpohjan kasvillisuutta suojeleviin toimiin. Luontainen kasvillisuus 
kestää parhaiten ääreviä sääoloja ja se suojaa pohjavettä.

Harjukasvillisuus voi kertoa mm. pohjavedenmuodostumisesta, metsän 
reunavaikutuksesta ja ulkoilijoiden vaikutuksesta kaupunkimetsän 
ekologiaan.   Kuvat 31 ja 32: Uimarannan männyt ovat merkittäviä maisemapuita. 

Rantamaiseman jatkuvuudesta on huolehdittu leikkipaikalla, jonne on 
istutettu männyntaimia.
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4.5 Tuomiojärvi – Tourujoki viheryhteys

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Tuomiojärveltä Tourujoelle johtaa vaihtelevien viher tilojen sarja. 
Tuomio jär ven rannasta niitty mäi nen rinne nousee kohti pien talo-
rintamaa. Rannassa on veneiden lomassa väljää lehtimetsää, rintees-
sä kasvaa melko jäsentymättömästi puus toa ja pensaita, mm. koivuja. 
Pientalojen välistä kapea reitti puikkelehtii alikulku tunneliin, jonka 
kautta yhteys jatkuu Koskenharjun puiston ja kentän vieritse Touru-
joen rantaan. Koskenharjun puisto on nurmipintainen kulmaus ken-
tän vieressä rajautuen epämääräisesti pieneen metsikköön. Puistos-
ta avautuu hieno näkymä pesäpallokentälle, jonka katsomorakenteet 
reunustavat luontevasti taustalla kohoavaa männikköä. 

Erikoispiirre osa-alueella ovat muutamat, yksittäispuu luonteisesti 
kasvavat,  todennäköisesti itsestään kylväytyneet raidat.

Kuvat 33 ja 34: Viheryhteys on kapeimmillaan omakotitalotonttien välissä 
ja Taulumäentien alittavassa alikulkutunnelissa.

Kasvillisuuden kehittäminen
Kehä Vihreän taidekonseptissa alue kuuluu aistipolkuun. Alueelle on 
keväällä 2020 laadittu ideasuunnitelma, jonka lähtökohtina ovat vi-
heryhteyden vahvistaminen ja aistien aktivoiminen. Aistien aktivoi-
miseksi alueelle ehdotetaan hedelmäpuita, marjapensaita ja villivi-
hannespuistoa, josta kaupunkilaiset voivat poimia syötäviä kasveja.
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KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
TUOMIOJÄRVI - TOURUJOKI VIHERYHTEYDELLÄ

Muutetaan nurmialueita niityksi, perustetaan lahopuutarhoja, säästetään 
raidat

Alikulun kohdalle istutetaan kutsuvaa, heleää kasvillisuutta, joka ei peitä 
virkistysreittiä, vaan ympäröivät liikennealueet.

Koskenharjun kentän kulttuuriympäristöä vahvistetaan, näkymiä ei peitetä 
kasvillisuudella. Uudet, syötävät puutarhat Tuomiojärven puolella luovat 
uuden identiteetin nyt melko mitäänsanomattomalle alueelle.

Syötävät ja tuoksuvat kasvit tarjoavat elämyksellisyyttä. Kapean 
viheryhteyden rajaaminen erilleen liikenteestä, pysäköintialueista ja 
yhdyskuntahuollon rakenteista lisää elvyttävyyttä.

Hortapuutarha edustaa yhteistyötä, jossa yritys tai yhteisö perustaa 
kaupungin viheralueelle kaupunkilaisia palvelevan kiinnostavan toiminnon. 
Yhteistyö kaupunkiviljelyssä naapurissa sijaitsevan ravintolakoulu 
Priimuksen kanssa on uusi mahdollisuus. Kaupunkilaiset voivat kerätä 
villivihanneksia turvallisesti. Myös muut syötävät kasvit tarjoavat 
mahdollisuuksia kohtaamisiin. 

Alue ei ole Kehä Vihreän keskeisimpiä, mutta uuden puistosuunnitelman 
myötä sen profiili kohoaa ja käyttö lisääntyy. 

Hortapuisto edustaa uudenlaista toimintaa ja käyttötapaa viheralueella. 
Alue sopii myös kasvilajikokeiluihin, kuten eteläisempien lajikkeiden 
testaamiseen. Täältä voisi löytyä myös näytösluonteinen alue 
peltometsäviljelyyn. 

Syötävät villivihannekset edistävät lajitunnistusta, tietoa kasvien 
vaikutuksista, käyttömahdollisuuksista ja terveellisistä elintavoista. 
Kokeelliset istutukset voivat peilata esimerkiksi maanviljelyn ja 
ruuantuotannon haasteita.



31Kehä Vihreän kasvillisuuskonsepti

179-401-12-23
179-401-12-27

9-16

179-12-22-2

179-12-21-1

179-12-13-11

179-12-13-12

179-12-18-2

179-12-9-21

179-12-9-19

179-401-12-13

179-12-21-2

179-401-12-70
179-12-9903-0

179-12-13-14

179-12-9-20

179-12-20-7

179-12-20-5

179-12-20-6179-12-19-1

179-12-19-2

179-12-8-14

179-401-12-56

0 10 20 30 40 50m

P

lahopuuaita

Hortapuisto -
villiyrttialue

niitty

info

aistikasvit

pe
ns

aa
t

ole
va

 ai
ta

Taulumäentien alikulku:
"Taidetunneli"
orientoiva taidekuvio,
valo ja ääni

oleva
rantalento-
pallokenttä

oleskelu
kuntoilu
tua

piknik

kohdevalaistava
puu

niitty

KEH
Ä VIH

R
EÄN

 PÄÄR
EITTI

kohdevalaistava
puu

rantapolku

oleskelunykyinen
veneensäilytysalue

Kuntoilu ja aistikasvit

Elämyksellinen
rantareitti ja -polku

kohdevalaistava
yksityiskohta

siivilöityvä
näkymä

kalastus/
oleskelulaituri

tauko/grilli-
paikka

tm

tm

kaupunkiviljely

olevat aidat, väliin jatketaan
uutta vastaantyyppistä aitaa ja
vanhat aidat suoristetaan/
kunnostetaan

orientoiva taidekuvio

orientoiva taidekuvio

A

A'

sr
sr

asf

asf

asf

matala melua
estävä kaide

kohdevalaistava
puu

hedelmäpuut

marjapensaat

hedelmäpuu

aistikasvi-alueelle istutetaan
lajeja, jotka tarjoavat erilaisia
aistielämyksiä, mm. eri lailla
tuoksuvia lajeja (puita, pensaita,
perennoja), lajeilla eri värisiä
lehtiä/kukintoja, karheita/sileitä
lehtiä ym.

monipuoliset välineet kuntoiluun
esim.kiipeilyyn/parkouriin ja
oleskeluun

rantareitin varteen istutetaan
lähiruokateemaan sopivia lajeja
kuten hedelmäpuita ja herukoita

niityltä rajataan aidalla alueet
villiyrttialueeksi ja
kaupunkiviljelyalueeksi

kapea rantapolku

marjapensaat

sr

oleskelu

viljelylaatikot
sr

nurmi

OLESKELUVYÖHYKE

97.0

98.0

kevyen liikenteen reitti jatkuu
pohjoiseen kauempana
rantaviivasta

oleva oja

portti
polku

polku
portti

MERKINTÖJEN SELITYKSET

KASVILLISUUS

oleva puusto

oleva puu

istutettava puu

istutettava pensas/perenna/
köynnösalue

niitty, pääosin oleva, tasaukseltaan muuttuneille alueille
kylvetään uusi niitty
puuston alla myös metsänpohjakasvillisuutta

nurmi

PINNOITTEET

kivituhka/luonnosora, osin oleva

turvasora

asfaltti, oleva

orientoiva taidekuvio, tarkentuu jatkosuunnittelussa
johdattaa kulkua Kehä Vihreän pääreittiä pitkin

KALUSTEET, VARUSTEET JA RAKENTEET

pylväsvalaisin, osa olevia, tarkentuu jatkosuunnittelussa

valaistava puu/kohde

alikulussa erikoisvalaistus

kalusteen/varusteen aluevaraus:

kuntoilupaikalla monipuoliset
kuntoiluun/parkouriin/kiipeilyyn soveltuvat välineet
rantaraitilla pöydät ja penkit

tukimuuri, istuinkorkeus, h<500mm
esim. sivukivistä

aita, kork. n. 1200mm, lahopuuaita

näkymänuoli
rantapuuston lävitse avataan näkymiä pääosin puuston
runkokorkeutta nostamalla poistamalla alaoksia ja
raivaamalla vesaikkoa harkitusta paikoitellen, tarkentuu
jatkosuunnittelussa

muuttunut korkeuskäyrä

alustava hulevesien imeytyspainanne ja
valumasuuntanuoli

kuivatus- ja tasaussuun. tarkentuvat jatkosuunnittelussa

sr

asf

tm

tua

97.0

UUSIKATU 24 G 72, 90100 OULU
TÄHTITORNINKATU 22 E 97, 00140 HELSINKI

VSU MAISEMA-ARKKITEHDIT OY

IDEASUUNNITELMA Kehä Vihreä viheryhteys Tuomiojärveltä Tourujoelle

              Suunnitelmakartta 1:1000

11.8.2020

Kuva 37: VSU maisema-arkkitehdit Oy on laatinut viheryhteydelle ideasuunnitelman, jonka avulla yhteys vahvistuu ja sen virkistysarvot lisääntyvät
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4.6 Tourujoki ja Kankaan alue

lella villeys talttuu ja kaupunkirakenne tulee jyrkkine penkereineen 
hyvin lähelle jokea. Jyrkissä penkereissä on villiintynyttä puutarha-
kasvillisuutta, kuten viitapajuangervoa, joka levittäytyy myös luon-
nonsuojelualueen puolelle. Joen itäranta on vaihtelevasti puistomai-
sesti käsitelty tai luonnonmukaisempi. Radan ja Rantaväylän alitse ei 
ole reitistöä, joten siellä jokilaakson kasvillisuus on saanut rauhassa 
kehittyä monilajiseksi tiheiköksi.

Tourujoen itäpuolella sijaitsevalla Kankaan alueella uudisraken-
nusten piha-alueet ovat puutarhamaisia ja niillä on erilaisia teemoja. 
Vastavalmistunut Kankaanpuisto saa inspiraationsa Tourujoen villin 
luonnon ja teollisen kulttuurihistorian yhdistämisestä. Luonnonkas-
vit ja sommitelma jatkavat hienosti jokiluonnon tunnelmaa. Kankaan 
viheralueilla on monimuotoisuutta tukevia ratkaisuja, kuten niittyjä 
ja lahopuuta.

Kasvillisuuden kehittäminen
Tourujoen varrella suositaan koko joen matkalla luonnonkasvien 
käyttöä sekä vähäisiä interventioita olemassa olevaan kasvillisuu-
teen. Suurimman uhan alueen kasvillisuudelle, niin suojelualueella 
kuin muuallakin muodostavat haitalliset vieraslajit, kuten viitapihla-
ja-angervo sekä kanukat. Pitkin Tourujoen vartta levinneet kasvustot 
tulee poistaa ja eroosioherkillä alueilla paikalle tulee istuttaa uutta 
kasvillisuutta. Tourujoen länsirinteellä kevyenliikenteenväylän ja 
tonttien väliin jäävä jyrkkä rinne on täysin viitapihlaja-angervon val-
loittama ja sen alueelta on myös kaadettu isoja puita. Angervot estä-
vät rinteen eroosion, mutta levittäytyvät myös tehokkaasti muualle 
Tourujoen ympäristöön. Angervojen tilalle istutetaan monikerroksi-
nen ja monilajinen kasvillisuus, jotka sitovat maata juurillaan. Kas-
vustojen poisto ja uusien kasvien istutus tulee tehdä vaiheittain ja 
siitä pitää laatia oma suunnitelma, jossa on konsultoitu geoteknistä 
suunnittelijaa.

Rantojen vanha puusto on tärkeä osa Tourujoen maisemakuvaa.  
Koska tiheässä metsikössä yksittäiset puut eivät pääse erottumaan, 

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Tourujoen yläpää on loivarinteinen poukama. Infrahankkeiden 
vuoksi alue on vahvasti muokattua. Koivuvaltainen puusto on vasta 
muutamien vuosikymmenien ikäistä. Yläjuoksua luonnehtivat sillat 
ja liikenteen melu. Kapean rantavyöhykkeen kasvillisuus muodos-
tuu nurmipinnasta ja puistopuista, kuten hopeapajusta, haavoista ja 
koivuista. Joen itärannalla ei kulje virkistysreittiä, vaan se on paikoi-
tellen liikennealuetta, paikoitellen tontteihin rajautuvaa jyrkkämaas-
toista ryteikköä. Ryteikköalueet ovat pitkälti luonnontilaisen kaltai-
sia. Välillä reitti kapenee kulkemaan aivan yksityistonttien rajalla.

Kankaankadun sillan eteläpuolella alkaa kasvillisuuden kannalta 
monimuotoisempi osuus, jossa myös Tourujoen identiteetti on vah-
vimmillaan. Jokilaakson rinteiden jyrkentyessä muuttuu kasvillisuus 
viidakkomaisen reheväksi suurruoholehdoksi, jossa on myös kook-
kaita puita. Joen länsiranta on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi ja 
itäranta on suojeltu asemakaavalla. Luonnonsuojelualueen eteläpuo-

Kuva 38: Rantatörmän omenapuu on jäänne paikalla joskus olleesta 
puutarhasta. 

Kuva 39:  Tourujoen puistoa.



33Kehä Vihreän kasvillisuuskonsepti

tulee hoidon avulla huolehtia valittujen puiden kasvutilasta. Suosi-
taan mm. tervaleppää, haapaa, vaahteraa, saarnea ja koivuja. Ran-
nassa on hyvä säilyttää myös avoimia niittylaikkuja.

Monimuotoisuutta tuetaan Tourujoen ja Kankaan alueilla pitämäl-
lä kasvillisuus monimuotoisena sekä monikerroksena. Sopiviin paik-
koihin jätetään lahopuuta ja käytetään sitä elementtien rakennusai-
neena (lahopuuaidat). Hyönteisten elinympäristöjä muodostetaan 
lisäämällä hyönteishotelleja sekä vältetään alueen ylihoitamista. 
Rantapenkereelle jätetään kasvillisuusvyöhyke, jota ei nurmeta edes 
puistojen kohdalta. Rantapenkereen kasvillisuus toimii eroosiosuo-
jana, mutta tarjoaa myös suojaa alueen eläimistölle ja luo Tourujoelle 
ominaisen tunnelman.

Kankaan alueen pihoineen soisi kehittyvän tulevaisuudessa Touru-
joen henkeen sopivaksi, kasvillisuudeltaan monimuotoiseksi ja run-
saaksi ympäristöksi. Luontoarvoilla tulisi olla aluetta suunniteltaessa 
ja hoidettaessa suuri painoarvo. 

Ramboll on laatinut Tourujoen kunnostussuunnitelman, jonka ta-
voitteena on patorakenteiden purku ja joen luonnonmukaistaminen. 
Suunnitelmaan sisältyy alueen oma kasvillisuuskonsepti. 

Tulevaisuuden askeleet

 → Laaditaan strategia vieraslajien hävittämiseksi Tourujoen alueel-
ta

 → Vieraslajien poistoon varataan resursseja

 → Vieraslajit poistetaan ja niiden leviämistä seurataan tarkasti 
koko Tourujoen matkalla. Erityisesti leviäminen luonnonsuoje-
lualueelle on pysäytettävä. 

 → Jyrkän rinteen vieraslajien poistosta laaditaan suunnitelma. 
Suunnitelmassa huomioidaan rinteen sortumavaara.

 → Luonnonmukaistetaan nurmipintaisia rantapenkereitä esim. 
suurruohoniityiksi. On hyvä, että puuvartisessa kasvillisuudes-
sa on myös aukkoja.
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KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
TOURUJOELLA

Suositaan luonnonkasveja kaikissa kerroksissa, esikuvana voidaan pitää 
luonnonsuojelualueen kasvillisuutta. Poistetaan haitalliset vieraslajit paitsi 
arvoalueilta, myös niitä ympäröiviltä alueilta leviämisvaaran vuoksi.

Rajataan rakennetut alueet ja liikennealueet kasvillisuudella 
Tourujokilaakson maisematilan ulkopuolelle. Tuetaan latvustoyhteyttä koko 
Tourujoen osuudella.

Kankaan kohdalla alueen luonne ja tunnistettavuus ovat vahvimmillaan. 
Joen luonnonmukaisuutta palauttava kunnostus vahvistaa alueen 
kasvillisuuden omaleimaisuutta.

Luonnonmukaiset osuudet ovat erinomaisia esimerkkejä, pyritään 
laajentamaan tätä ominaisuutta koko joen pituudelle.

Kaupunkilaisten apu arvokkaan luonnonympäristön säilyttämiseksi 
on tärkeää. Esimerkiksi jättipalsamin poiminta ja viitapajuangervon 
poistaminen olisivat tärkeitä tehtäviä, joihin kaupunkilaiset voisivat 
osallistua.

Tourujoen tärkeimmät toiminnot ovat virkistys- ja ekologisen yhteyden 
tarjoaminen. Tätä toimintoa tukee parhaiten alueen monimuotoisuus ja 
yhtenäisyys.

Jokilaakson ylä- ja alaosaa tulee alkaa kehittää pitkäjänteisesti tähtäimen 
ollessa kaukana tulevaisuudessa. Alue sopisi päästöttömien hoitotoimien 
kokeilualueeksi.

Monimuotoinen jokiympäristö tarjoaa oivallettavaa elinympäristöihin ja 
lajien suhteisiin liittyen. Globaalit haasteet kuten eroosio, vesistöjen tila, 
mikromuovit jne. ovat paikallisessa mittakaavassa tarkasteltavissa. Toimii 
pohjana myös teollisen historian ja kulttuurihistorian oivalluksille. 
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RINTEIDEN EROOSIOSUOJAKSI 
SUOSITELTAVIA KASVEJA:

Puut

Betula pendula, rauduskoivu
Prunus padus, tuomi

Pensaat

Ribes alpinum, taikinamarja (luonnonkanta)
Salix purpurea, punapaju
Salix purpurea 'Nana', kääpiöpunapaju

4.7 Tourujoen alaosa, nykyinen 
viheryhteys katuverkossa

Yhteys Tourujoelta Jyväsjärvelle kulkee katuverkossa. Yhteys voi to-
teutua jokivarteen joskus tulevaisuudessa. Koska yhteys käyttää ka-
tuverkkoa vielä vuosia ja vuosikymmeniä, olisi tärkeää integroida 
katuympäristö osaksi Kehä Vihreää. Ympäröivät kiinteistöt voisi in-
nostaa tähän mukaan pienin, tonteilla tehtävin elein. Katuympäris-
tössä, liikennerampeilla ja ramppien väleissä voisi olla myös kokei-
levaa katuvihreää Viheraluepuutarhan hengessä. Sillalla ja rampeilla 
voisi kokeilla mm. viherkattotyyppisten sovellutusten menestymistä  
liikenneympäristössä 

Kuvat 40 ja 41: Yhteys kulkee katuverkossa, sillalla ja rampeilla. 
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taide ja pensasalueet, jotka tarjoavat myös oleskelupaikkoja. Puiston 
nurmikoille on asennettu kastelujärjestelmä, mutta se on toisinaan 
jäänyt vaille käyttöä. Hiekkarannan ympärillä nurmikko on kovalla 
kulutuksella. Varsinkin kuumina ja kuivina kesinä nurmikko kärsii 
kuivuudesta ja ruskettuu helposti. 

Osa puiston puustosta menestyy heikosti. Syitä juromiselle on tut-
kittu, mutta selkeää selitystä ei ole löytynyt. 

Kasvillisuuden kehittäminen
Lutakon alueella on tarvetta lisätä luonnon monimuotoisuutta ja mo-
nipuolisempaa kasvillisuutta. Hoitotarpeen vähentämiseksi laajoja 
nurmialueita monipuolistetaan kylvämällä kukkanurmen siemeniä 
niille alueille, joilla ei ole kovaa kulutusta, esim. alueen etelä- ja poh-
joisosiin. Myös monilajisilla pensasistutuksilla, voidaan vähentää 
hoitotarvetta ja luoda tunnelmaltaan yhtenäisempi rantapuisto. Kas-
telujärjestelmän käyttöä tehostetaan, jotta Lutakonpuiston nurmi-
alue pysyy vihreänä läpi kesän. Intensiivisessä käytössä olevat alueet 
säilytetään nurmikkona.

Puistovyöhykkeen yhtenäistämiseksi piha-alueet liitetään  puis-
toon monikerroksisen kasvillisuuden avulla. Tonteilla sijaitsevia suo-
raviivaisia pensasaidanteita ei voida muuttaa, joten niiden eteen voi-
daan luoda erilaisia monikerroksisia pensas- ja puuryhmiä. Puiden 
käytössä tulee huolehtia siitä, etteivät ne merkittävästi estä asukkai-
den näkymiä järvelle.

Huonosti menestyvät puulajit ja -yksilöt poistetaan ja korvataan 
uusilla. Lutakon alueella voidaan käyttää erikoisia ja kokeilevia laji-
valintoja, sillä alue ei edusta mitään luonnollista kasvillisuustyyppiä. 
Samalla voidaan kehittää kasvillisuutta joka on näyttävää, sillä myös 
kasvillisuudella tehtävät wow-elämykset sopivat alueelle, joka on osa 
taidekonseptin epätodellisuuspolkua. 

Lutakon eteläosassa rantapenger on peitetty seulanpääkivillä. Ki-
vien väleistä kasvaa itsestään kyväytynyttä, mielenkiintoista ja po-

tentiaalista kasvillisuutta, kuten alvejuurta, muita kivikkokasveja, 
koivuja ja tervaleppää. Tätä kasvillisuutta olisi mahdollista hyödyn-
tää rannan monimuotoisuuden, suojan ja vaihtelun lisäämiseksi. 
Rannasta on mahdollista valita ja merkitä säilytettäviä puuntaimia. 
Taimia ei erityisemmin hoideta vaan ne saavat kehittyä itsekseen. 
Epätoivotuissa paikoissa kasvavat taimet, vaurioituneet ja kuolleet 
taimet sekä rikkaruohot kuten pujo poistetaan. Kuten muualla alueel-
la myös rantapenkereen kasvillisuudessa pyritään monikerrokselli-
suuteen ja -ikäisyyteen. Kasvuolosuhteiden haastavuudesta johtuen 
kylväytyneiden taimien elinikä voi olla huomattavan lyhyt ja koko 
jäädä pieneksi. Tästä syystä on tärkeää, että kasvillisuus on eri-ikäis-
tä. Säilytetään pääsääntöisesti avoimet näkymät järvelle ja vältetään 
pusikkoista tunnelmaa. Mikäli rantapenkereeseen halutaan istuttaa 
viljeltyjä puita, tulee istutukset tehdä nuorilla piiskataimilla. Istutuk-
sia suunniteltaessa tulee varautua tavallista suurempaan hävikkiin. 
Kivikon sekaan voidaan myös kylvää siemeniä, mikäli lajikirjosta ha-
lutaan monipuolisempi.

4.8 Lutakko

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Lutakon alueelle ovat tyypillisiä laajat nurmialueet, puuryhmät, yk-
sittäispuut sekä yksilajiset pensasaidanteet, jotka rajaavat puiston pi-
hoista ja paikoitusalueista. 

Lutakko on perustettu täyttömaalle, joten sillä ei ole lainkaan al-
kuperäiskasvillisuutta. Suurin osa kasveista on erilaisia puutarha-
lajikkeita, joitain yksittäisiä puiden siementaimia lukuunottamatta. 
Rannat ovat rakennettuja penkereitä, eikä niillä ole järvenrannoille 
tyypillistä kasvillisuutta. Lutakon pohjoisosassa rannan ja raitin vä-
lissä on salavia, lehtikuusia sekä joitain pensasryhmiä.  Eteläosassa 
raitti kulkee rannan mukaisesti ilman viherkaistaletta. Luonnonkas-
villisuuden puuttuminen järvenrantamiljööstä luo alueelle omalei-
maisen ihmisen muokkaaman ilmeen. 

Lutakon sydämessä olevassa Lutakonpuistossa nurmialueet on 
muotoiltu maamassoilla kumpuilevaksi ja käytäviä reunustavat  aal-
toilevat, betonipintaiset "maaleikkaukset". Nurmialuetta rytmittävät 
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LUTAKON ALUEELLE SUOSITELTAVIA 
KASVEJA:

Puut

Acer platanoides, metsävaahtera
Fraxinus excelsior, saarni 
Fraxinus pensylvanica, punasaarni
Salix alba var. sericea 'Sibirica’, hopeasalava
Salix × fragilis, kujasalava 
Salix × fragilis 'Basfordiana', keltasalava
Juglans ailantifolia/J. mandshurica, japaninjalopähkinä/
mantsurianjalopähkinä (kokeellinen)

Pensaat

Acer tataricum ssp. ginnala 
Lonicera caerulea, sinikuusama
Pinus mugo, vuorimännyt
Ribes alpinum, taikinamarja
Salix lanata, villapaju
Salix purpurea, punapaju
Salix purpurea 'Nana', kääpiöpunapaju

Ruohovartiset

Campanula spp., kellot
Centaurea spp., kaunokit
Dianthus spp., neilikat
Geranium spp., kurjenpolvet
Knautia arvensis, ruusuruoho
Myosotis spp., lemmikit
Nepeta fassenii, mirrinminttu
Origanum vulgare, mäkimeirami
Veronica spp., tädykkeet
Trifolium spp., apilat Kuva 42: Aaltoilevanurminen Lutakonpuisto on suosittu oleskelupaikka.

Kuva 43: Rantaraittia kehystävät paikoin hyvin kehittyneet puut. 
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Monimuotoinen 

Yhtenäinen

Paikallinen ja uniikki

Elämyksellinen ja elvyttävä

Yhteisöllinen

Toimintoja tukeva

Tulevaisuusorientoitunut

Oivaltava

KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
LUTAKOSSA

Lisätään alueen monimuotoisuutta muuttamalla reuna-alueiden nurmia 
niityiksi sekä lisäämällä lajistoa ja kerroksellisuutta. 

Lutakon alue on ilmeeltään yhtenäinen, mutta ei ekologisesti. Yhtenäisyyttä 
parannetaan lisäämällä latvuspeittävyyttä sekä monikerroksista 
kasvillisuutta.

Alue hahmottuu paikallisena ja uniikkina lähinnä rakennusten vuoksi, 
ei niinkään kasvillisuuden. Lutakonpuisto on kuitenkin alueella hyvin 
keskeinen. Kehitetään kasvillisuutta erikoisemmaksi ja kokeilevammaksi. 

Elvyttävyyden lisäämiseksi monipuolistetaan kasvillisuutta ja luodaan 
kehystettyjä järvinäkymiä. Elämyksellisyyttä lisäävät erikoiset istutukset.

Uusia istutuksia voisi perustaa alueelle osin talkootempauksin, jolloin 
talkoot toisivat yhteen erityisesti Lutakon asukkaita.

Alue on monille ulkoilijoille läpikulkureitti ja asukkaille vyöhyke 
järvinäköalan edessä. Ei peitetä näkymiä, mutta lisätään vaihtelua ja 
mielenkiintoa kävelijän tasolle.

Kasvuolosuhteet ovat jo valmiiksi haastavat, ja on mahdollista, että 
kasvillisuus ei tällä suhteellisen nuorella täyttömaalla kehity vanhaksi. 
Kasvillisuuden menestymistä voisi varmistaa esim. tekemällä istutuksia 
sopivasti vettä pidättävään kasvualustaan maakumpujen päälle. 

Lutakko voi inspiroida tutkimaan ihmisen luomaa tekoluontoa ja 
sen tarjoamia kasvuedellytyksiä. Minkälainen merkitys on maaperän 
rakenteella, mikrobistolla ja muulla eliöstöllä, vesitaloudella sekä 
ravinteilla? 

Oivaltamisympäristön aineksia
Lutakossa voi havainnoida kokonaan ihmisen rakentamaa ympäris-
töä. Mitkä tekijät erottavat Lutakon luonnonympäristöstä? Mitä Lu-
takon täyttömaa pitää sisällään?  Minkälaiselle maalle kaupunki ja 
sen viheralueet ovat rakentuneet ja miksi? Lutakon kasvillisuus toi-
mii hyvänä harjoitusalustana myös matematiikalle, mittaamiselle ja 
geometriselle hahmottamiselle.

Tulevaisuuden askeleet

 → Huonosti menestyviä kasveja vaihdetaan toisiin lajeihin. Kas-
vualustan koko ja kelvollisuus tarkistetaan ennen uusien kas-
vien istuttamista.

 → Valitaan alueita, jonne halutaan lisää kasvillisuutta ja tehdään 
näistä kasvillisuussuunnitelmat. 

 → Rannan kivikon annetaan kasvittua tai siihen istutetaan puita.

 → Nurmialueille luodaan kerroksellisia kasviryhmiä pensailla ja 
uusilla puilla. Paikoitellen istutetaan myös helppohoitoisia ruo-
hovartisia kasveja.
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4.9 Satama
Kasvillisuuden kehittäminen
Satama-alueen kasvillisuus uusitaan sellaiseksi, että se soveltuu 
paikalla vallitseviin kasvuolosuhteisiin. Tavoitteena on luoda "eng-
lantilainen sorapuutarha", jossa käytettäisiin runsaasti kotimaisia 
harjujen luonnonkasveja ja usein satama-alueilla ja rautateiden var-
silla tavattavia tulokaskaseja. Näin voidaan luoda mielenkiintoista ja 
esteettisesti miellyttävää kasvillisuutta, joka myös ottaa huomioon 
Jyväskylän ominaispiirteitä. Osa nurmikkoalueista ja niihin liittyvis-
tä kivetyistä alueista voidaan tämän tavoitteen mukaisesti muuttaa 
sora/kivituhkapintaisiksi. Alueiden reunoille saadaan helposti muo-
dostettua istutettavia alueita, joilta kasvillisuus saa levitä. 

Oheen istutetaan varjoa tarjoavia puita ja puuryhmiä. Puu ryhmien 
lähelle sijoitetaan penkkejä ja muita oleskelupaikkoja. Puut tulee si-
joittaa siten, että aluetta voi edelleen käyttää tapahtumien järjestä-
miseen.

Istutussuunnitelma tehdään dynaamisten istutusten periaatteita 
noudattaen. Näin kasvillisuudesta saadaan mahdollisimman resili-
entti ja pystytään luomaan läpi kasvukauden mielenkiintoisia istu-
tuksia. 

Maa-aineksena käytetään ravinneköyhää moreenimaata, jotta kil-
pailua voidaan vähentää. Monet voimakkaasti leviävät rikkaruohot 
eivät menesty vähän typpeä ja humusta sisältävässä maa-aineksessa, 
joten hoidon resursseja pystytään myös vähentämään. 

Oivaltamisympäristön aineksia
Kasvillisuudella voidaan tuoda esille alueen satamahistoriaa ja esi-
tellä rahdin mukana pitkin Suomea levinneitä kasvilajeja.  Tämä 
voi johdattaa laajemminkin vesiliikenteen kysymysten ja kasvi- ja 
eläinlajien leviämismekanismien äärelle. Jyväskylän hengessä voi-
daan Sataman alueella kokeilla uusia kasvilajeja sekä testata paikal-
lisen paahdekasvillisuuden menestymistä haastavassa ympäristössä. 
Opastein kerrotaan alueen kovan kulutuksen ja paahteen ja aiheut-
tamista kasvuolosuhteista ja havainnollistetaan kasvillisuuden kehi-
tyssuuntia. 

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet 
Sataman alue on kasvil lisuudeltaan niuk kaa. Se koostuu laajoista 
terassoiduista nurmialueista ja näiden reunoilla sijaitsevista pen-
sas- sekä perenna istutuksista. Uuden puistoalueen reunoilla on 
muutamia puita. Nurmikko kärsii paahteesta, jääpoltteesta sekä ku-
lutuksesta. Satamapuiston vanhemmat, vähäiset puut sijoittuvat sa-
taman kaakkoisrannalle. Laitureiden edessä kasvaa näyttävä pilari-
tervaleppien rivistö. 

Puiston länsipääty koostuu tapahtuma-aukiosta, joka on kokonaan 
pinnoitettu. Kasvupaikkana satama on haastava, sillä se on paahtei-
nen, lounaaseen avautuva rinne. Keskeinen sijainti ja suuret tapahtu-
mat tarkoittavat sitä, että kulutus on raskasta. 

Kasvillisuuden tulee kestää muutama suuri tapahtuma kesässä. 
Pintojen puolestaan tulee kestää myös raskaita ajoneuvoja.

Kuva 44: Runsaslajinen urbaani sorapuutarha tukee monimuotoisuutta ja kestää 
haastavissa olosuhteissa vähällä hoidolla. Kohde: John Lewis sadepuutarha, 
Lontoo. Suunnittelija: Nigel Dunnett. Kuva ja toteutus: Landform. 

Tulevaisuuden askeleet

 → Laaditaan suunnitelma muutoksille, jossa on lisätty varjostavia 
puuryhmiä avonaisille alueille sekä paremmin kasvuolosuhtei-
siin sopiva kasvillisuus nurmialueiden tilalle. Kasvillisuus toteu-
tetaan dynaamisia periaatteita noudattaen.

 → Voimakasta kulutusta kokeville alueille vaihdetaan eri pintama-
teriaali, hoidon helpottamiseksi ja yleisilmeen pitämiseksi siis-
tinä. 

 → Rekkojen ajo rajataan näille alueille. Nurmialueet säästetään 
oleskelua varten. Kasvillisuus saa levitä istutuksista sora-/kivi-
tuhkapintaisille alueille.
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SATAMAAN SUOSITELTAVIA KASVEJA:

Puut

Acer platanoides, vaahtera 
Crataegus douglasii, mustamarjorapihlaja
Pinus sylvestris, metsämänty
Quercus robur, tammi

Pensaat

Crataegus spp., orapihlajat
Eleagnus commutata, hopeapensas
Juniperus communis, kataja
Rosa spp., ruusut

Ruohovartiset

Antennaria dioica, ahokissankäpälä
Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foester', koristekastikka
Campanula rotundifolia, kissankello
Dianthus deltoides, ketoneilikka
Dianthus superbus, pulskaneilikka
Euphorbia amygdaloides, mantelityräkki 
Filago arvensis, ketotuulenlento
Galium verum, keltamatara
Hylotelephium telephium, isomaksaruoho
Knautia arvensis, ketoruusuruoho
Papaver croceum, siperianunikko
Plantago media, soikkoratamo
Potentilla intermedia, huhtahanhikki
Silene nutans, nuokkukohokki
Thymus serpyllum, kangasajuruoho
Trifolium arvense, jänönapila
Trifolium montanum, mäkiapila
Verbascum thapsus, ukontulikukka
Vicia sativa, rehuvirna
Viscaria vulgaris, mäkitervakko

Monimuotoinen 

Yhtenäinen

Paikallinen ja uniikki

Elämyksellinen ja elvyttävä

Yhteisöllinen

Toimintoja tukeva

Tulevaisuusorientoitunut

Oivaltava

KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
SATAMAN ALUEELLA

Nurmikkoalueita korvataan monimuotoisemmilla kuivan tantereen, kedon 
ja harjun lajistolla. 

Sataman kohdalla ekologinen yhteys katkeaa. Latvuspeittävyyden 
lisääminen parantaisi yhteyttä ja tunnelmaa. 

Satamalla on selvä oma identiteettinsä, joka ei tällä hetkellä ole 
kasvillisuuden muodostama. Luodaan alueelle vahvempi sataman 
tunnelma lajivalintojen ja istutustavan avulla.

Luodaan varjoisia paikkoja uusien puuryhmien alle. Lajiston 
monipuolistuminen lisää alueen kiinnostavuutta.

Kehä Vihreä voi olla vahvemmin osa Sataman massatapahtumia. Tai 
kasvillisuusaihe voi luoda Jyväskylälle uuden massatapahtuman, vaikka 
kansallisen taimien- ja siementenvaihtotorin.

Sataman kasvillisuuden tulee kestää kova kulutus ja paahteiset olosuhteet. 
Kuivaan ja paahteiseen paikkaan sopiva kasvillisuus sekä varjostavat 
puuryhmät.

Varaudutaan massatapahtumiin myös jatkossa. Kuivan, paahteisen paikan 
kasvillisuus ja kestävä puusto vastaavat myös entistä kuivempiin kesiin ja 
märempiin talviin.

Kasvien kulkeminen liikenteen mukana, tulokaslajien saapuminen 
Suomeen ja levittäytyminen maailmalla, paikallisten lajien vahvuudet, 
kokeilevat istutukset, kasvupaikkaan sopeutuminen
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Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Sataman päädyssä ranta promenadia reunustavat järjestelmälliset 
puu- ja pensasrivit. Rantaväylän ja virkistysreitin välissä on tilaa 
vain kapealle istutus kaistaleelle. Vaasankadun siltaa lähestyttäessä 
tilanne hiukan paranee viherkaistan leventyessä ja saadessa myös 
maaston muotoa tuekseen. Puu- ja pensaslajisto Vaasankadun sillan 
ja Olutryvinkujan alikulku tunnelin välillä on hyvin moninaista edus-
taen pääasiassa kotimaisia rantojen lajeja. Visuaalisesti monikerrok-
sinen kasvillisuus luo runsaan seinämän rantaraitin ja autoliikenteen 
välille. Reitin varrelle on rakennettu oleskelupaikkoja. Kuitenkaan 
kasvillisuus ei yksin riitä häivyttämään liikennemelua. Rantaraitti on 
tässä kohtaa meluisa läpikulkupaikka. Osa puista ja pensaista alkaa 
olla jo iäkkäitä ja hoidon tarpeessa.

Haastetta alueen hoitoon ja uusimiseen tuo se, että autotien puo-
leinen osa kasvillisuudesta kuuluu ELY-keskukselle ja Rantaprome-
nadin puoleinen osa Jyväskylän kaupungille. Hoidon menetelmistä 

4.10 Rantapromenadi

on osapuolten kesken käyty alustavia keskusteluja.
Asemanseudun, ratapihan ja Rantaväylän kehittämisen myötä 

alueelle on tulevaisuudessa odotettavissa suuria muutoksia, kuten 
täydennysrakentamista. Myös näiden mullistusten lähtökohtana tu-
lee olla viheryhteyden vahvistaminen, meluhaittojen lieventäminen 
ja alueen virkistysarvojen parantaminen.

Kasvillisuuden kehittäminen
Vaasankadun sillan ja rampin väliin jäävälle kapealle kaistalle istu-
tetaan pensasryhmiä, jotta kevyenliikenteenväylälle saadaan visuaa-
lista suojaa. Pensaiden tulee olla sekä luonnonlajeja että puutarha-
lajikkeita. Esimerkiksi villaheisi (Viburnum lanata) kestää kuivuutta 
ja saasteita sekä hiljentää jonkin verran melua. Jotta suojaa saadaan 
myös talvella, tulee pensaiden joukossa olla myös ainavihantia pen-
saita. Jäljelle jäävät nurmialueet muutetaan niityksi, joka vähentää 
huomattavasti hoidontarvetta. On myös huomioitava että tieympä-
ristössä monimuotoisuutta ei kannata voimakkaasti tukea, jotta seu-
rauksena ei ole eläinten päätyminen auton alle.

Alue kuuluu taidekonseptin epätodellisuusvyöhykkeeseen. Rannan 
puolelle voidaan toteuttaa kasvillisuudella suurpiirteisiä wow-elä-
myksiä, jotka toimivat myös pyöräilijöiden ja lenkkeilijöiden ohikul-
kuvauhdista tarkasteltuna. Paikoitellen hyvinkin leveällä kivetyllä 
reitillä olisi tilaa erilaisille istutuslaatikkotyyppisille ratkaisuille sekä 
niiden yhteydessä levähdyspaikoille. Kaupunkilaisten osallistaminen 
näiden istutusten suunnitteluun ja toteutukseen olisi mahdollista. 
Vaikka tämä alue ei houkuttele pysähtymään, se voi silti houkutella 
kiertämään Kehä Vihreää.

Kuva 45: Rantapromenadi on paikoin hyvin leveä ja siinä olisi tilaa 
kasvillisuudelle ja oleskelulle.

Kuva 46: Rannan puusto rajaa raitin miellyttävällä tavalla.
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KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
RANTAPROMENADILLA

Alueella ei tueta monimuotoisuutta, jotta se ei houkuttele eläimiä 
liikennealueelle. Sen sijaan voidaan käyttää näyttävää ja muilla tavoin 
funktionaalista kasvillisuutta.

Pyritään luomaan ulkoilijoille yhtenäinen suoja liikenteen haitoilta 
kasvillisuuden avulla

Monilajinen kasvillisuus osana tieympäristöä on havinaisuus. Rannan 
tunnistettavia betonirakenteita voisi rikastuttaa näyttävillä kasviyllätyksillä.

Alue ei ole elvyttävä, mutta runsas peittävä kasvillisuus parantaa 
olosuhteita. Tahmea- ja karvalehtiset kasvit poistavat tehokkaimmin pölyä 
ja pienhiukkasia.

Alueen rakennettu luonne ja paikoin runsas tila on avoin mahdollisuuksille, 
mm. väkijoukkoja houkutteleville pop-up -tapahtumille.

Alueella on tärkeä läpikulkureitti, jolla säilytetään riittävästi tilaa kävelijöille 
ja pyöräilijöille. Istutuksia ja oleskelumahdollisuuksia voidaan lisätä rannan 
puolelle rauhallisiin kohtiin.

Kasvivalinnoissa voi tässä olla rohkeasti kokeileva. Mikäli ilmenee tarvetta 
tehdä muutoksia ajoradan linjaukseen tms., tulee muutoksiin varautua 
myös kasvillisuuden osalta, mieluiten ennakoiden.

Tieympäristön kasvit, kasvillisuuden merkitys melun- ja pölynsitojana, 
kasvillisuuden merkitys kaupungin pienilmastolle

Rampin läheisyydessä olevaa kasvillisuutta hoidetaan ja uudiste-
taan vaiheittain, jotta vältytään tilanteelta, että suurin osa joudutaan 
uusimaan samalla kertaa.

Rantaraitin viheralueiden hoitosuunnitelma on laadittu vuonna 
2006. Hoitosuunnitelmassa on hyviä perusperiaatteita mm. puuston 
hoitoon. Suunnitelmassa on päivitystarvetta  resurssien kohdentami-
sen ja kestävän ympäristörakentamisen periaatteiden soveltamisen 
osalta. Suunnitelma noudattaa hoitoluokitusta, joka niin ikään kai-
paa päivitystä.  
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4.11 Mattilanniemi

Kasvillisuuden kehittäminen
Alueella on erittäin paljon leikattavaa nurmipintaa. Myös rannan 
perenna- ja pensasryhmät vaativat intensiivistä hoitoa. Koska kyse 
on pinta-alaltaan varsin suuresta alueesta, on tarpeellista kehittää 
alueen kasvillisuutta vähemmän hoitoa vaativaan suuntaan. Lyhyek-
si nurmikoksi jätetään vain oleskelupaikat, kuten uimarannan ympä-
ristö sekä tarvittavissa määrin auringonotto- ja pelinurmea. 

Perenna-alueita muutetaan dynaamisiksi, jotta niiden hoitoa voi-
daan vähentää, mutta jotta saadaan myös pidemmän ajan kukkivia 
alueita. Kokoelmista voidaan tehdä dynaamisempia istuttamalla ma-
talaa maanpeittokasvillisuutta, joka kukkii pääsääntöisesti eri aikaan 
kuin kokoelman kasvit. Näin saadaan säilytettyä kokoelmamainen 
tunnelma. Niillä alueilla, joilla luontainen rantakasvillisuus valtaa 
voimakkaasti alaa istutetuilta kasveilta, tulisi harkita luonnonkasvil-
lisuuden sallimista istutusten sekaan tai kasvikokoelman siirtämistä 
alueelle, jolla kilpailu ei ole kovin voimakasta. Rannassa oleva kasvil-
lisuus suodattaa hulevesiä ja estää maa-aineksen valumisen järveen, 
jonka takia rannassa tulisi suosia ruohovartista kasvillisuutta. Liian 
reheväkasvuista kasvustoa voi hillitä niitoilla. 

Pensasistutuksia monipuolistetaan mm. lisäämällä erikokoisia 
pensasryhmiä suorien linjojen sijaan. 3-5 kasvin ryhmät sulautuvat 
helpommin järvenrantaympäristöön ja antavat ryhtiä myös ruoho-
vartisten luonnonkasvien kasvustoille rannassa.

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Mattilanniemi on osin yliopisto kiinteistö jen, osin  kaupungin hoi-
dossa.  Rantaviivaa rytmittävät puuryhmät. Yliopiston rakennusten 
kohdalla jako rannan perenna-, pensas- ja puuvyöhykkeen sekä kes-
kialueen nurmikon välillä on tiukka. Etelää kohden rannan puu- ja 
pensasryhmät laajenevat ja epäsäännöllistyvät ja perennaistutukset 
jäävät pois. Puuryhmät muodostuvat osittain dendrologisista lajiko-
koelmista. Laajat nurmikentät ja hiekkaranta tarjoavat tilaa epämuo-
dolliseen oleskeluun. 

Rantaan tehdyt ruohovartisten kasvien kokoelmat ovat osoittau-
tuneet haastaviksi hoidettaviksi. Osa lajeista on taantunut kuten on 
käynyt kurjenmiekkakokoelmalle, osa puolestaan uhkaa jäädä re-
hottavan rantakasvillisuuden jalkoihin kuten angervokokoelma. Is-
tutukset vaativat intensiivistä hoitoa ja paljon resursseja pysyäkseen 
edustavan näköisinä. 

Kuva 47: Touko-kesäkuun vaihteessa rannassa kukkivat narsissit, 
angervot kasvattavat vasta lehtiään. 

Kuva 48: Kapealla vyöhykkeellä puiden alla iirikset ovat taantuneet. 
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Monimuotoinen 

Yhtenäinen

Paikallinen ja uniikki

Elämyksellinen ja elvyttävä

Yhteisöllinen

Toimintoja tukeva

Tulevaisuusorientoitunut

Oivaltava

KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
MATTILANNIEMELLÄ

Nurmikkoalueita muutetaan niityiksi, perenna-alueille tuodaan dynaaminen 
kasviryhmittely ja luonnonkasveja.

Laaja yhtenäinen viheralue, joka erityisesti niittypintaisena tarjoaisi 
pölyttäjille elinympäristön. 

Alue on tunnistettava laajojen nurmikenttien ansiosta. Tämä ominaisuus 
säilyy, vaikka niitty muuttuisi nurmeksi. Kokonaisuudessaan Mattilanniemi 
on yliopiston kasvitieteellisen puutarhan systemaattisin osa Kehä Vihreällä.

Elvyttävyyttä voidaan lisätä luomalla kasvillisuuden avulla selkeitä ryhmiä 
ja tiloja. Alue on itsessään tilallinen elämys, jota voidaan kasvillisuuden 
ryhmittelyllä vielä lisätä

Yliopisto-opiskelijoiden yhteisöllinen toiminta levittäytyy luontevasti 
nurmialueille. 

Osa nurmialueista on tarpeellisia toiminta-alueita. Rannan näyttäviä 
istutusalueita on arvosteltu siitä, että ne näkyvät hyvin vain järvelle. 
Resurssien kohdentamista tulee laajalla alueella tehostaa.

Pyritään muokkaamaan kasviyhdyskuntia vähitellen kestävämpään 
suuntaan. Tämä tehdään lajistoa muokkaamalla. 

Perinteinen kasvitieteellisen puutarhan kasvilajien havainnointi, lajien 
vertailu, kasvupaikkojen analysointi. Tilaa myös opiskelulle ja yhdessä 
oppimiselle.

Oivaltamisympäristön aineksia
Kasvikokoelmat jäävät helposti huomaamatta. Niitä tulisi tuoda 
enemmän esille. Tähän voidaan käyttää joko perinteisiä kylttejä tai 
liittää näihin QR-koodit, joilla kustakin kasvilajista voi saada lisää tie-
toa. Näin saadaan luotua helppo ja interaktiivinen oppimisympäris-
tö.

Tulevaisuuden askeleet

 → Määritellään  alueet, joilla nurmikon leikkuuväliä harvennetaan.

 → Rannan kasvillisuutta muutetaan hiljalleen luonnonmukaisen 
kasvillisuuden suuntaan. Hoidon helpottamiseksi perennakoko-
elmien sijoittamista rannan tuntumaan vältetään.
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4.12 Älylän viheryhteys

kesäviikonlopun avoimet pihat -tapahtuma herättäisi varmasti kiin-
nostusta. Alvar Aallon kadun pientareet kaipaavat siistimistä koko-
naisotteella.

Älylä nojautuu taustan mäntyselännettä vasten, joten männikön 
ylläpito ja vahvistaminen on hyvin merkityksellistä. Männikköä vah-
vistetaan Keskussairaalantien suuntaan viheryhteyden korjaami-
seksi. Puuttuvan yhteyden kasvillisuuteen otetaan vaikutteita myös 
Älylän puutarhoista. 

Sillan ja alikulkusillan luona yhteyden vahvistaminen esim. köyn-
nöksin olisi tarpeellista. 

ÄLYLÄN ALUEELLE SUOSITELTAVIA KASVEJA 
(SOVELLETTAVISSA JYVÄSKYLÄLÄISIIN 
KAUPUNKIPUUTARHOIHIN LAAJEMMINKIN):

Syreenit, vanhat lajikkeet (Syringa vulgaris ja Syringa josi-
kaea) 
Pihajasmike (Philadelphus coronarius)
Orapihlajat (esim. Crataegus grayana, Crataegus submol-
lis)
Ruusut, vanhat lajikkeet (Rosa spp.)
Kuusamat (Lonicera spp.)
Köynnöskuusamat (esim. Lonicera caprifolium)

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Mattilanniemen ja Älylän välillä yhteys on kapea ja se poukkoi-
lee siltojen ja tunnelien kautta. Sillalta pääsee tarkastelemaan tie-
ympäristön kasvillisuutta. Älylän puolelle saavuttaessa ilme muuttuu 
rehevämmäksi ja reittiä reunustaa varttunut lehtomainen puusto.  
Kramsunkatua edetessä huvilakaupunginosan kasvillisuus muodos-
tuu lähinnä tonttien puutarhoista, joissa on suuria lehtipuita ku-
ten vaahteroita ja lehmuksia ja perinteistä puutarhakasvillisuutta. 
Kramsunkadun eteläpuolella ja näkymän päätteenä kohoaa mäntyjä. 
Mäntyselänne ja puutarhat luovat alueelle hyvin vahvan identiteetin. 
Keskussairaalantien ympäristössä yhteys katkeaa täysin.

Kasvillisuuden kehittäminen
Älylän puutarhahistoria on mielenkiintoinen ja sillä on ollut vaiku-
tusta puutarhakulttuurin leviämiseen laajemminkin. Puutarhahis-
toria olisi hienoa saada näkyvämmäksi alueella. Esimerkiksi jonkin 

Kuva 49: Reitti Älylästä Mattilanniemeen. Yleisnäkymä on hyvin vehreä.

Kuva 50:  Mäntyselänne rajaa voimakkaasti Älylän puutarhakaupunginosaa.
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Kasvillisuuden kehittäminen
Viheraluepuutarhan hengessä Köyhälampea lähdetään kehittämään 
hulevesien suodatusta ja viivytystä silmällä pitäen eräänlaisena kos-
teikkomallipuutarhana. Köyhälampi ei varsinaisesti sisältynyt alku-
peräiseen viheraluepuutarhan suunnitelmaan. Lammen reunoille 
lisätään kosteikkokasvillisuutta, mm. erilaisia nopeakasvuisia pajuja 
ja kosteikkokasveja kuten osmankäämiä, jotka imevät itseensä ravin-
teita ja saasteita. Puistomaista tunnelmaa luomaan istutetaan joitain 
salavia, joiden kasvu ei häiriinny ajoittaisesta tulvimisesta. Köyhä-
lammen alue olisi otollinen paikka pajukokoelmalle, jossa eri laje-
ja on pienissä ryhmissä ympäri lampea. Eri pajuja sommittelemalla 
ryhmiin oksien värin perusteella voidaan saada aikaan istutuksia, 
jotka ovat mielenkiintoisia myös talvella. 

Köyhälammen ja Hippoksen väliin jäävältä alueelta poistetaan ve-
sakkoa, mutta jätetään osa kasvustosta lintujen pesäpuiksi ja kasva-
maan täyteen mittaan. Ruohovartista kasvillisuutta hoidetaan niittä-
mällä, jotta niihin sitoutuneet ravinteet eivät pääse takaisin vesistöön 
kuolleen kasviaineksen maatuessa talvella. 

Lammen ympärille kehitetään luontopolkumainen reitti, jonka 
varrella kerrotaan hulevesien käsittelyn tärkeydestä ja kasvillisuu-
den merkityksestä prosessissa.

Tulviminen ja pehmeän maan aiheuttamat haasteet voidaan kier-
tää käyttämällä pitkospuumaista käytävää pahiten tulvivilla alueilla. 
Leveät pitkospuut kelluvat tulvaveden päällä ja mahdollistavat myös 
esteettömän kulun. Penkkien ja  infotaulujen kohdille voidaan tehdä 
levennyksiä, jolloin kulku pitkospuilla ei häiriinny. 

4.13 Köyhälampi

Kuva 51: Pitkospuureitti mahdollistaa virkistyskäytön myös vaihtelevissa 
tulvaolosuhteissa. Kuvassa Helsingin Lammassaaren esteettömät 
pitkospuut.

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Köyhälampi tulvii useasti ja sen ympärillä oleva maaperä on pehme-
ää. Tulvavedet ulottuvat käytäville asti ja ne jäävät tulvavesien peit-
toon.  Odotettavissa on, että hulevesitulvat lisääntyvät tulevaisuudes-
sa. Hippoksen alueen edelleen rakentuessa on tärkeää, että lampi 
kykenee käsittelemään suuriakin vesimääriä ilman, että alueen vir-
kistyskäyttö häiriintyy merkittävästi. 

Köyhälammen ympärille on istutettu puutarhakasveja, mutta 
kauempana lammesta kasvaa luontaisesti mäntymetsää. Köyhälam-
men ja Hippoksen väliin jää kostea painanne, jossa kasvaa ruohovar-
tisia kosteikkokasveja sekä leppää vesakkona. Tällä hetkellä alue on 
ryteikkömäistä, mutta sillä on potentiaalia hulevesien suodatusalu-
eena. 

Tulevaisuuden askeleet

 → Selvitetään Köyhälampeen laskevat nykyiset sekä tulevat huleve-
sivirtaamat

 → Köyhälammen alueesta luodaan puistosuunnitelma, jossa on 
otettu huomioon tulviminen ja hulevesien määrän lisääntymi-
nen Hippoksen alueen kehittyessä. Suunnitelmassa tulee myös 
ottaa huomioon pehmeä maaperä.

 → Kasvillisuuden tulee soveltua kosteisiin kasvuolosuhteisiin ja 
sitä käytetään hulevesien puhdistamisessa. Niitolla varmiste-
taan, että ravinteita saadaan pois vedestä.

 → Hulevesipuistoon tuodaan esittelytaulut ja järjestetään oppilai-
toksille sekä asukkaille kierroksia joilla kerrotaan hulevesistä.
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KÖYHALAMMEN ALUEELLE SUOSITELTAVIA 
KASVEJA:

Puut

Alnus glutinosa, tervaleppä
Betula pubescens, hieskoivu
Pinus sylvestris, mänty
Prunus padus, tuomi
Salix carpea, raita
Salix x rubens, kujasalava, lasipalatsi

Pensaat

Rhododendron tomentosum, suopursu
Salix lanata, villapaju
Salix myrsinifolia, mustuvapaju 
Salix pentandra, halava 
Salix purpurea 'Nana', kääpiöpunapaju

Ruohovartiset

Athyrium filix-femina, hiirenporras
Calla palustris, vehka
Caltha palustris, rentukka
Equisetum spp., kortteet
Karex spp., sarat
Geum rivale, ojakellukka
Geum urbanum, kyläkellukka
Geranium palustre, ojakurjenpolvi
Iris pseudacorus, keltakurjenmiekka
Matteuccia struthiopteris, kotkansiipi
Mentha arvensis, rantaminttu
Myosotis laxa, rantalemmikki
Myosotis scorpioides, luhtalemmikki
Typha angustifolia, kapeaosmankäämi

Monimuotoinen 

Yhtenäinen

Paikallinen ja uniikki

Elämyksellinen ja elvyttävä

Yhteisöllinen

Toimintoja tukeva

Tulevaisuusorientoitunut

Oivaltava

KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
KÖYHÄLAMMELLA

Kosteikkoalueet ovat aina monimuotoisia. Täydennetään monimuotoisuutta 
soveltuvalla kasvillisuudella sekä luomalla monipuolisia kasvuolosuhteita.

Vesi muodostaa virtauksellaan lineaarisuutta ja yhtenäisyyttä. Panostus 
Köyhälampeen liittäisi sen paremmin osaksi Kehä Vihreää. 

Köyhälampi kerää alueen hulevesiä. Hulevesien käsittelyä voidaan vielä 
monipuolistaa ja samalla rikastaa virkistysympäristöä.

Kosteikkona ja virkistysympäristönä käsitelty lampi tarjoaa sekä elämyksiä 
että elvyttävyyttä.

Hulevesilammen toimintaan ja ylläpitoon voisi luontevasti liittyä 
yhdistystoimintaa ja yhteistyötä koulujen kanssa.

Hulevesien käsittely on tarpeellista erityisesti Hippoksen laajojen kenttä, 
katto- ja liikennepintojen vuoksi. Hulevesien käsittely on myös luontevaa 
ottaa samalla osaksi virkistysympäristöä

Tulevaisuudessa hulevesien käsittelyn merkityksen ennustetaan kasvavan, 
sillä sateet voivat olla rankempia ja ennalta-arvaamattomampia. Myös 
lumettomat, sateiset talvet lisäävät hulevesien käsittelyn merkitystä.

Hulevesien muodostuminen kaupunkiympäristössä, veden laatu, 
siihen vaikuttavat tekijät, ravinteisuus, lammen eliöstö, kasvillisuuden 
kehittyminen
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rinmäeltä Lounaispuistoon, Älylään ja Ruusupuistoon, sekä opiske-
lijoiden mukana edelleen heidän kotipaikkakunnilleen. Nykyisin se-
minaarinpuutarhan loisto on himmennyt. Alvar Aallon rakennuksiin 
liittyvän keskikentän ympäristön on kunnostettu hiljattain, mutta 
laaja arvoviheralue kaipaisi lisää panostusta  kokonaisuuden ylläpi-
toon, entistämiseen ja kehittämiseen.

Yliopistolla on kiinnostusta kasvillisuuden kehittämiseen ja kas-
vitieteellisen puutarhan elvyttämiseen ja ylläpitoon. Kesällä 2020 
alueella on mm. kartoitettu kasvillisuutta puutarhurin toimesta ja 
nimikylttejä on lisätty. 

Alueen hoito on Suomen yliopistokiinteistöjen vastuulla. 

Kasvillisuuden kehittäminen
Seminaarinmäen kasvillisuudella on kulttuurihistoriallista arvoa ja 
suuri merkitys koko Jyväskylän viheralueiden kehitykselle, joten sen 
nykyiseen kasvillisuuteen tulisi suhtautua riittävällä painoarvolla. 
Hoidon tasoa on ehdottoman tärkeää nostaa ennen kuin alueen arvot 
on lopullisesti menetetty. 

Yliopistolla ja opiskelijoilla olisi kiinnostusta puutarhakulttuuria 
elvyttävään toimintaan alueella. Myös paikallinen puutarhayhdistys 
on tarjoutunut siirtämään Kuokkalan kartanolta yrttipuutarhan Villa 
Ranan rinteeseen. 

Seminaarin alueella on lukuisia istutettuja jalopuita, jotka tarjo-
avat elinympäristöjä harvinaisille kuoriaislajeille. Jos puustoa joudu-
taan kaatamaan, tulee uusia taimia vastaavasti istuttaa niiden tilalle 
tai läheisyyteen. Kaadetut puunrungot tulee jättää maastoon lahoa-
maan, jolloin ne toimivat elinympäristöinä muille hyönteisille. Jalo-
puut ovat myös osa seminaarin perintöä, joten niiden kaatamiselle 
tulee olla painavat perustelut. 

Moirislammen alue kuuluu kaupungille. Lammen ylläpito nykyi-
senkaltaisena tekolampena ei ole resurssien tehokasta kohdenta-
mista. Lampi muutetaan toisinaan kuivuvaksi kosteikoksi soveltuvin 

4.14 Seminaarinmäki

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Seminaarin mäen kasvil lisuuden lähtökohtana on reunamoreeni-
harju ja sen mäntymetsä. Mäellä on sijainnut Suomen ensimmäinen 
koulupuutarha, joka oli maisemapuutarhatyylinen. Sen piirteitä on 
edelleen havaittavissa.  Vanhojen kookkaiden mäntyjen lomassa on 
myös jaloa lehtipuustoa. Mäen länsipuolella on kostea lehtoalue, jon-
ka paikalla on joskus sijainnut  edellinen Moirislampi, tekoallas ku-
ten nykyinenkin. Lampi kuivui ympäröivän rakentamisen seuraukse-
na, eikä nykyinen, vähän pohjoisemmassa sijaitseva Moirislampi ole 
enää luontainen vesistö vaan tekolampi. Lounaassa urheilukentän 
ympärillä on rakennettua vi her ympäristöä. Tämän alueen ilmiasua 
ovat muokanneet voimakkaasti Alvar Aallon ja Onni Savonlahden 
suunnitelmat. 

Alue on Jyväskylän puutarhakulttuurin kehto. Aikoinaan Villa 
Ranan yhteydessä oli opiskelijoiden viljelmiä sekä kaupunkilaisten 
kovasti ikävöimä orangerie. Puutarhakulttuuri levittäytyi Seminaa-

Kuvat 52 ja 53: Seminaarinmäki vaihettuu keskeisestä Alvar Aallon 
kampusmaisemasta Moirislammen laakson kosteaan lehtoon.
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maanmuokkaustoimin. Lammen ympäristön nykyiset maanpeitto-
pensaat poistetaan ja tilalle istutetaan olosuhteisiin paremmin sovel-
tuvaa kosteikkokasvillisuutta. Kasvillisuuden tulee olla monilajista 
ja sisältää niin ruohovartisia kasveja kuin erikokoisia pensaitakin. 
Kasvivalinnoissa suositaan luonnonlajeja tai niiden vähän jalostettu-
ja puutarhakantoja. Kosteikon kasvillisuuden tulisi sopia yhteen vie-
ressä olevan umpeenkasvaneen Moirislammen osan kasvillisuuden 
kanssa. Saniaisia, vehkoja, keltakurjenmiekkoja, paatsamia ja tuo-
mia voidaan istuttaa yhtenäisen ilmeen luomiseksi. 

Moirislammen umpeenkasvaneelta alueelta poistetaan kaikki vie-
raslajit, erityisesti kanukat tulee poistaa huolellisesti. Alueella on 
paljon pystyyn kuollutta ja kaatunutta lahopuuta, jota tulee vaalia tu-
levaisuudessa. Mikäli turvallisuussyistä puita joudutaan kaatamaan, 
tulee rungot aina jättää maastoon lahoamaan. Alueelle asennetaan 
myös pieni pitkospuinen luontopolku, jonka avulla on mahdollista 
päästä tarkkailemaan eri kasvillisuustyyppejä lahopuiden lomaan il-
man, että alueen kasvillisuus häiriintyy. Alueella on merkkejä lasten 
perustamista maja-alueista ja niiden levittäytymistä koko alueelle, 
varsinkin pitkospuiden kautta tulee välttää. Sallittuja majanraken-
nuspaikkoja saa olla, mutta laaja lahopuun käyttäminen majojen te-
koon vähentää lahopuun arvoa monimuotoisuuden parantamisessa. 

Ruusupuiston edustalle on tarpeellista perustaa uusi opetusviljel-
mä, jota opettajaopiskelijat voivat ylläpitää ja hyödyntää opinnois-
saan. Ajan hengessä voidaan ennakoida, että viljelyyn ja itse teke-
miseen liittyvät taidot ovat tekemässä paluuta opetussuunnitelmiin 
tauon jälkeen.  

Tulevaisuuden askeleet

 → Selvitetään yhteistyöintoa yliopiston, yliopistokiinteistöjen sekä 
oppilaskuntien taholta

 → Moirislammelle tehdään uusi kosteikkosuunnitelma ja luovu-
taan veden keinotekoisesta kierrättämisestä.

 → Luodaan entisen Moirislammen rehevälle kosteikkoalueelle pit-
kospuureitti / luontopolku, jonka varrella pääsee tutustumaan 
kiehtovaan kosteikkokasvillisuuteen keskellä kaupunkia. 

Monimuotoinen 

Yhtenäinen

Paikallinen ja uniikki

Elämyksellinen ja elvyttävä

Yhteisöllinen

Toimintoja tukeva

Tulevaisuusorientoitunut

Oivaltava

KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
SEMINAARINMÄELLÄ

Vanha puusto, jalopuusto ja vaihtelevat kasvuympäristöt muodostavat 
Seminaarinmäestä monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeän alueen. 
Näitä ominaisuuksia pidetään yllä ja vahvistetaan.

Seminaarinmäki on yhtenäinen miljöö, jonka kasvillisuuden hoitotoimet 
tulee laajentaa käsittämään koko alue tulevaisuus huomioiden, mm. 
jalopuuston uusimisen näkökulmasta.  

Alue on erittäin uniikki, jopa kansainvälisesti tunnettu ja kiinnostusta 
herättävä. Valitettavasti osa alueen arvoista on jo kadonnut esim. vanhojen 
puiden mukana. Pyritään palauttamaan alueelle sen kadonneita piirteitä.

Vaihtelevat tilasarjat ja monimuotoinen kasvillisuus tekevät alueesta hyvin 
elämyksellisen ja elvyttävän. Pitkospuupolku kosteassa lehdossa sekä 
vanhan puuston vaaliminen tukevat elvyttävyyttä.

Villa Ranan puutarhassa voisi elvyttää opiskelijoiden ja kaupunkilaisten 
viljelykulttuuria. Mehiläistarhaus ja mehiläistenhoitonäytösten pitäminen 
sopisivat alueelle. 

Arvokas kulttuuriympäristö, jonka hoidon resurssit ovat täysin ristiriidassa 
alueen toimintojen ja merkityksen kanssa. Hoidon taso on nostettava 
alueen arvoa vastaavalle tasolle.

Yliopistossa toimii kansainvälinen Wisdom-tutkijaverkosto, jonka 
keskuudessa globaalit haasteet herättävät paljon huolta. Kiinnostusta 
näiden tutkimiseksi ja näkyväksi tekemiseksi on.

Kulttuurihistorialliset kerrokset, puuston kehitys, lahopuiden merkitys 
monimuotoisuudelle, pölyttäjäverkosto, kasvillisuuden merkitys tieteelle ja 
tutkimukselle
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4.15 Harju Kasvillisuuden kehittäminen
Mäntypuuston säilyminen on ensisijaisen tärkeää Harjun tunnelman 
säilymisen kannalta. Sille on laadittu uudistamissuunnitelma. 

Laajalti rinteille levitetty ravinteikas kasvualusta luo haasteita 
kasvillisuuden monimuotoisuuden näkökulmasta, sillä se estää tyy-
pillisen harjukasvillisuuden kasvun. Harjukasvillisuuden takaisin 
tuomista voidaan kokeilla pienialaisesti kuorimalla valitulta alueelta 
pintamaata pois. Harjukasvillisuus voidaan tehdä joko paljastunee-
seen perusmaahan mikäli se on sopivaa, tai paikalle voidaan myös 
tuoda uutta köyhäravinteista moreenimaata, mikäli pintamaan alta 
paljastunut kerros ei ole kasvillisuudelle sopiva tai rinne jää kuo-
palle. Mikäli paikalle tuodaan muualta moreenimaata, tulee käyttää 
pintamaata, jonka mukana saadaan valmiiksi kasvuolosuhteisiin 
sopeutunut siemenpankki. Syvempää kaivetussa maassa ei ole sie-
menpankkia ja siitä puuttuu pintamaan toimiva mikrobisto, joka on 
merkittävä kasvillisuuden hyvinvoinnin kannalta karuissa kasvuolo-
suhteissa. Keto niitetään säännöllisesti ja kuivuneet niittojätteet vie-
dään pois, jotta vältetään ravinteiden päätymistä takaisin maape-
rään. Kukinnan jälkeen niittojätteen annetaan aina siementää ennen 
jätteen poisvientiä. Ketoaluetta voidaan harkita kehitettäväksi esim. 
Harjun eteläpäädyn rinteeseen.

Kasvillisuuden tyypilliset piirteet
Harjun kasvillisuus koostuu ylärinteellä kasvavista ikonisista män-
nyistä joiden alla kasvaa nurmea. Alarinteellä on istutettuja kasvi-
kokoelmia sekä niittymäistä kasvillisuutta. Harjun rinteille on tuotu 
ajan saatossa multamaata, joka on hyödyttänyt rehevämpää ruoho-
vartista kasvillisuutta ja on mahdollistanut puutarhapensaiden kas-
vattamisen alarinteellä. Harjun pohjoispuolella on luonnonmukai-
sempaa kasvillisuutta eikä sinne ole tuotu kasvualustaa. 

Rinteelle on istutettu puustoa ja pensaita kuten lehtikuusta, vuo-
rimäntyä, mongolianvaahteraa, koivuja, kanukkaa, kurtturuusua 
ja alppiruusuja. Paikoitellen on istutettu myös uusia männyntaimia 
aukkopaikoille. Neron portaissa on näyttävät kesäkukkaistutukset. 
Vesilinnan luona on lehtipuustoa, erityisesti koivua, kuusia ja joitain 
koristepensaita. Vesilinnan ympäristö on jäsentymätön ja luonteel-
taan liikennetilamainen.

Kuva 54: Harjun rinteillä kasvaa merkittäviä yksittäispuita kuten leveitä 
lehtikuusia.

Kuva 55:  Harjun laella kulkee reitti mäntymetsän suojassa. Mäntyjen arvo on 
tunnistettu ja puuston hoito on huolellisesti suunniteltua.
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Pohjoispuolelle sijoitettavaan pulkkamäkeen perustetaan niitty. 
Niittyyn valitaan metsäisessä ympäristössä viihtyvää kasvillisuutta, 
joka sietää myös kuivuutta. Kedon perustamisesta poiketen, pinta-
maata ei uusita, ellei se ole vahvasti rikkaruohottunut. Pintaan voi-
daan myös tarvittaessa lisätä vähäravinteista, niitylle tarkoitettua 
pintamultaa. Kasvukauden lopuksi niitty niitetään alas ja kasvijätteet 
viedään pois, jotta kasvustot eivät haittaa mäenlaskua.

Rinteessä olevia vuorimäntykasvustoja nuorennetaan ja osaa voi-
daan alkaa uusimaan vaiheittain, mikäli kunto ei kohene nuorenta-
malla. 

Koko alueelta poistetaan kurtturuusut. Tilalle voidaan istuttaa 
muita ruusuja tai pensaita.

Tulevaisuuden askeleet

 → Noudatetaan puuston uusimiseksi laadittuja linjauksia

 → Poistetaan kurtturuusuakasvustot

 → Kedolle valitaan paikka ja siitä laaditaan kasvillisuus suunnitelma

 → Pulkkamäen niitystä laaditaan kasvillisuussuunnitelma

Monimuotoinen 

Yhtenäinen

Paikallinen ja uniikki

Elämyksellinen ja elvyttävä

Yhteisöllinen

Toimintoja tukeva

Tulevaisuusorientoitunut

Oivaltava

KASVILLISUUDEN KEHITTÄMISEN PERIAATTEET 
HARJULLA

Vaikka Harjulla ei ole tyypillistä harjumaaston aluskasvillisuutta, on se 
sellaisenaan monimuotoinen luontoalue. Aluskasvillisuuden kehittäminen 
luonnontilaisempaan suuntaan lisäisi monimuotoisuutta.

Harjun alue hahmottuu yhtenäisenä ja sen puusto muodostaa 
latvusyhteyden.

Jyväskylän tunnistettavimpia identiteettiympäristöjä. Tärkein 
identiteettitekijä ovat vanhat männyt. Niiden vaaliminen on itsestään 
selvää. Vaalimisen toteutumiseksi on laadittu suunnitelma.

Mäntymetsät ovat klassisia hyvinvointiympäristöjä, joiden ilman on uskottu 
olevan parantavaa. Harjulla voi kokea pääsevänsä arjen yläpuolelle. 

Identiteettiympäristönä Harju on luontaisesti jyväskyläläisiä yhdistävä alue. 

Arvokas kulttuuriympäristö, joka toimii myös osana suurajojen rallia. 
Nykyinen kenttäkerroksen kasvillisuus kestää massatapahtuman kulutusta, 
herkimmät taimikkoalueet tulee suojata tapahtuman ajaksi.

Harju on vesitasapainon kannalta oleellinen. Se toimii vedenjakajana 
ja imee itseensä pohjavedeksi vajoavaa sadevettä. On tärkeää, että 
kasvillisuuspinta pysyy yhtenäisenä.

Harjulla on vaiheikas historia jääkaudesta maanottoalueeksi ja sodan 
aikana torjuntapatterin sijoituspaikaksi. Harjun ja sen puuston historia 
linkittyy näihin tapahtumiin, joiden avulla voidaan tarkastella laajempaakin 
historiallista aikajanaa.
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Suoraan kasvillisuuden kehittymiseen liittyvien toimenpiteiden 
lisäksi kasvillisuuskonsepti voi toteutua monella tasolla. Mm. opas-
tuksen kehittäminen, erilaiset mobiiliapplikaatiomahdollisuudet, 
yhteisöllisyyttä tukevat tapahtumat ja toimintatavat tai innovatiiviset 
tavat hyödyntää ulkotiloja haastavat myös sidosryhmiä aktiivisesti 
mukaan kasvillisuuskoseptin toimeenpanoon.

5. Kasvillisuuskonseptin toteutuminen

Kasvillisuuskonsepti asettaa periaatelinjaukset, joiden mukan Kehä 
Vihreän kasvillisuutta pyritään kehittämään kaikilla tasoilla suunnit-
telusta toteutukseen ja ylläpitoon. Konseptin jalkauttaminen kaupun-
gin organisaation sisällä osaksi eri hallintokuntien arkista työskente-
lyä on tärkeää. Konsepti asettaa lähtökohdat kaikille kasvillisuuteen 
liittyville toimenpiteille täydentävistä istutuksista toiminnallisen vi-
heralueen ylläpitoon tai katusuunnitteluun. Oli kyseessä sitten viher-
palvelut, liikuntapalvelut tai tilapalvelu, tulisi kasvillisuuskonseptin 
toimia kasvillisuuden hoidon ohjenuorana  Kehä Vihreän alueella.

Kasvillisuuskonseptin jalkauttamiseksi tulee työ tehdä tutuksi ta-
hoille, joiden sitä odotetaan soveltavan. Vaikuttamistyötä tulee tehdä 
mm. esittelytilaisuuksien kautta. Esittelyä varten kasvillisuuskon-
septista on laadittu esitys.  Soveltamisesimerkkien kautta konseptin 
voi tehdä tutuksi juuri kohdennetulle käyttäjäkunnalle. 

Kasvillisuuskonsepti on oleellista sisällyttää KymppiV viherpal-
veluohjelmaan. Viherpalveluohjelma on tärkeä työkalu mm. kun-
nostusten ja investointien kohdentamisessa sekä viheromaisuuden 
arvon ja laatutason säilyttämisessä. Strategiseen ohjelmaan sisältyy 
paikkatietokanta, jonka avulla  kasvillisuuskonseptin tavoitteet saa-
daan kohdennettua myös osa-alueittain. 

Konsepti asettaa taviotteita myös eri toimijoiden yhteistyölle. Kehä 
Vihreän alueella vihrealueita hallinnoi kaupungin lisäksi ELY-keskus 
sekä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Tiedotus kasvillisuuskonseptin 
tavoitteista myös näille tahoille on tärkeää. Erityisen toivottavaa on, 
että kaupunki voisi käydä kasvillisuuskonseptin periaatteista keskus-
telua ELY-keskuksen ja Yliopistokiinteistöjen kanssa, ja että konsep-
tin periaatteet voitaisiin todeta kaikkien yhteiseksi päämääräksi.

Ensimmäinen askel kasvillisuuskonseptin toimeenpanemiseksi 
on vastuunjako tiedotuksesta ohjausryhmän kesken. Tiedottamisen 
yhteydessä olisi hyvä keskustella tavoista, joilla kasvillisuuskonseptia 
sovelletaan käytännön työhön. Tavoitteena on saada konsepti välittö-
mästi käyttöön. Jatkossa on tarpeellista seurata miten kasvillisuus-
konsepti tulee huomioiduksi Kehä Vihreällä.
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