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1. Siirtolapuutarha

Herttoniemen siirtolapuutarha on Helsingin vanhimpia. Se on perustettu jo vuonna 
1934.Yli seitsemän hehtaarin alueella on lähes 200 siirtolapuutarhamökkiä.  
Siirtolapuutarha on merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja 
maisemakulttuurin kannalta merkittäväksi virkistysalueeksi. 

2. Kulosaaren kartano

Kulosaaren kartanon historia ulottuu 1500-luvulle saakka. Kartanon nykyinen 
päärakennus on 1800-luvun alusta. Päärakennuksen lisäksi alueella on monia 
pienempiä rakennuksia, kuten Pehtoorin talo, leivintupa ja uimahuone.Empire-tyylisen 
kartanon suunnitteli arkkitehti Carl Ludvig Engel.

3. Kartanon Venekerho

Naurissalmen rantamilla majaansa pitävä Kartanon Venekerho on perustettu vuonna 
1962. Venepaikkoja rannassa on noin 150. 

4. Kesäteatteri

Kivinokassa toimii myös pieni kesäteatteri. Näytöksiä järjestää Teatteri Beowulf. 
Monena kesänä Kivinokan kesäteatterissa on nähty suuria klassikoita.

5. Kivinokan kesämaja-alueet

Kivinokassa on noin 600 pientä kesämajaa. Kesämaja-alue eroaa siirtolapuutarhasta 
siinä, että majat ovat pienempiä (noin 12 neliötä), suurin osa kesämajoista on 
sähköttömiä, ne ovat metsän keskellä luonnossa eikä majoissa ole rajattuja tontteja. 
Majojen ympäristöt ovat avointa virkistysaluetta. Vanhimmat kesämajat ovat 1940-
1950-luvuilta. Kesämajojen tyyppipiirrustukset suunnitteli kaupunginarkkitehti Hilding 
Ekelund. 

6. Viljelypalstat

Kivinokassa on kaksi viljelypalstaa, joissa mökkiläiset viljelevät omiin tarpeisiinsa 
perunoita, tomaatteja, kurkkuja, salaatteja ja muita kesäpöydän herkkuja. Palstoilla 
kulkee polkuja, joilla voi ihastella viljelmiä. Kuten kaikilla muillakin kaupungin palstoilla: 
Katsoa saa, vaan ei koskea.

7. Uimarannat

Kivinokassa on kaksi uimarantaa. Suurempi on kaupungin virallinen uimaranta, ja se on 
hyvin suosittu ja lapsiystävällinen. Uimarannan vieressä on vanha tanssilava, jossa 
järjestetään tapahtumia. Uimaranta onkin Kivinokan tapahtumien keskus. Siellä 
järjestetään runsaasti tapahtumia, jotka ovat kaikille avoimia. Kivinokan juhannusjuhlat 
kokkoineen ja tanssiorkestereineen on ollut suosittu. Tuorein tapahtuma on 
elokuvafestivaali KinoKivinokka, jossa katsotaan uimarannalla suurelta valkokankaalta 
leffoja.

Toinen uimaranta, “auringonlaskun ranta”, on aivan Kivinokan kärjessä. Se on 
rauhallisempi, mutta lapsille se ei ole niin sopiva. Tämän uimarannan vieressä on oma 
ranta koirille.

8. Kahvila

Kivinokan kesäkahvilalla on pitkä historia, sillä sen rakennus on entinen Elannon 
myymälä. Rakennus on ollut Kivinokassa jo 1930-luvulta lähtien. Kahvilasta voit ostaa 
kahvit ja herkulliset munkit ja nauttia ne merenrannassa tai jopa laiturin nokassa.

9. Dallapé-kivi

Suomen kevyen musiikin historian suosituimpiin kuuluva orkesteri, legendaarinen 
Dallapé perustettiin Kivinokassa 1920-luvulla. Orkesterissa on aikojen saatossa 
vaikuttanut lukuisia tunnettuja muusikoita, kuten Vili Vesterinen, Kauko Käyhkö ja 
Georg Malmsten.

10. Luontopolku ja lintulava

Kivinokka on arvokasta luontoaluetta ja sen pohjoisranta rajautuu 
Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen. Kivinokka on myös tärkeä lepakkopaikka.

Kivinokan koillisosassa on arvokas aarnimetsä ja tervaleppälehto. Siellä kulkee myös 
opastettu luontopolku, jonka avulla voit tutustua paikallisen luonnon ihmeisiin. 
Luontopolku on esteetön ja pituudeltaan vain muutama sata metriä. Polku päättyy 
lintulavalle, josta on upeat näkymät Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueelle.

Luontopolulta kannattaa myös poiketa metsään samoilemaan. Metsästä löytyy muun 
muassa hiidenkirnu. Metsä on tarpeeksi suuri, että siellä voi kokea luonnon rauhaa ja 
hiljaisuutta, mutta kuitenkin sen verran pieni, ettei siellä pääse eksymään.


	Dia 2

