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JOHDANTO
Tämä työ täydentää avoimien viheralueiden viherpalveluohjelmaa - Maisemapeltojen
ja niittyjen ylläpito 2015 – 2025. Täydennysosassa on 25 kappaletta uusia kohdekortteja
sekä koontitaulukko näiden kohteiden kunnossapidon toimenpiteistä.
Kunnossapitoluokitus on tehty uuden valtakunnallisen RAMS -luokituksen mukaisesti.
Kohdekortteihin on otettu uutena sisältönä mukaan haitalliset vieraslajit. Kuivatuksella ei
ole enää omaa otsikkoa, se on kirjattu tarvittaessa kohtaan muuta huomioitavaa.

Avoimien viheralueiden RAMS -kunnossapitoluokat
Avoimet viheralueet (A) ovat luonnostaan tai ihmistoiminnasta syntyneitä niittyjä ja peltoja.

A1 Arvoniitty
Erityisen arvokasta maisemaa, kulttuuriperinnettä,
luonnon monimuotoisuusarvoja tai muita maanomistajan määrittämiä erityisiä ominaispiirteitä
edustavia niittyjä tai niiden osia.

Kuva: Vuoreksen keskuspuisto

A2 Käyttöniitty
Ulkoiluun ja harrastamiseen varattuja avoimia tai
puoliavoimia niittyjä tai niiden osia.

Kuva: Sellupuisto 2
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A3 Maisemaniitty
Avoimen kulttuurimaiseman ja ruohovartisen luonnonkasvillisuuden säilyttämiseen varattuja avoimia
tai puoliavoimia niittyjä tai niiden osia.

Kuva: Selkämäki länsi

A4 Avoin alue
Näkymien ja avoimuuden säilyttämiseen varattuja
avoimia alueita sekä luonnonniittyjä, ranta-alueita
ja ruovikoita, joita ei hoideta tai hoito on pelkkää
vesakon poistoa.

Kuva: Keräilijänpuisto

A5 Maisemapelto
Muokattuja ja kylvettyjä maa-alueita, joilla kasvatetaan yksi- tai monimuotisia hyöty- ja maisemakasveja sekä niihin liittyviä reunavyöhykkeitä ja saarekkeita.

Kuva: Sahanvainionpuisto

Lähde: Viheralueiden kunnossapitoluokitus – RAMS 2020. Viherympäristöliitto ry. Julkaisu 67.
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

-

Pinta-ala

3706 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nrot 7524 ja 2955; LT

TESOMA

1.8 PEURANKADUN MELUVALLI

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku, suosittu kulkureitti.

Maankäytön muutos

Nykytila

Alue sijaitsee Peurankadun itäpuolella, rajautuen VT 12 meluaitaan. Alue on avointa rehevää niittyä, jossa on vaihtelevat maastonmuodot. Itäreunassa on kalteva maavalli, joka rajautuu meluaitaan. Maasto on paikoitellen epätasainen, niityn lajistona mm. vuohenputki,
koiranputki, mesiangervo, nokkonen, ojakellukka, voikukka, siankärsämö, metsäkurjenpolvi,
pietaryrtti, heinät ja vadelma. Vieraslajeista alueella esiintyy lupiinia (keskiosassa) sekä yksi pihlaja-angervo (eteläosassa). Niityllä kasvaa yksittäisiä maisemapuita, lisäksi on useita
isoja pajujen kantoja sekä jonkin verran nuoria puun taimia. Maavallilla lisäksi muutamia
istutettuja puita, ja meluaidan vieressä kasvaa nuorta vesakkoa.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa, ennen lupiinin siementen valmistumista. Vesakoiden raivaus vuosittain, erityisesti meluaidan vierusta.

Muuta huomioitavaa

Asukkaat ovat hoitaneet aluetta talkoilla, mm. raivanneet pajuja. Alueella on vanhoja ojapainanteita. Lisäksi purkuputkia valtatien alitse alueelle. Paikoin kosteapohjaista maastoa.
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KOONTIKARTTA NIEMENRANNAN NIITTYALUEISTA
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

2381-008

Pinta-ala

2338 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 5271; PL

LIELAHTI

2.17 MUSTALAISTIENPUISTO

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos

Nykytila

Vaasantien ja junaradan välissä sijaitseva niittyalue. Niityn keskellä iso mainostaulu. Pohjoiskulmassa linkkimasto ja huoltorakennus. Koillisreunassa puustoinen vyöhyke, pääasiassa
koivua ja pajua. Itäpäässä monihaaraisia raitoja. Maasto pääosin tasainen. Länsireunassa ja
radanvarren koivikossa lupiinia. Muilta osin monilajista niittykasvillisuutta, lajistona mm.
ahomatara, aitovirna, harakankello, metsäapila, niittyleinikki, huopakeltano, ketohanhikki,
koiranputki, maitohorsma ja vuohenputki.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä lupiinin osalta, muu alue 1 kerta. Niittoajankohtina kesäkuu ja
elokuu ennen lupiinin siementen valmistumista. Puuston ja pensaikon kunnossapitoraivaus.

Muuta huomioitavaa
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LIELAHTI

2.18 SAHANVAINIONPUISTO
Kunnossapitoluokka

A2, A3 ja A5

Tunnus

22_24482-007

Pinta-ala

14 377 m2, 13 551 m2, 12311 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8343; VL (ja hule-18)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot

Kiinteä muinaisjäännös, historiallinen asuinpaikka, Niemen kylä.

Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät. Rajautuu leikkipuistoon.

Maankäytön muutos

Nykytila

Federleynkadun eteläpuolella sijaitseva monimuotoinen niittykokonaisuus. Alueella sijaitsee myös viljelty maisemapelto. Alueen halki kulkee hulevesiuomia. Pohjoisosan niitty on
lajistoltaan monimuotoinen. Lajistona mm. metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, ojakellukka,
koiranputki, puna-ailakki ja päivänkakkara. Muut niittyalueet ovat kasvillisuudeltaan varsin
reheviä. Alueen reunoilla kasvaa jonkin verran puustoa ja pensaikkoa. Eteläpään käyttöniitty vielä rakentamisvaiheessa.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini ja jättipalsami.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Haitallisten vieraslajien torjunta.

Kunnossapito

A2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. A3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä vieraslajin
osalta, muu alue 1 kerta. Niittoajankohtina kesäkuu ja elokuu ennen lupiinin siementen
valmistumista. A5: Maisemakasvien viljely erillisen suunnitelman mukaan. Pellon
koillispuolisen saarekkeen raivaus. Jättipalsamin torjunta.

Muuta huomioitavaa
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

22_24482-013 , 22_24482-001

Pinta-ala

3646 m2, 5319 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8771; EV, nro 8771; VL-7

LIELAHTI

2.19 SELLUNIITTY,
SELLUPUISTO 1

Avoin maisematila. Arvokas kohde luonto- ja maisema-arvoiltaan. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä.

Maankäytön muutos

Nykytila

Lielahdenkadun ja Pohtolankadun risteyksen eteläpuolella sijaitseva avoin niitty. Kadun
varressa kasvaa lehtipuustoa ja pensaikkoa, joka sulkee näkymää niitylle. Niityllä kasvaa
joitakin yksittäisiä puuntaimia sekä haapavesakkoa pohjoisosassa. Niityllä sekä tuoreen
että rehevän paikan lajistoa kuten harakankello, kannusruoho, kultapiisku, ojakellukka,
paimenmatara, poimulehti, päivänkakkara ja särmäkuisma sekä koiranputki, leskenlehti,
nokkonen, pelto-ohdake, pujo, voikukka ja vadelma.

Haitalliset vieraslajit
Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja palauttaminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

Niitto ja niittojätteen keruu elokuussa. Reunojen kunnossapitoraivaus, näkymän avaaminen Lielahdenkadulta.

Muuta huomioitavaa

Alue voi hoidon myötä kehittyä arvoniityksi.
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LIELAHTI

2.20 SELLUPUISTIKKO
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

2283-008

Pinta-ala

6743 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 5961; V

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos
Nykytila

Paasikiventien ja Sellukadun risteyksessä sijaitseva niittyalue. Alueen läpi kulkevat sähkölinjat sekä tie työmaa-alueelle. Alueella sijaitsee iso mainostaulu. Niitty on tasainen ja pääosin
avoin, lajistona mm. hopeahanhikki, kannusruoho, metsäkurjenpolvi, paimenmatara, poimulehti, siankärsämö, koiranputki, pietaryrtti, pujo, piikkiohdake, voikukka ja vuohenputki.
Itäreunalla tiheää puustoa ja pensaikkoa. Jonkin verran lupiinia.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa, ennen lupiinin siementen
valmistumista. Puustoisen reunan kunnossapitoraivaus.

Muuta huomioitavaa
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Kunnossapitoluokka

A2

Tunnus

22_24482-008

Pinta-ala

122 046 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8343; E-v (ja
eka-4 ja hule-34)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin ja puoliavoin maisematila. Monimuotoinen ja laaja viheraluekokonaisuus.

Erityisarvot

Ohjeellinen ekologinen yhteys. Imeläkurjenherne, ketotuulenlento, ketotyräruoho, törrösara
(havainnot v. 2015).

Virkistyskäyttö

Frisbeegolf, kevyen liikenteen väylät. Alueen keskellä nurmikenttä.

LIELAHTI

2.21 SELLUPUISTON
SUOJAVIHERALUE

Maankäytön muutos

Nykytila

Laaja, kumpuileva täyttömaalle muodostunut niittyalue Niemen rantareitin varressa. Paikoin
runsaasti puuryhmiä, puustoisia saarekkeita ja nuorta vesakkoa. Niitty on kasvillisuudeltaan
pääosin rehevää, lajistona mm. heinät, hiirenvirna, ojakellukka, rönsyleinikki, koiranputki, maitohorsma, voikukka ja vuohenputki. Mäen päällä on hiekkapitoista maata, johon on kylvetty
niittyä, mutta kasvusto on vielä aukkoista. Alueella on myös istutettua puustoa, kiviaitaa
ja -lohkareita. Jonkin verran lupiinia koko alueella. Alue rajautuu osittain hulevesiuomiin.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. Puustoisten alueiden kunnossapitoraivaus.

Muuta huomioitavaa

Sellupuiston vanhan kaatopaikan yleissuunnitelman päivitys tekeillä, uusia maanläjityksiä
suunnitteilla.
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LIELAHTI

2.22 SELLUPUISTO 2,
OLLINOJANPENGER
Kunnossapitoluokka

A2 ja A3

Tunnus

22_24482-001,
22_24482-014

Pinta-ala

8149 m2, 13 325 m2

Kaava, kaavamerkintä

Nro 8771; VL-7 (ja hule-18),
EV (jl-3, a-11, y-8771)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Luonnon ja maiseman monimuotoisuuskohde.

Erityisarvot

Ohjeellinen ekologinen yhteys. Alueen läheisyydessä sijaitsee muinaisjäännös,
Ollinojan rajamerkki.

Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät, tallatut polut. Vieressä leikkipuisto ja pelikenttä.

Maankäytön muutos

Nykytila

Federleynkadun eteläpuolella sijaitseva niittykokonaisuus. Eteläosassa tien molemmin
puolin hoitamattomat niittyalueet. Niityt ovat heinävaltaisia, ja alueella on hienoja, vanhoja
maisemapuita kuten saarni ja tammi. Alueen reunat ovat kasvamassa umpeen. Pohjoisosan niityt ovat reheviä, ja lajistoltaan melko yksipuolisia. Maasto viettää paikoin loivasti.
Itäreunassa hoitamatonta, vesakoitunutta sekä sorapintaista aluetta. Länsipäässä pysäköinti- ja työmaa-aluetta.

Haitalliset vieraslajit
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Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

A2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. A3: Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.
Puuston kunnossapitoraivaus. Osa alueesta soveltuisi laidunnukseen.

Muuta huomioitavaa

Niityillä pienialaisia kosteapohjaisia painanteita.
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Kunnossapitoluokka

A2, A3 ja A4

Tunnus

2185-016, 20_24484-002

Pinta-ala

12 399 m2, 2980
m2, 10 428 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nrot 4858, 7494; PL, VP ja VV,
nro 8305; VL-5, pima-1, ra-5, lv-2

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkymät Näsijärvelle. Kaunis maisemallinen kokonaisuus.

Erityisarvot

Kehitettävä viher- ja virkistysvyöhyke.

Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät ja penkit. Osa Santalahden tapahtumapuistoa, vieressä uimaranta
ja koirapuisto.

KESKUSTA

3.10 SANTALAHDENPUISTO,
SANTALAHDEN RANTAPUISTO

Maankäytön muutos

Nykytila

Santalahden niittyalueet ovat pääosin avoimia. Pohjoisosan käyttöniitty on kuivalla harjanteella. Eteläosan käyttöniitty on nurmikkona, alueella kasvaa yksittäisiä lehtipuita. Santalahden rannan tuntumassa on kaksi maisemaniittyä, joista pienempi on vielä pääosin
hiekkapintainen. Isomman rinneniityn keskiosassa on ryhmä maisemapuita, ja puuston alla
on luonnonniittyä ja nuorta vesakkoa. Muu osa alueesta on kylvettyä niittyä, lähinnä valkoapilaa, mutta myös päivänkakkaraa, puna-ailakkia ja kyläkellukkaa. Uusniityllä myös yksittäisiä istutettuja puita. Alueen keskiosassa pienialainen lupiiniesiintymä. Rantavyöhykkeellä
on kapea avoin alue, joka on pääosin kivilouhetta. Ruohovartista kasvillisuutta vain vähän.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini, pienialainen esiintymä.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen, haitallisen vieraslajin poistaminen.

Kunnossapito

A2: Niittomurskaus 3-4 kertaa kesässä. A3: Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Lupiinin poisto
alueelta. A4: Vesakon raivaus vuosittain.

Muuta huomioitavaa

Lisäksi alueen itäosassa, rantareitin järven puoleisella pientareella, on kapeita niittykaistoja.

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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KESKUSTA

3.11 VESISÄILIÖNMÄKI
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

2184-020

Pinta-ala

589 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8256; VP-1

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Kaunis maisemallinen kokonaisuus. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos
Nykytila

Provastinkadun ja Vesisäiliönmäen leikkipuiston välissä sijaitseva jyrkkä rinneniitty, joka
viettää etelään. Alue rajautuu muureihin. Niityn valtalajina on ukonpalko, lisäksi alueella
esiintyy mm. keltamaksaruoho, isomaksaruoho, hiirenkeltano, harmio, metsäapila, ojakellukka, pukinparta, päivänkakkara, voikukka ja vuohenputki. Alueella kasvaa yksittäisiä,
vanhoja maisemamäntyjä. Lisäksi yksittäinen terttuselja, ja muutamia vanhoja kantoja.

Haitalliset vieraslajit
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Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niitto ja niittojätteen keruu 1-2 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa

Hoidon myötä voi kehittyä arvoniityksi. Niityllä vähän puutarhajätettä.
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

2186-068

Pinta-ala

631 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 7494; VP

KESKUSTA

3.12 VISUVEDENPUISTIKKO

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä.

Maankäytön muutos

Nykytila

Onkiniemenkadun länsipuolella sijaitseva pieni niittyalue. Kohdetta on hoidettu pääosin
nurmikkona. Alueella on avokalliota ja monipuolista niittylajistoa kuten keltamaksaruoho,
kelta-apila, ketoneilikka, paimenmatara, päivänkakkara, pietaryrtti ja siankärsämö. Onkiniemenkadun varressa on pensasistutuksia. Luoteisosa on puustoista, jyrkkää rinnemaastoa,
lajeina mm. koivu, mänty ja terttuselja.

Haitalliset vieraslajit
Kunnossapidon tavoite

Niityn avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus elokuussa. Puustoisen alueen kunnossapitoraivaus.

Muuta huomioitavaa

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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NEKALA

4.25 HEIKINAHONPUISTO, NIRVANSUONPUISTO, SULKAVUORI
Kunnossapitoluokka

A4

Tunnus

1788-004, 1788006, 1788-001

Pinta-ala

12 371 m2, 240 m2, 4647 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 6719; VL (ja vaara-alueen raja), nro 8610; EVS (ja sähkölinja)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Sulkavuoren ylärinteeltä näkymä Pyhäjärvelle muutoin sulkeutuneessa maisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä.

Maankäytön muutos

Nykytila

Nirvanpellonkadun länsipuolella, kahden metsäalueen välissä sijaitseva voimajohtoalue.
Alueella on uusittu voimajohtojen pylväitä hiljattain. Maasto melko jyrkää ja kivikkoista rinnettä. Osa nuorta vesakkoa, osa niittymäistä aluetta, lajistona mm. kultapiisku, sananjalka,
ojakärsämö, pietaryrtti, siankärsämö ja vadelma. Useita pylväsmäisiä katajia.
Sulkavuoren maasto on jyrkkärinteistä. Alueella on avokalliota ja runsaasti katajia. Kasvillisuutena mm. mustikka, puolukka, kultapiisku ja sananjalka. Vesakkoa vain vähän.

Haitalliset vieraslajit
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Kunnossapidon tavoite

Estää alueen metsittyminen.

Kunnossapito

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Katajat säästetään. Johtoalueen raivaukset
toteuttaa verkkoyhtiö.

Muuta huomioitavaa

Luoteisosasta avoin näkymä kohti Hylliniitynpuistoa.
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Kunnossapitoluokka

A4

Tunnus

1788-007

Pinta-ala

4818 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 6719; VL
(sekä vaara-alueen raja)

NEKALA

4.26 HYLLINIITYNPUISTO

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät.

Maankäytön muutos
Nykytila

Kohde sijaitsee johtoalueella, kevyen liikenteen väylien ja Kurssikeskuksenkadun välissä.
Maasto on lähes tasaista, mutta runsaasti kivilohkareita. Pääosa alueesta on vesakoitunut,
vain pieni osa niittymäistä luoteisosassa. Alueen lajistoa mm. kissankello, pietaryrtti, siankärsämö ja maitohorsma. Lupiinia laikuittain lähes koko alueella.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Estää alueen metsittyminen. Haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Lupiinin torjunta. Johtoalueen raivaukset
toteuttaa verkkoyhtiö.

Muuta huomioitavaa

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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NEKALA

4.27 PUNALADONPUISTO
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

1888-012

Pinta-ala

628 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 7415; VP

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallatut polut.

Maankäytön muutos
Nykytila

Punaladonkujan päässä sijaitseva pieni, tasainen niittyalue, josta osa on hoidettu nurmikkona. Niityn lajistona mm. hiirenvirna, idänukonputki, koiranputki, metsäapila, metsäkurjenpolvi, nurmitädyke, seittitakiainen, voikukka ja vuohenputki. Lupiinia vähän alueen
pohjois- ja itäreunalla. Pohjoisreunalla kasvaa vanhoja koivuja.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini, pienialainen esiintymä.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Haitallisen vieraslajin poisto.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä, kesäkuussa ja elokuussa. Lupiinin poisto.

Muuta huomioitavaa
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Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

1891-002

Pinta-ala

15 794 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8604; EVS (ja jl3, y-jl, y8604)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa. Maisemallinen maamerkki.

Erityisarvot

Ohjeellinen ekologinen yhteys.

NEKALA

4.28 SUUTALANAHDE

Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos
Nykytila

Alue sijaitsee raitiotien varressa, Hervannan valtaväylän ja Suutalankadun välissä. Vastaperustettu uusniitty, on vielä mulloksella. Täyttömaaluiskat ovat jyrkkiä. Niityllä sijaitsee
lahopuusta tehty Woodhenge -taideteos.

Haitalliset vieraslajit
Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

Perustamisen jälkeinen hoito sovitaan erikseen. Niittykasvillisuuden vakiinnuttua
niittomurskaus elokuussa.

Muuta huomioitavaa

Hankalasti saavutettava kohde hoidon kannalta.

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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PELTOLAMMI

5.15 MARJAMÄENPUISTO,
VARVARINPUISTO
Kunnossapitoluokka

A4

Tunnus

1486-022, 1486-002

Pinta-ala

3275 m2, 3037 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 7276; VL-8 ja VL-5
(ja vaara-alueen raja)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku.

Maankäytön muutos
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Nykytila

Marjamäenkadun ja Vuoreksenkadun läheisyydessä sijaitsevat johtoalueet. Kumpuileva,
kivikkoinen ja osin vaikeakulkuinen maasto. Marjamäenpuisto lähes kokonaan vesakkoa.
Alueelle on kaivettu maakaapeli, kaivuualue on ruohottumassa. Vuoreksenkadun puoleisessa päässä puutarhakarkulaisia. Varvarinpuiston kasvillisuus on pääosin niittymäistä,
lajistossa runsaasti pietaryrttiä, muina lajeina mm. kurjenkello, siankärsämö, ojakärsämö ja
niittynätkelmä. Lupiinia laikuittain lähes koko alueella.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Estää alueen metsittyminen, haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Lupiinin torjunta. Johtoalueen raivaukset
toteuttaa verkkoyhtiö.

Muuta huomioitavaa

Varvarinpuisto olisi mahdollista kunnostaa maisemaniityksi, alueella on keskeinen sijainti
asutuksen lomassa.

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

1892-010

Pinta-ala

4190 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 6719; VP

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot

Ohjeellinen ekologinen yhteys. Ohjeellinen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue.

Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät. Vieressä leikkipuisto.

KISSANMAA

6.35 HARPPIPUISTO

Maankäytön muutos

Nykytila

Harppitien itäpuolella sijaitsevat niittyalueet. Pohjoisosan avoin niitty sijaitsee kaltevassa
rinteessä. Niitty on rehevää, lajistoon kuuluvat mm. hiirenvirna, puna-apila, siankärsämö,
koiranputki, pelto-ohdake, pietaryrtti, pujo ja vuohenputki. Hieman lupiinia ja kurtturuusua
länsipäässä. Eteläosan niitty on rehevää, ja osittain kosteapohjaista. Niityn lajistona ovat
mm. huopaohdake, metsäapila, mesiangervo, koiranputki, nokkonen, voikukka, vuohenputki ja röyhytatar. Eteläpäässä yksittäisiä, iäkkäitä lehtipuita. Maasto on pääosin tasaista.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini, kurtturuusu.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen, haitallisten vieraslajien torjunta.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä lupiinin osalta, muu alue 1-2 kertaa. Niittoajankohtina
kesäkuu ja elokuu ennen lupiinin siementen valmistumista.

Muuta huomioitavaa

Pohjoisosan niityn itäpuolella kompostijätettä ja pistemäinen jättipalsamiesiintymä.

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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HERVANTA

7.5 LINTUHYTINPUISTO
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

14_24494_005

Pinta-ala

3903 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8255, VP (ja hule-18)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila. Kaunis maisemallinen kokonaisuus.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä. Vieressä leikkipuisto.

Maankäytön muutos

Nykytila

Kirrinkadun läheisyydessä sijaitsevat uusniityt. Länsiosassa runsaasti avokalliota, ja hieman
kaltevaa maastoa. Niitty on pääosin kasvipeitteinen, lajistona mm. ahdekaunokki, keltamaite, niittynätkelmä, päivänkakkara, siankärsämö, voikukka ja valkoapila. Itäosassa kasvipeite
on aukkoinen, ja alueella kasvaa runsaasti leskenlehteä. Niittykasveja vain vähän, samaa
lajistoa kuin viereisellä aluella. Niityllä on istutettuja puita, ja kivilohkareita. Niityn keskellä
hulevesiuoma, ja sen ympärillä pensaikkoa.

Haitalliset vieraslajit
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Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus kerran kesässä elokuussa. Lisäksi leskenlehden, pelto-ohdakkeen ja pujon
kitkentä/puhdistusniitot.

Muuta huomioitavaa

Rikkakasvien torjuntaan kiinnitettävä erityistä huomiota. Tarvittaessa niityn täydennyskylvö.
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

1594-002

Pinta-ala

6001 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8111; VL (ja sl-6)

HERVANTA

7.6 RUSKONPUISTO ITÄ

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku.

Maankäytön muutos
Nykytila

Ruskontien länsipuolella, Houkanojan varressa sijaitseva niitty. Alue on kasvanut reunoiltaan umpeen, lisäksi pieniä puunvesoja melko runsaasti. Maasto viettää kohti Houkanojaa.
Niityn lajistona mm. heinät, harakankello, karhunputki, koiranputki, siankärsämö ja särmäkuisma. Lounaisosassa alavaa, kosteapohjaista mesiangervoniittyä ja vadelmikkoa. Tien
pientareen ja niityn välissä vesakkoa.

Haitalliset vieraslajit
Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja palauttaminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus kerran kesässä. Reuna-alueiden valikoiva raivaus.

Muuta huomioitavaa

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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Vesisäiliönmäki
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Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

1894-008

Pinta-ala

2027 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro -64; PI

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot

Ohjeellinen ekologinen yhteys. Ohjeellinen keskuspuistoverkoston kehittämistarvealue.

Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä. Tallatut polut. Vieressä jalkapallokenttä.

LEINOLA

8.21 HAIHARANPUISTO

Maankäytön muutos
Nykytila

Järvikadun pohjoispuolella sijaitseva niittyalue. Maasto on loivasti kumpuilevaa. Niityn
lajistona mm. hiirenvirna, koiranputki, metsäapila, nurmitädyke, ojakellukka, poimulehti,
rönsyleinikki, nokkonen, seittitakiainen, voikukka ja vuohenputki. Niityllä kasvaa vanhoja
lehtikuusia ja hopeapajuja.

Haitalliset vieraslajit
Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä.

Muuta huomioitavaa

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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LEINOLA

8.22 NIKKILÄNKAISTA
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

2094-006

Pinta-ala

394 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 6516; VP

Luonto- ja maisema
-arvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Tallattu polku.

Maankäytön muutos
Nykytila

Ylinikkilänkujan eteläpuolella sijaitseva kapea, avoin niittykaista, jota on hoidettu nurmikkona
asukkaiden toimesta. Maasto on tasaista. Alueen pohjoisosassa kasvaa tummatulikukkaa,
muuna lajistona mm. koiranputki, päivänkakkara, siankärsämö, särmäkuisma, valkoapila,
voikukka ja vuohenputki.

Haitalliset vieraslajit
Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 1 kerta kesässä, elokuussa. Kapean niittypolun murskaus 1 krt/kk.

Muuta huomioitavaa
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

16_24492-002

Pinta-ala

15 881 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Ei asemakaavaa

LEINOLA

8.23 SELKÄMÄKI LÄNSI

Avoin maisematila. Näkyvyys tiemaisemassa.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Itäreunassa vanha soratie, joka muuttuu poluksi. Useita tallattuja polkuja, suosittu kulkureitti.

Maankäytön muutos

Nykytila

Alue sijaitsee Yrjöläntien eteläpuolella. Alue on avointa rehevää niittyä, joka on maastoltaan
loivasti kumpuilevaa. Niityn lajistona mm. koiranputki, niittynätkelmä, poimulehti, niittyleinikki, metsäapila, mesiangervo, nokkonen, ojakellukka, voikukka, siankärsämö, pietaryrtti,
takiainen ja heinät. Alueen eteläreuna on maastoltaan kosteampaa ja lehtomaista, lajeina
mm. lemmikki ja keltaängelmä. Pienialainen lupiiniesiintymä alueen pohjoisreunalla, liittymän länsipuolella. Niitty rajautuu mutkittelevaan metsän reunaan, ja niityllä on puustosaarekkeita ja yksittäisiä puita. Pääpuulajeina koivu, kuusi, mänty ja pihlaja.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini, pienialainen esiintymä.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Haitallisen vieraslajin poistaminen.

Kunnossapito

Niittomurskaus 1-2 kertaa kesässä. Lupiinin poistaminen. Niittypolun murskaus 1 krt/kk.
Niityn reunoilta vähennetään puuston määrää, ja saarekkeiden puuston tasavälisyyttä
häivytetään.

Muuta huomioitavaa

Alueella kasvaa ukonputkea, todennäköisesti idänukonputkea, mutta lajitunnistus keväällä
epävarma.

Avoimet viheralueet – Maisemapeltojen ja niittyjen ylläpito 2015–2025
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TASANNE

9.15 KENKIRAJANPUISTO
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

2195-008

Pinta-ala

21 333 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 7728; VL, vl-1, vk-2,
vi-2, mev-8 ja mev-2

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin ja puoliavoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö
Maankäytön muutos
Nykytila

Nikinväylän ja Rissonkadun välissä sijaitseva kostea niittyalue, joka on osittain kasvanut
umpeen. Niityn lajistoon kuuluvat mm. mesiangervo, suo-ohdake, karhunputki, vadelma,
pajut ja koivut. Maasto on kosteapohjaista ja epätasaista. Vanhoissa sarkaojissa kasvaa tiheää lehtipuustoa ja pensaikkoa. Talojen ja niityn välissä on kapea kaista nurmikkoa.

Haitalliset vieraslajit

Jättipalsami.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen ja lisääminen. Haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Peruskunnostusraivaus ja kuivatuksen parantaminen. Niittomurskaus kerran kesässä,
kuivaan aikaan. Jättipalsamin torjunta.

Muuta huomioitavaa
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Kunnossapitoluokka

A4

Tunnus

2195-011, 2195-001

Pinta-ala

17 784 m2, 6866 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 6852; VL (ja vaara-alueen raja), nro 6952;
VL (ja vaara-alueen raja)

TASANNE

9.16 KERÄILIJÄNPUISTO,
PYYDYSTÄJÄNPUISTO

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko
Erityisarvot

Ohjeellinen ekologinen yhteys.

Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät alueen poikki, tallattuja polkuja.

Maankäytön muutos

Nykytila

Orimuskadun ja Rissonkadun risteykseen rajautuva voimajohtoalue. Alueen keskiosissa on
avokallioita ja katajikkoa. Keskiosissa on myös koristepensaita ja perennoja, hieman lupiinia sekä puutarhajätettä. Maastonmuodot ovat vaihtelevia, ja maasto on paikoin kivistä.
Johtoalue on pääosin pensoittunut, mutta alueella on myös avoimia, niittymäisiä alueita.
Niittylajistona mm. harakankello, huopaohdake, kurjenkello, karhunputki, metsäkurjenpolvi,
poimulehti ja päivänkakkara. Myös maitohorsmaa, virmajuurta, vuohenputkea ja vadelmaa.
Eteläreunalla vanha ajoura, jossa paikoin kosteita painanteita.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini.

Kunnossapidon tavoite

Estää alueen metsittyminen, haitallisen vieraslajin torjunta.

Kunnossapito

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Katajat säästetään. Lupiinin torjunta. Johtoalueen
raivaukset toteuttaa verkkoyhtiö.

Muuta huomioitavaa

Aluetta käytetään ulkoiluun, ja se omaa kehitysmahdollisuuksia Perkkoonpuisto etelän tavoin.
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VUORES

10.1 VIROLAISTENPUISTO
Kunnossapitoluokka

A3

Tunnus

1490-001

Pinta-ala

5688 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8037; VL (ja hule-10)

Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Avoin maisematila.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylä.

Maankäytön muutos

Nykytila

Frans Emilin kadun itäpuolella sijaitseva niittykokonaisuus, joka koostuu useasta pienestä
alueesta. Eteläosassa kumpareinen maasto, muilta osin tasaista. Alueella on useita hulevesiuomia, kaakkoisosan ympäristö hoitamaton. Keskiosassa istutettu koivuryhmä ja muistolaatta. Myös eteläosassa jonkin verran puustoa. Pääosa alueesta on hoidettu nurmikkona.
Pohjoisosan niittyalueen kasvillisuus on aukkoista. Alueen lajistona mm. heinät, hiirenvirna, hopeahanhikki, koiranputki, leskenlehti,metsäapila, siankärsämö, valkoapila, voikukka
ja vuohenputki. Hieman lupiinia.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini, pienialainen esiintymä.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Haitallisen vieraslajin poisto.

Kunnossapito

Niittomurskaus 2 kertaa kesässä. Lupiinin poisto.

Muuta huomioitavaa
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Luonto- ja maisemaarvot, viherverkko

Kunnossapitoluokka

A1

Tunnus

1390-001

Pinta-ala

47 939 m2

Kaava,
kaavamerkintä

Nro 8161; VP (ja hule-18)

VUORES

10.2 VUOREKSEN KESKUSPUISTO

Avoin maisematila. Monimuotoinen ja laaja viheraluekokonaisuus.
Runsaasti kukkivia niittylajeja.

Erityisarvot
Virkistyskäyttö

Kevyen liikenteen väylät ja penkit. Vieressä leikkipuisto ja pelikenttä.

Maankäytön muutos

Nykytila

Vuoreksen keskuspuisto on laaja ja monimuotoinen niittykokonaisuus. Kohde on rakennettu uusniitty. Alueella on runsaasti hulevesijärjestelmiä kuten uomia, lampia ja kosteikkoja. Maasto on pääosin tasaista tai loivasti kumpuilevaa. Pohjoisosassa on kallioinen ja
puustoinen mäki. Eteläpäässä on pieni hevosaitaus. Niittykasvillisuus on monipuolista,
kasvupaikkoja kuivasta kalliokedosta kosteaan tulvaniittyyn. Keskiosan niityillä lupiinia.
Niityt ovat pääosin avoimia. Väylien varsilla on istutettuja puita, ja jonkin verran puustoa
ja pensaikkoa uoman varressa alueen keskiosan niityillä.

Haitalliset vieraslajit

Komealupiini, pääosin pienialaisia esiintymiä.

Kunnossapidon tavoite

Avoimuuden säilyttäminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Haitallisen vieraslajin torjunta, pienten esiintymien poisto.

Kunnossapito

Määritellään erillisessä hoitosuunnitelmassa.

Muuta huomioitavaa

Laajat, luontopohjaiset hulevesijärjestelmät. Kohde on mukana UNaLab (Urban Nature
Labs) hankkeessa. Kohteesta löytyy nykyistä hevoshakaa laajempi alue laidunnukseen.
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Viheralueen nimi

Sellupuistikko
Sellupuiston suojaviheralue
Sellupuisto 2, Ollinojanpenger

2.20
2.21
2.22

Visuvedenpuistikko

3.12

Punaladonpuisto
Suutalanahde

4.26

4.27
4.28

URAKKA-ALUE: PELTOLAMMI
5.15
Marjamäenpuisto, Varvarinpuisto

Heikinahonpuisto, Nirvansuonpuisto, Sulkavuori
Hylliniitynpuisto

4.25

URAKKA-ALUE: NEKALA

Vesisäiliönmäki

3.11

URAKKA-ALUE: KESKUSTA
3.10
Santalahdenpuisto, Santalahden rantapuisto

Selluniitty, Sellupuisto 1

2.19

URAKKA-ALUE: LIELAHTI
2.17
Mustalaistienpuisto
2.18
Sahanvainionpuisto

URAKKA-ALUE: TESOMA
1.8
Peurankadun meluvalli

NRO

A4

A3
A3

A4

A4

A3

A2, A3 ja
A4
A3

A3
A2
A2 ja A3

A3

A3
A2, A3 ja
A5

A3

Luokka

LIITE 1 Toimenpidetaulukko

6312

628
15794

4818

17258

631

589

25807

6743
122046
21474

8965

2338
40239

3706

Pinta-ala

Kesäkuu ja elokuu

Ajankohta

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Lupiinin torjunta.

Niittomurskaus 2 krt. Lupiinin poisto.
Perustamisen jälkeinen hoito sovitaan erikseen. Niittykasvillisuuden vakiinnuttua niittomurskaus 1 krt.

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Lupiinin torjunta.

Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Katajat säästetään.

Elokuu

Kesäkuu ja elokuu
Elokuu

Elokuu

Elokuu

Elokuu

x

x

x

x

Lempääläntie - Marjamäenkatu, Lempääläntie Perkkoonkatu

Viljapellontie - Punaladontie
Suutalankatu - Suutalanraitti

Nirvansuonkatu - Kurssikeskuksenkatu

Heikinahontie-Kivimäenkatu-Särkijärvenkatu

Pispalanharju - Provastinkatu

Paasikiventie

Sellukatu - Paasikiventie
Matilda Niemen kuja- Näsijärvi
Federleynkatu

Lielahdenkatu

VR:n rata - Paasikiventie
Federleynkatu - Raamikatu

Peurankatu

Sijainti

Onkiniemenkatu - Höyrypuusepänpolku

x

x

x
x

x

x

x

x

Kuivatus Haitalliset
vieraslajit

Niittomurskaus 1 krt.

Kesäkuu ja elokuu
Kesäkuu-syyskuu
Kesäkuu-syyskuu

x

x
x

x

Raivaus

A2: Niittomurskaus 3-4 krt. A3: Niittomurskaus 2 krt. Lupi- Kesäkuu-syyskuu
inin poisto alueelta. A4: Vesakon raivaus vuosittain.
Kesäkuu ja elokuu
Niitto ja niittojätteen keruu 1-2 krt.
Kesäkuu-elokuu

Niittomurskaus 2 krt.
Niittomurskaus 3-4 krt.
A2: Niittomurskaus 3-4 krt. A3: Niittomurskaus 1-2 krt.

Niittomurskaus 2 krt lupiinin osalta, muutoin 1 krt.
Kesäkuu ja elokuu
A2: Niittomurskaus 3-4 krt. A3: Niittomurskaus 2 krt
Kesäkuu-syyskuu
lupiinin osalta, muutoin 1 krt. A5: Erillisen suunnitelman
mukaan. Jättipalsamin torjunta.
Niitto ja niittojätteen keruu.
Elokuu

Niittomurskaus 2 krt. Vesakoiden raivaus vuosittain,
erityisesti meluaidan vierusta.

Kunnossapito

A3

8.23

URAKKA-ALUE: VUORES
10.1
Virolaistenpuisto
10.2
Vuoreksen keskuspuisto

A3
A1

A4

9.16

Keräilijänpuisto, Pyydystäjänpuisto

A3

URAKKA-ALUE: TASANNE
9.15
Kenkirajanpuisto

5688
47939

24650

21333

15881

2027
394

A3
A3

Selkämäki länsi

6001

3903

A3

A3

4190

A3

7.6
Ruskonpuisto itä
URAKKA-ALUE: LEINOLA
8.21
Haiharanpuisto
8.22
Nikkilänkaista

URAKKA-ALUE: KISSANMAA
2.35
Harppipuisto
URAKKA-ALUE: HERVANTA
7.5
Lintuhytinpuisto
Kesäkuu ja elokuu

Niittomurskaus 2 krt. Lupiinin poisto.
Määritellään erillisessä hoitosuunnitelmassa.

Niittomurskaus 1 krt kuivaan aikaan. Jättipalsamin
torjunta.
Puuston raivaus 2-5 vuoden välein. Katajat säästetään.
Lupiinin torjunta.

Niittomurskaus 1-2 krt.
Niittomurskaus 1 krt. Kapean niittypolun murskaus 1
krt/kk.
Niittomurskaus 1-2 krt. Lupiinin poistaminen. Niittypolun murskaus 1 krt/kk.

Niittomurskaus 1 krt.

Kesäkuu-syyskuu

Elokuu

Kesäkuu-syyskuu

Kesäkuu-syyskuu
Elokuu

Kesäkuu-syyskuu

Niittomurskaus 1 krt. Lisäksi puhdistusniitto kesäkuussa. Elokuu

Niittomurskaus 2 krt lupiinin osalta, muutoin 1-2 krt.

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

Vuoreksen Puistokatu - Frans Emilin Katu
Mäyränmäenkatu - Rautiolanrinne - Lagerlöfinkatu

Orimuskatu, Atalanväylä - Pyydystäjänkatu

Orimuskatu-Nikinväylä-Rompsionkatu

Yrjöläntie

Järvikatu
Ylinikkilänkuja - Leinolankatu

Ruskontie - Houkanojanraitti

Makkarajärvenkatu

Santaharjuntie - Nuijatie
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