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Puronvarsilehdosta muurahaiskeolle

Metsälä-Seura ry. alueen asukkaiden
yhdyssiteenä ja etujen valvojana
Seura sai viime vuonna tietoonsa, että mm. Maunulan
Pekansuon entisen hyppyrimäen kohdalla on kunnostettu Maunulanpuroa,ja puroon on vuosina 2011 ja
2012 istutettu taimenia.
Maunulanpuron latvaosa
virtaa Metsälän läpi ja seura kiinnostui selvittämään,
miten puron kunnostusta
voitaisiin tehdä Metsälässä.
Yhteydenotto loppukesästä
2012 Virtavesien hoitoyhdistykseen oli tuloksekas ja
lokakuussa hoitoyhdistyksen asiantuntija Teemu
Mökkönen kävi tutustumassa mahdolliseen kunnostuspaikkaan. Sopiva kohde löytyi Vanhan Käpylän VPK:n
uudisrakennuksen kohdalta
Krämertintiellä. Tässä kohtaa puron virtaama oli suhteellisen hyvä ja kunnostus
helposti toteutettavissa.Teemu Mökkönen lupasi hoitaa
kaupungin kanssa kunnostukseen liittyvät käytännön
asiat.
Hanke sai myönteisen
päätöksen ja Metsälä-Seura
päätti kokouksessaan pitää
vuosittaisten siivoustalkoiden asemesta toukokuussa
2013 puron kunnostustalkoot. Kaupungin paikalle
toimittama sora ja kivet saa-

tiin Teemu Mökkösen ohjeiden mukaan illan aikana
kohdilleen ja nyt ohikulkijat
voivat omin silmin todeta
työn tulokset. Kunnostetulla osalla virtaama on selvästi havaittavissa.Tarkoitus on
jatkaa ensi keväänä puron
kunnostusta uuden, entistä
ehomman VPK:n kohdalta.
Useat Metsälän asukkaat ovat ottaneet seuraan
yhteyttä mm. alueen liikenneongelmien vuoksi. Kaupungin edustaja kävikin kesäkuussa 2013 seuran edustajien kanssa tutustumassa
pahimpiin ongelmapaikkoihin. Teollisuusalueelle valmistuneet toimistorakennukset ovat tuoneet pulmia
etenkin Tinasepäntien asukkaille parkkipaikkojen vähyyden vuoksi. Nyt autoja
pysäköidään Tinasepäntielle ja asukkaat kokevat omalta osaltaan tilanteen hankalaksi, koska pysäköinti on
sallittua vain kadun toisella
puolella.Toinen pulmakohta
on Tinasepäntien ja Kannunvalajantien risteysalue,
jolle pysäköinti on ajoittain
villiä. Asesepäntien meluaidan kunnosta ja sen jatkamisesta Niittyläntien risteykseen keskusteltiin, samoin
kuin Tuusulantien puuttu-

vasta meluaidan pätkästä
Metsälän kohdalla.
Metsälä-Seura on ollut
yhteydessä Maunula- ja Oulunkylä-Seuraan yhteisen
tapaamisen järjestämiseksi
Kaupunkisuunnitteluviraston kanssa Helsingin uuden
yleiskaavan suunnitteluun
liittyen. Tapaaminen on toteutumassa elokuun lopulla
ja tavoitteena on esittää
kaikkien kolmen kaupunginosan yhteinen näkemys
yleiskaavasta.
Seura on järjestänyt
asukkaille elokuun lopulla
Iltamat, näin tapahtui tänäkin vuonna. Aikaisempina
vuosina järjestettyjä retkipäiviä ei enää pidetä vaan
toiminta tapahtuu elokuisten Iltamien merkeissä tenniskenttien alueella. Talvella mehun ja makkaran voimin pidetty ulkoilupäivä
saanee jatkoa ensi talvena.
Seuran toiminnasta on
kiinnostavaa tietoa kotisivuillamme.Samalla voit liittyä seuran jäseneksi, jos et
sitä jo ole. Jäsenmaksu on €
7,00 aikuisilta ja 3,50 € lapsilta:
http://kaupunginosat.
net/metsala/metsala-seura

den katveessa ihmeteltiin
oravien ja lintujen jälkeensä
jättämiä pähkinän kuoria.
Pähkinäpensaslehto on rehevä kasvupaikka, ja retkeläiset pääsivätkin tutustumaan
erilaisiin sanikkaisiin kuten
sananjalkoihin,hiirenportaisiin ja erilaisiin alvejuuriin.
Pähkinäpensailta matkaa
jatkettiin suurten haapojen

havinassa kohti Maunulan
vanhan hyppyrimäen lakea
ihaillen alueen nimikkopuuta metsälehmusta,jota niinipuuksikin kutsutaan.
Retken luonto-oppaat:
Erkki Makkonen & Niina
Kuosmanen
Teksti ja kuvat:
Niina Kuosmanen

Luonto-opas Erkki Makkonen esittelee retkeläisille sanikkaisia pähkinäpensaslehdon läheisyydessä.

Alepa
remonttiin
Maunulan Alepaa remontoidaan 22.9. – 2.10.2013.
Liike avataan torstaina
3.10. klo 10.

Nordea Pankki Suomi Oyj

Metsälä-Seuran aktiivit toukokuussa 2013 Maunulanpuron kunnostustalkoissa.

Keskuspuiston keskiosissa,
aivan Maunulan kupeessa
voi tutustua pienen alueen sisällä hyvin erilaisiin luontotyyppeihin.Maunulaan pystytettävä uudistettu luontopolku johtaa retkeilijän jatkossa rehevästä puronvarsilehdosta jykevään kuusikkoon ja edelleen kallioiden
karuun mäntymetsään.
Elokuisena tiistai-iltana
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Gardenian järjestämällä luontoretkellä 37 retkeläistä ihailivat
puronvarsilehdossa alueelle
ominaisia tervaleppiä ja istutettuja saarnia. Retkeläiset
yrittivät myös nähdä vilaukselta Maunulanpuroon istutettuja taimenia, jotka kuitenkin pysyivät tällä kertaa
piilossa.
Keskuspuistossa Maunulan alueella erityisen arvokkaan luontokohteen muodostaa puron ja kallion välisen rinteen pähkinäpensaslehto,jossa kasvaa useita komeita pähkinäpensaita, joi-

Eeva Pentikäinen

Maunulan uudet linnunpöntöt saivat asukkaita
Kiersimme parina kesäkuisena aamuna ja yhtenä kesäiltana tulevan luontopolun reitillä tarkkaillen lintujen pesimäpuuhia uusissa
linnunpöntöissä. Tämä onnistui mukavasti seisoskelemalla hiljaa sopivalla etäisyydellä ja tähyilemällä
pönttöä ja sen lähistöä kiikareilla.
Uuden luontopolkureitin
varrelle ja Maunulan majan
ympäristöön ripustettiin 30
linnunpönttöä.Tarkkailumme tulos oli, että niistä 22 oli
tänä kesänä asuttuja. Yhteentoista pönttöön lennähti talitiainen hyönteisiä ja
toukkia suussa. Viidessä
pöntössä asui sinitiainen ja
viiden asukkaana liikkui
kirjosieppo. Poikasia näissä
pöntöissä varttui arviolta
siis noin 130!
Luontopolun reitin varrella havaittiin myös kaksi
käpytikan pesäkoloa, joista

kuului aamulla kovaa komentelua, kun poikaset kiljuivat nälkäänsä. Toinen
pesä oli aivan Maunulan
majan pihapiirissä ja sitä
pystyi tarkkailemaan kesäkuussa kahvilan terassilta.
Majalla olevaan luontohavaintovihkoon kertyikin
monta mainintaa käpytikan touhuista. Käpytikka
munii toukokuussa 4 – 7

munaa.
Keräämme edelleen kaikkia luotohavaintoja alueelta.
Niitä voi kirjoittaa facebook-sivuillemme, havaintovihkoon tai toimittaa Helsingin Ladun verkkosivujen
kautta.
Pönttötarkkailua suorittivat Susanna Pitkänen ja
Tony Ekman

Tee asuntohaaveestasi totta
Toteuta asuntohaaveesi ja valitse itsellesi hyvä asuntolaina, joka tarjoaa turvaa
elämän yllätyksiin ja joustaa omistajansa tarpeiden muuttuessa.
Tutustu nyt Nordean kattaviin asuntolainaratkaisuihin ja kokoa
sinulle sopivin laina osoitteessa nordea.ﬁ/asuntolaina.

Teemme sen mahdolliseksi
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