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2. Lähiluontoilta 
Jarmo Honkanen, Vantaan kaupungin ympäristösuunnittelija, esitteli Kivistön suuralueen 
luonnonsuojelualueita. Alueella on vielä aika vähän luonnonsuojelualueita, kun katsotaan 
Vantaata kokonaisuutena. Uusia alueita ehdotettu paljon, mutta vielä ei ole päätöksiä siitä, 
minkä verran ehdotettuja alueita otetaan suojelun piiriin.  
 
Keimolan Isosuo on Natura 2000 –aluetta. Suoalueelta löytyy monia uhanalaisia suotyyppejä. 
Sen ympärillä on korpimetsää. Vestran luonnonsuojelualueesta noin puolet on Kivistön 
suuralueella. Se on myös Natura 2000 –aluetta. Polkuja on olemassa näillä alueilla yleisesti 
ottaen useita, mutta niitä ei ole ainakaan vielä virallisesti merkitty. Polkuja ei ole merkitty, sillä 
alueet ovat vähän syrjemmässä, ja tähän saakka polkuja on tehty lähinnä keskusta-alueiden 
läheisyyteen. Siellä ihmisiä käy kuitenkin enemmän, sillä ne ovat helpommin tavoitettavissa 
olevia luontoalueita. Mustakosken luonnonsuojelualue on Nurmijärven raja-alueella. Alue on 
rehevää lehtoa. Lamminsuon luonnonsuojelualue Riipilässä on rauhoitettu vuonna 2000. Se on 
Vantaan merkittävimpiä suo- ja luontokohteita. Sieltä löytyy myös upea, korkea kallioseinämä 



(yli 10 metriä). Riipilänmetsän luonnonsuojelualueesta (Luhtaanmäessä) tehtiin uusi 
rauhoituspäätös 2016. Riipilässä sijaitsevasta Josvaholmista on tehty luonnonsuojelualevaraus. 
Alue on yksityisomistuksessa eikä kaupungin maata, joten siksi sitä ei ole suojeltu. Katinmäen 
luonnonsuojelualue sijaitsee Seutulassa Katriinantien varrella. Se on rauhoitettu vuonna 1999. 
Sieltä on hieno näkymä Vantaanjokilaaksoon. Katinmäessä kulkee polku. Seutulassa sijaitseva 
Königstedtin jalopuumetsä on rauhoitettu vuonna 2002. Kyseessä on jalopuumetsä, josta löytyy 
vaahteroita ja tammia. Lillån-Solbacka sijaitsee Kiilassa ja sille on tehty luonnonsuojeluvaraus. 
Uusia luonnonsuojelualue-ehdotuksia: Rauhamaa (Reunassa), Syväoja, Lannaistensuo, 
Sotilaskorpi (yleiskaavaehdotuksen 2020 ls-varausehdotus), Linnanmetsä (myös 2020 ls-
varausehdotus), Tyttömäki (Myllymäessä). Vestrasta Tyttömäkeen ulottuvalla alueella viihtyvät 
pyyt vielä.  
 
Lähiluontoretkistä tiedusteltiin, sillä niille luulisi olevan kysyntää nyt kun alueelle on muuttanut 
paljon uusia asukkaita, jotka eivät tunne lähiluontoalueita. Keimolan Isosuolla on joskus retkiä 
järjestetty, samoin esimerkiksi viime vuonna järjestettiin ötökkäretki ja sieniretki Keimolan 
Kaiun majalla. Ongelmana on se, että on luontoretkille sopivat kohteet ovat hiukan syrjässä ja 
esimerkiksi parkkipaikkoja ei ole luontoalueiden läheisyydessä riittävästi. Sotilaskorpeen 
mennessä auton voi jättää Kanniston koulun parkkipaikalle. Siitä ei ole kovinkaan pitkä matka 
kävellä alueelle. Myös Ruskarinteen päästä lähtee kahteen suuntaan polkuja Sotilaskorpeen, 
mutta parkkipaikkoja ei siellä ole. Keimolan Kaiun majan ympäristö on erittäin hyvä kohde 
sellaisille ryhmille, jotka eivät ole tottuneet liikkumaan luonnossa. Siellä on selkeät reitit ja niitä 
on useita erimittaisia. Auton saa jätettyä majan parkkipaikalle. Santakuopantien lammen luona 
kannattaa liikkua vapun aikaan, sillä siellä kuuluu kova sammakoiden kurnutus. Ötökkäteema 
jatkuu tänäkin vuonna Vantaalla ja retkiä järjestetään. Kaupungilla on halua järjestää 
luontoretkiä kaikenikäisille, ei pelkästään päiväkoti-, koulu-, ja erityisryhmille. Luontoretkistä 
kannattaa ottaa yhteyttä lähiluonto-oppaisiin, jotka aloittavat viikon päästä työt kaupungilla ja 
he ovat Juhannukseen saakka töissä. 
 
Ari Asikainen, kaupungin liikunta- ja urheilualueiden suunnitteluinsinööri, esitteli netistä 
löytyvää tietoa lähiulkoilualueista ja reiteistä. Vantaan kaupungin kartta.vantaa.fi, sivulle on 
kerätty hyvin paljon tietoa. Sieltä löytyvät esimerkiksi hiihtoladut selkeästi merkittynä 
pituuksineen, korkeuseroineen ja kuntotietoineen. Sivulla voi valita tarkasteltavia tietoja sivun 
vasemmasta laidasta. Sivulla näkyy myös Espoon ja Helsingin puolen latuja, joita Espoon ja 
Helsingin kaupungin omilla sivuilla ei näy. Metsähallituksen ylläpitämä retkikartta.fi –sivusto on 
toinen erittäin hyvä tietolähde. Retkeilypalvelut, kuten laavut ja uimapaikkatiedot löytyvät 
sivulta helposti. Lipas.fi –liikuntapaikkasivustosta löytyy kaikki liikuntapaikat. Sinne on pyydetty 
myös yksityisiä palveluntarjoajia laittamaan tietoa toimipisteistään. 
 
Täyttömäen pohjoispuolella Petikossa on hyvät mustikkametsät. Sieniä on myös runsaasti 
Kivistön suuralueen metsissä. Petikossa puista ja tolpista on tippunut osa reittimerkeistä, mikä 
hankaloittaa kulkemista joissain paikoissa, mutta reitti on hieno. Pyörälläkin sinne voi mennä, 
mutta reitissä on pätkiä, jotka ovat nykyään aika hankalia ajaa monille. Moottoripyörien ja 
mönkijöiden käyttäjät ovat välillä ongelma (tilanne ollut olemassa jo pitkään). Kaupunki on 
tehnyt siellä maastoliikennekiellon, mutta ongelmana on se, ettei kukaan pysty valvomaan sitä 
riittävästi. Poliisi tekee kyllä täsmävalvontaiskuja ajoittain.  
 

https://kartta.vantaa.fi/
https://retkikartta.fi/
https://lipas.fi/


Tulevan yleiskaavan pohjaksi on tehty suunnitelmia tulevaisuuden ulkoilureiteistä. Jatkossa 
kaupunki tulee kehittämään erityisesti Vantaanjoen vartta sekä Petikko – Vestra –aluetta. 
Vehkalan asemalta suunnitellaan yhteyttä Tyttömäen alueelle ja Petikon reiteille. Uimapaikkaa 
alueella kaivattaisiin. Koirametsää on alueelle mietitty, mutta sopivaa paikkaa ei ole löydetty. 
Uudelle koirapuistolle ja / tai metsälle olisi tarvetta, sillä alueella on paljon koiria ja nykyinen 
Punakivenpuiston koirapuisto ei yksin riitä. 
 
Monella alueella on olemassa tehtyjä polkuja, mutta monet niistä kulkevat yksityisellä maalla. 
Jos polut merkitään karttaan, niin ongelmaksi helposti muodostuvat lieveilmiöt, kuten 
luvattomat nuotiot. Ihmiset tarvitsisivat koulutusta ja opastusta luonnossa ja yksityisellä maalla 
liikkumiseen. Jokamiehenoikeuksista olisi hyvä aloittaa, sillä ihmiset eivät tänä päivänä tunne 
niitä kovin hyvin. Olisi mukavaa, että ihmiset pääsisivät liikkumaan lähimetsissä, ettei tarvitsisi 
lähteä autolla ulkoilemaan jonnekin muualle. Ehdotettiin, että olisi hyvä saada asiantuntijoita 
kouluttamaan vapaaehtoisia lähiluonnossa liikkumiseen. Ohjatusta liikunnasta kannattaa olla 
liikuntapalveluihin yhteydessä kun taas lähiluontoretkistä kannattaa olla yhteydessä lähiluonto-
oppaisiin. 
  

3. Muut asiat 
- PERUTTU: koronaviruksen takia 18.3. keskiviikkona Rubiinissa on Kivistön kirjastoinfo klo 18-

20 
- MarjaVerkko järjestää alueelliset siivoustalkoot lauantaina 18.4. klo 14-16. Haastamme 

mukaan kaikki alueen asukkaat, yhdistykset, seurat ja muut toimijat! Saamme jonkin verran 
lainaan jätepihtejä kaupungilta. MarjaVerkko tarjoaa talkooväelle kahvia, mehua ja pullaa 
tai muuta vastaavaa kiitokseksi.  

- PERUTTU koronaviruksen takia: Keväinen koko perheen puistokonserttitapahtuma KYTKE-
festari järjestetään jälleen Ravintolapäivänä lauantaina 16.5. Kenraalinpuistossa. Tänä 
vuonna tapahtumaan yhdistyy Keimolan Kaiun KeiKa-päivä, joka järjestetään 
Kenraalinkentällä. Luvassa on siis paljon toimintaa 

- Kivistön kyläjuhla järjestetään tänä vuonna lauantaina 5.9. Aurinkokivessä, jossa on viime 
vuoden tapaan myös lauantaikoulupäivä 

- MarjaVerkon nettisivulle (marjaverkko.fi) ja Facebookiin päivittyy tietoa tapahtumista ja 
toiminnasta, eli ajankohtaisin tieto löytyy netistä  
 

4. Seuraava kokous 
- MarjaVerkon sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 8.4. klo 18 
 

https://www.marjaverkko.fi/

