
Lisäkommentteja alueisiin

1. Puistolan Nummisuutarinpuisto
Pintamaa voidaan kuoria osittain ja kylvää sopivia kukkakasveja. Ei kuorita, jos se 
nostaa kustannuksia merkittävästi. Hoitotapa A, niitetään kaksi kertaa kesässä, 
niittojäte kerätään pois (nyt hoitotapa D).

2. Alppikylän huipun etelärinne
Toteutettavissa kevyillä toimenpiteillä luonnon/kukkaniityksi. Pintamaata ei        
tarvitse vaihtaa.

3. Peltoalueet Savelan uuden liikuntapaikan ympärillä
Alue on melko iso. Laajennetaan jo niityksi muutettuja alueita.

4. Kurranummi Tapanilassa
Alue sopii hyvin niityksi. Valaistusolosuhteet ovat hyvät. Kuoritaan ja muutetaan 
niityksi ainakin osakohteet 1 ja 2. Hahmotelma kuvassa alempana.

5. Viikinmäki
Alueen rakentaminen jatkuu vielä vuosia, mikä edellyttänee väliaikaisesti tilaa 
ehdotetulta alueelta. Ensi vaiheessa päivitetään puiston toteutussuunnitelma, jossa 
otetaan huomioon kasvillisuus ja sammakkolajisto. Jätetään alue kehittymään 
ruderaatiksi mahdollisimman vähällä muokkauksella. 



Toteuttaminen ja kustannukset

Muuttamalla nurmikot niityiksi vähennetään hoitotoimenpiteitä ja niiden 
aiheuttamia hiilipäästöjä. Niityn kehittyessä maaperään myös sitoutuu hiiltä. 

Ehdotuksella edistetään myös tasa-arvoa niin kaupungin suurpiirien välillä kuin 
koillisen suurpiirinkin sisälläkin. Edellisellä kierroksella niittyehdotuksia 
toteutettiin koillisessa vain Viikin alueella, joka on selkeästi oma alueensa. 

Kustannukset riippuvat oleellisesti siitä, joudutaanko vanha nurmikko kuorimaan 
kokonaan vai osittain tai ei lainkaan sekä mikä on maaperän laatu, rehevyys ja 
lannoitushistoria.

Usein tarvitaan hiekkaa tms. vähäravinteista maata ja kylvöön kotimaisia siemeniä. 
Valaistusolosuhteet on tarkistettava, ettei perustettava niitty ole varjokohdassa ja 
myöskin se, ettei kariketta kerry luontaisesti niitylle. Puiden ja pensaiden tulee olla 
riittävän etäällä. 

Jos vanhan nurmen saa hyötykäyttöön viherrakentamisessa muualla, kustannukset 
alenevat. Jatkossa hoitotarve vähenee, mikä sekin vähentää kustannuksia. 
Budjetti voisi olla 120 000 +/- 20 000 € euroa. Kokemusten perusteella voidaan 
myöhemmin päättää mahdollisesta jatkototeutuksesta.



Yleiskuva alueesta. Etualalla nurmikkoa, takana lampi ja lintumetsä. 

Kurranummen monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen
. 



Säilytetään ja kehitetään Kurranummen aluetta mahdollisimman luonnontilaisena. 
Osa ruohokentästä muutetaan niityksi. 

Alueella on kaksi lampea, joiden kasvusto on monipuolista ja tarjoaa hyvän 
elinympäristön mm. hyönteisille. Lampien rehevyys ylläpitää runsasta 
sudenkorentokantaa, yleisimpinä mm. ruskoukonkorento ja punasyyskorento. 
Lampien reunakasvustostoa ei ole syytä niittää; siellä kukoistavat mm. järviruoko, 
osmankäämi ja kurjenmiekka. Voidaan myös antaa muodostua rantaan jonkin verran 
pensaikkoa suojaamaan lammen eliöstöä. Roskat lammista kerätään säännöllisesti.

Sinisorsa ja telkkä tuovat untuvikkonsa lammille ruokailemaan. Lisäksi lammilla on 
tavattu mm. tavi, haapana, jouhisorsa ja liejukana sekä harvinaisuus mandariinisorsa.

Lampien itäpuolella on jo nyt niittyä ja hyvä lintumetsikkö, jossa tavataan mm. useita 
tikkalajeja, viita- ja luhtakerttunen sekä satakieli. Näiden alueiden tulisi antaa 
kehittyä edelleen luonnontilaisina. Näin Kurranummen alue muuttuisi 
kokonaisuudessaan monimuotoisemmaksi lähiluontokohteeksi ilman että sen muu 
käyttöarvo vähenisi. Lammilla ei ole varmaankaan muuta käyttöä esim. uimapaikaksi, 
eikä nykyistä nurmikenttääkään näytetä juuri käytettävän.

Lähiluonnon merkitys on tunnustettu ja kasvanut asukkaiden keskuudessa. Kohde 
sopii myös erinomaisesti lähikoulujen opetus- ja retkikohteeksi.
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