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Johdanto
Anttilanmäen puistojen ja pihojen suunnittelussa on tärkeää pyrkiä perinteen säilyttämiseen.
Kasvillisuuden historiallisten kerrostumien näkyminen lisää alueen arvoa, viihtyisyyttä ja luonnonmonimuotoisuutta. Suunnittelun läntökohtana ja tavoitteena tulee olla vanhan ympäristön kunnioitus.

Alueen rehevä kasvillisuus näkyy katutilassa. Umpikuja 1980.

Ympäristön säilymisen ehtona on alueen asukkaiden perinteitä kunnioittava asenne omaan tonttiinsa
ja siinä tehtäviin muutostöihin. Pihoilla saavat näkyä nykyajan jäljet, mutta on muistettava, että
esimerkiksi uusien rakennelmien ja kasvilajien tulee soveltua perinteiseen ympärisröön.
Puistojen hoidon tavoitteena on säilyttää paikkaan sopeutunut kasvillisuus. Anttilanmäen puistoista
löytyy erilaisia luontotyyppejä. Tästä johtuen alueen kasvillisuus ja eläimistö on monimuotoista.
Anttilanmäen etelärinteen avokallioille on sopeutunut kuivuutta kestävää lajistoa. Alue tulisikin
säilyttää avoimena ja estää kallioiden pensoittuminen. Mäen varjoisalla pohjoisrinteellä kasvaa
kosteudesta hyötyviä pensaita ja ruohoja. Täällä sallitaan pienten pensastiheikköjen syntyminen.
Puistojen sellaiset osat, joissa ei ole kovaa kulutusta jätetään leikkaamatta koneella ja
mahdollistetaan luonnonkukkien kasvaminen ja leviäminen.

Maisema
Anttilanmäen pientaloalue hahmottuu selkeästi rautatieaseman eteläpuolella omaksi tiiviiksi
asuinalueeksi. Puutaloalue on rakentunut ilman suunnitelmaa, villisti, 1900-luvun alkukymmeninä. Mäen
jyrkkärinteiset silokallioseinämät korostavat maiseman muotoja. Isot ja hahmokkaat pihapuut,
maisemapuut, yhdistävät alueen vehreäksi kokonaisuudeksi.
Alue on suojassa pohjoistuulilta Salpausselän takana ja mäen kallioiset etelärinteet keräävät
auringon säteilyä. Pienilmasto on suotuisa kasvillisuuden kehittymiselle.
Anttilanmäen silokalliota ohuesti peittävä maaperä on moreenia. Korkeilla paikoilla on kuivia
ketomaisia puistoja ja pihoja. Mäen alarinteillä maaperä muuttuu hienorakeiseksi hiedaksi, joka on
ominaisuudeltaan vettä pidättävää. Puutarhojen maaperä on muuttunut mullaksi, joka on
kotitarveviljelyn ja kompostoinnin tulosta.
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Anttilanmäen puistoissa on näkyvissä sekä kulttuurin jättämiä jälkiä, että paikan alkuperäisiä
piirteitä. Saksalan ja Anttilan talot, jotka vuosisadan alussa olivat mäen ensimmäiset maatilat ovat
jo hävinneet, mutta niiden ympäristössä on edelleen merkkejä sen aikaisista piha- ja
puutarhakasveista mm. omenapuita, kirsikkapuita, syreeniä, pihakoivuja, jättitatarta ja
ukkomansikkaa. Ennen asutusta Anttilanmäellä on ollut mänty- ja kuusimetsää. Pieniä männiköitä on
edelleen päiväkodin ja koulun vieressä. Alkuperäisen luonnon kasvit ovat yleisiä. Isomaksaruoho,
ajuruoho ja kevätkynsimö kasvavat vielä kallion koloissa.

Kartalla on esitetty Anttilanmäen maiseman kannalta arvokkaita alueita.
Tumma vihreä vyöhyke esittää yhtenäistä silokalliovyöhykettä ja vaalea vihreä kasvillisuuden
peittämiä metsiköitä. Oranssit alueet kuvaavat hyvin säilyneitä puutarhoja ja pihoja.

Kartalla on esitetty Anttilanmäen maiseman kannalta arvokkaat puut, maisemapuut.
Maisemapuita ovat ympäristöstä selvästi erottuvat yksittäiset puut. Niitä on Anttilanmäen alueella
noin 100 kappaletta. Lajiltaan ne ovat yleensä koivua, mäntyä tai tammea. Puut kasvavat mitä
erilaisimmissa paikoissa, mutta yleisimmin niitä näkee puistoissa, katujen reunoilla ja yksityisillä
pihoilla.
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Kartalle on merkitty paikkoja, jotka kertovat alueen alkuperäisesta luonnonkasvillisuudesta ja
vanhojen pihapiirien kulttuurilajistosta. Erityyppiset kasvillisuuslaikut lisäävät puistojen
monimuotoisuutta ja tekevät lähiluonnosta mielenkiintoisen. Ympäristön hoidossa tulee nämä luonnon
erityispiirteet ottaa huomioon.
A Saksalan talon omenatarhan paikka, omenapuita.
B Anttilankadun vanhaa puukujannetta, saarnia.
C Saksalan talon pihan paikka, silokalliota.
D Villiintyneitä kirsikkapuita.
E Vanhoja mäntyjä.
F Niittyluonnon kasveja, ketokaunokkia ja pölkkyruohoa.
G Puutarhan paikka, piparjuurikasvustoa.
H Alkuperäistä puustoa, mäntyä.
I Entistä vanhaa peltoa.
J Puutarhan jäänteitä, kirsikkapuita, valkokukkaista syreeniä ja lemmikkiä.
K Anttilan talon paikka, kolme vanhaa kivijalkaa.
L Kirsikkapuu.
M Vanha terttuselja.
O Puutarhakarkulaisia, suikeroalpia ja ukkomansikkaa.
P Vanha haavikko.
R Jättitatarta.
S Aurinkoinen rinne, vanhoja villiintyneitä omenapuita.
T Kallioketo, jänönapilaa, tulikukkaa, lutukkaaa ja kevätkynsimöä.
U Luonnonasveja, imikkää ja ajuruohoa.
V Uusi kukkapenkki, perinteisten perennojen kasvatuspaikka.
X Mäen reuna, mäntyjä.
Z Vanha metsä, mäntyjä.
Y Villiomenapuita.
Ä Vanhan yhteisen kaivon sijaintipaikka.
Ö Kasvitarhan jäänteitä, pihtoja ja kirsikkapuita.
Å Ylöstalon piha puutarhoineen.
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Pihat

Näkymä Heikinkadulta.

Viime vuosisadan alkupuolella Anttilanmäen pihat olivat vilkkaan toiminnan keskipisteenä. Hiekkaisia
käytäviä pitkin kuljettiin tonttia reunustaviin rakennuksiin. Rakennukset hahmottuivat tontin
reunoilta selkeästi muodostaen pihapiirin. Puutarhoissa kasvatettiin raparperia, perunaa, mansikkaa,
marjapensaita ja hedelmäpuita. Pihapuiksi istutettiin luonnosta noudettuja puita, koivuja ja pihlajia.
Kukkapenkit olivat vaatimattomia ja ne sijaitsivat rakennusten seinän vierustalla. Piha oli hiekkaa.
Luonnonnurmi kasvoi rehevämpänä tonttien reunoilla, jossa kulutus oli vähäisempää. Pihan
maastonmuodot sopeutuivat kokonaismaisemaan eikä täyttöjä tehty. Pihojen yleisilme oli avoin ja
luonnonmukainen, jopa vaatimattoman yksinkertainen.
Anttilanmäen pihojen luonne vaihtelee eri osissa mäkeä. Tasaisten asuntotonttien varsilla ja
ulkorakennusten takana olevat pihat ovat suojaisia pihatiloja. Jyrkkien katujen varsilla olevat
rakennukset on sijoitettu vapaammin tontille eikä piha ole niin selvästi rajautunut, vaan avoin ja
vapaamuotoinen.
Monet Anttilanmäen pihat ovat säilyneet alkuperäisen mallisena. Puita ja pensaita on paljon. On
hiekkakäytäviä ja luonnonkivestä rakennettuja kapeita portaita ja askelkiviä. Kaltevia pihoja ei ole
terassoitu. Kukkaistutuksia on polkujen ja rakennusten vieressä. Istutukset ovat vaatimattomia ja
ne nousevat suoraan pihamaasta. Pieni hyötypuutarha omenapuineen on pihan perällä.
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Pukinparta

HYVÄN PIHAN OMINAISUUKSIA ANTTILANMÄELLÄ

PIHALLA ON SÄILYTETTY
VANHAN PIHAN TUNNELMA
PIHAN MUUTOSTÖISSÄ ON OTETTU
HUOMIOON YMPÄRISTÖN LÄHTÖKOHDAT
PIHALLA ON SUOSITTU LUONNONKASVEJA,
KOTIMAISIA PUUTARHAKASVEJA JA PERINNEKASVEJA
PIHAN RAKENTEET JA PINNOITTEET
OVAT LUONNONMATERIAALIA
PIHALLA KERÄTÄÄN SADEVESI TALTEEN
KASTELUA VARTEN
PIHALLA ON HOIDETTU KOMPOSTOINTI
PIHALLA ON PIILOPAIKKOJA
LUONNONVARAISILLE ELÄIMILLE
PIHAN YLEISVAIKUTELMA SOPEUTUU
YMPÄRILLÄ OLEVAAN MILJÖÖSEEN

Punakoiso
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Pihojen suunnittelu
Pihat ovat osa kokonaisuutta, joten yksityisellä tontilla tehtävät muutokset heijastuvat koko alueen
ilmeeseen. Nykyajan Anttilanmäen pihojen hoitoon sopii suunnittelu, jossa paikan historia on otettu
lähtökohdaksi. Pihapuiden ja perennojen valinnoilla sekä piharakenteilla voidaan viestittää alueen
pitkästä historiasta. Perinteinen kasvillisuus sitoo uudenkin rakennuksen ympäristöönsä.
Vanhat pihan puut kertovat alueen historiasta, joten niiden merkitys on erittäin suuri ympäristön
kannalta. Hedelmäpuut omena, luumu ja kirsikka ovat kestäviä ja pitkäikäisiä, joten ne kannattaa
säästää, vaikka eivät enää tuottaisi niin paljon hedelmää. Uusiksi pihapuiksi sopivat kotimaiset
metsäpuut koivu, pihlaja, mänty ja kataja. Kuusikin käy, jos se vain mahtuu pihalle. Vaahtera leviää
alueella itsestään, joten sitä ei tarvitse istuttaa. Uudet muodissa olevat kasvit ( pylväshaapa,
pylvästuija, terijoen salava) eivät ole suositeltavia.
Koristepensaiksi sopivat Anttilanmäellä yleiset juhannusruusu, rusopajuangervo, pihasyyreni,
idänvirpiangervo, orapihlaja ja jasmike. Näistä lajeista voi myös rakentaa pensasaidan katua
reunustamaan. Anttilanmäen kukkapenkkien tyyppilajeja ovat ukonhattu, päivänlilja, harmaamalvikki,
puistolemmikki ja valkonarsissi. Asukasyhdistyksen ylläpitämä kasvipankki tarjoaa alueella jo pitkään
kasvaneita perennoja (monivuotisia ruohovartisia koristekasveja) asukkaiden käyttöön.
Pihan pintamateriaaleissa tulee suosia aitoja luonnonmateriaaleja. Keinotuotteet kuten betonikivet,
asfaltti, karkea sepeli, kyllästetty puu ja laajat terassipinnat tuovat vaihtelevuuden sijasta
sekavuutta ympäristöön. Sen sijaan luonnonkivet ja hiekkakäytävät nostavat pihan arvoa ja
viihtyisyyttä ja ylläpitävät Anttilanmäen henkeä. Vanhaa pihaa kunnostettaessa tulee maaston
muotoilua välttää. Jyrkät luiskat ja tasaiseksi tasatut pihanosat ovat vieras elementti
Anttilanmäellä. Monet vanhat pihat ovat vain loivasti tasoitettuja ja noudattavat maanpinnan
alkuperäisiä muotoja.
Pihojen muuttaminen ja rakentaminen edellyttää pihasuunnitelmaa mittakaavassa 1:200, jonka
rakennuslupaviranomainen hyväksyy. Myös puiden kaato asemakaava-alueella on luvanvaraista.
Maisemallisesti arvokkaan puun kaataminen vaatii maisematyöluvan.

Anttilanmäen pihoilla kasvaa runsaasti puustoa. Syksyinen kuva vuodelta 1980.
Alkuperäinen kuva teknisen toimen arkistossa.
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Kasvipankki
Kasvipankki on asukasyhdistyksen talkoovoimin ylläpitämä koristekasvien viljelyalue. Se tarjoaa
alueella jo pitkään kasvaneita perennoja (monivuotisia ruohovartisia koristekasveja) asukkaiden
käyttöön.
Viljelyn tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa Anttilanmäen omaa koristekasvien kasvilajistoa. Kasvien
kierrättämisellä edistetään ympäristön ominaispiirteiden säilymistä ja vahvistumista. Anttilanmäen
ja Kittelän asukkaat voivat tuoda kasveja ja ottaa sieltä taimia omiin pihoihinsa. Kasvipankki
sijaitsee Lutukkakujan varrella lähellä Anttilanmäen koulua.
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Kasvipankin perennoja.
Ylärivissä idänunikko, alarivissä konnantatar ja elokuun asteri.
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Puistojen hoito

ESIMERKKINÄ
KIVENKUJAN VARRELLA OLEVAN PUISTON HOITO-OHJEET (2002)
Paikan historiaa.
Anttilan maalaistalo ulkorakennuksineen ja puutarhoineen sijaitsi
vuosisadan (1900-luku) alussa 1940-luvulle saakka mäen korkeimmalla
paikalla. Joitakin rakennusten jäänteitä on vielä löydettävissä
kasvillisuuden alta mm. kolme luonnonkivestä ladottua kivijalkaa.
Kasvillisuus.
Kivenkujan rinne viettää pohjoiseen. Paikkaan ovat sopeutuneet
puolivarjossa ja kosteassa viihtyvät puut, luonnonkasvit ja sammalet.
Maaperää peittää paksu humuskerros. Kasvillisuus on rehevää ja
monimuotoista.
Puulajisto on lehtipuuvaltaista. Puistossa kasvavat tuomi, vaahtera,
koivu, pihlaja, raita ja sen yleisilme on luonnonmukainen. Puiden lisäksi
alueella on kulttuurikasveja mm. syreeniä (mahdollisesti syreenimaja),
kirsikkaa, lemmikkiä, suikeroalpia, jättitatarta ja ukkomansikkaa.
Vadelmaa ja kastikkaa kasvaa leikkikentän puoleisella reunalla ja kadun
varrella. Pensaita on niukasti. Pohjakerroksen valtalaji on vuohenputki.
Yleisilme
Kivenkujalta nousee puistopolku, joka kulkee vinosti leikkikentälle. Toinen polku kulkee rinteen suuntaisesti suurille matalille siirtolohkareille
peittyen kohta alkamisen jälkeen aluskasvillisuuden sisään. Kivet ovat
mahdolliseti paikalla olleen pienen mökin perustuksia.
Anttilanmäen puistoja on viime vuosina hoidettu avoimiksi ja siisteiksi.
Puistot muistuttavat uusien asuinalueiden hoidettuja rakennettuja
viheralueita. Anttilanmäelle ominainen puistojen luonnonmukaisuus,
rehevyys ja villiys on kadonnut. Vanhan alueen ilme on siivottu pois.
Alueen lapset ovat perinteisesti leikkineet lähipuistoissa ja tehneet
omia majoja pieniin pensastoihin. Kivenkujaa reunustava metsikkö on
viimeinen sellainen paikka, johon vielä voi kätkeä majansa. Alueella onkin
lesten tekemiä metsämajoja.
Karttapiirroksen alareunassa on Kivenkuja ja oikealla Anttilankatu.
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Hoito-ohjeet.
Paikan historia ja nykyinen puistoluonto muodostavat lähtökohdan alueen hoidolle. Hoidon tavoitteena
on edistää ja ylläpitää Anttilanmäelle ominaisten maisemallisten ja ekologisten arvojen säilymistä.
Aluetta tulisi hoitaa lehtipuuvaltaisena puistometsänä säilyttäen sen nykyiset erityispiirteet. Jotta alueen
puusto ei kasvaisi umpeen, nopeasti leviävää vaahteran taimikkoa tulisi raivata aina muutaman vuoden välein.
Näin annetaan tilaa nuorille pihlajan, koivun, tuomen ja kirsikan versoille kasvaa isoiksi. Puita kasvatetaan ryhmissä, ei tasavälein toisistaan erillään. Harvennuksen tavoitteena tulisi olla, että metsän sisään muodostuu
pieniä avoimia tiloja ja että metsikössä on eri-ikäistä puustoa. Näin yleisilme pysyy mahdollisimman
luonnonmukaisena ja mielenkiintoisena.
Alueelle outoja puulajeja, kuten saarnea tai pihtakuusia ei tule istuttaa metsikköön. Kasvuolosuhteet ovat niille
liian vaikeat. Sen sijaan näitä jalopuita voi istuttaa yksittäin leikkikentän päälle tai kadun varteen.
Nyt leikkipuiston reunalla kasvavat kookkaat koivut ovat jo vanhoja. Niitä ei tule vielä kaataa, mutta uusia koivun
taimia tulisi istuttaa valmiiksi näiden vierelle. Samoin Anttilankadun ja Vilhonkadun risteyksessä oleva pieni aukio
vaikuttaa tyhjältä, koska siitä on kaadettu vanha koivu. Tilalle tulee istuttaa uusi puu, joko koivu tai metsälehmus.
Paikalle on jo kerran yritetty istuttaa pieni koivu, mutta se jäi rakennustarvikkeiden alle.
Puiston pensaslajistoa, joka nyt on puiden alla köyhää, voi rikastuttaa istuttamalla uusia lajeja. Ne varjostavat ja
pitävät vuohenputkikasvuston kurissa. Suositeltavia pensaslajeja ovat jo nyt Anttilanmäellä yleisesti kasvavat
pensaat kuten viinimarja, terttuselja tai lehtokuusama. Pensaskerrosta hoidetaan siten että pensasryhmät ja
avoin niittykerros muodostavat keskenään pieniä avoimia tiloja.
Asukkaiden talkootyönä rakentama punamultainen mäkituparakennus ympäristöineen voisi hengeltään viestiä
enemmän paikan historiaa esim. perinteisten ruusulajikkeiden, perennojen tai pihapuiden välityksellä.
Anttilanmäen kasvipankissa kasvaa sopivia lajikkeita siirrettäväksi tähän paikkaan.
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Kartalla, joka esittää alueen hoito-ohjeita, on osoitettu ne alueet, jossa vuohenputkikasvusto on tiheimmillään ja
josta sitä tulisi kitkeä pois juurineen. Kitkeminen on ainoa vaihtoehto jos haluaa vuohenputkesta eroon. Kasvin
niittäminen auttaa myös väliaikaisesti, varsinkin jos leikkuujäte viedään pois. Maaperä säilyy kuitenkin pitkään
multaisena ja elinvoimaisena, siksi hoidon tulisi olla jatkuvaa. Saattaa käydä myös niin, että mitä enemmän alueelle
tulee valoa puiden poistamisen jälkeen, sitä voimakkaammin vuohenputkikasvusto kukkii, simentää ja leviää.
Varjossa sen kasvusto voidaan pitää kurissa. Toisaalta valkokukkainen vuohenputki on varsin viehättävän näköinen
kasvi kasvaessaan varjoisassa puistossa isojen puiden alla.
Kitketyn vuohenputken tilalle istutetaan puistossa jo ennestään kasvavia niittylajeja, hiirenvirnaa, poimulehteä ja
koiranputkea. Lisäksi voi siirtää lähimetsästä (tarvitaan maanomistajan lupa) valkovuokkoa, metsäkurjenpolvea,
mesiangervoa ja saniaisia.
Puiden alla nyt kurkottavat vanhan Anttilan talon puutarhan koristekasvit jättitatar, syreeni, kirsikka,
suikeroalpi, lemmikki ja ukkomansikka jätetään paikalleen merkkinä vanhasta asutuksesta.
Puiston sitä osaa, jossa sijaitsevat kivijalka ja syreenipensaat hoidetaan hieman tehokkaammin kuin muuta
Kivenkujan varrella olevaa puiston reunaa. Vuohenputket poistetaan kaikki. Kadun reunalla rehottava pujo- ja
nokkoskasvusto revitään juurineen (ennen juhannusta) koko kadun matkalta. Näin kadun lähiympäristö saa
hoidetun leiman. Puistoon ei tehdä hoitonurmea, joka leikattaisiin koneella.
Puistoon ei tule viedä oksia eikä haravointijätettä, koska ne ovat lehtokotilon talvehtimis- ja lisääntymispaikkoja.
Luonnollisesti lasten tekemät majat ja metsäleikit saavat olla rauhassa, eikä niitä siistitä. Samoin rusakon
pesätiheikkö jätetään koskematta. Näin annetaan eläimille mahdollisus etsiä suojaa.
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Lehtileike, joka kertoo Kivenkujan varrella olevien mäntyjen suojelusta 1938.

