
MIEHIKKÄLÄN UUSI PUISTO
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"PAPUKAIJA"

Puut:
1. Pilvikirsikka - Prunus pennsylvanica
2. Rauduskoivu - Betula pendula
3. Kyynelkoivu - Betula pendula 'Youngii'
4. Purppuraomena - Malus 'Makamik'

Pensaat:
5. Japaninhappomarja - Berberis thunbergii
6. Alppiruusu - Rhododendron 'Helsingin Yliopisto'
7. Alppiruusu - Rhododendron 'P.M.A. Tigerstedt'
8. Alppiruusu - Rhododendron 'Mikkeli'
9. Koivuangervo - Spiraea betulifolia 'Tor'
10. Sinilaakakataja - Juniperus horizontalis 'Blue Chip'

Perennat:
11. Sininata - Festuca glauca 'Elijah Blue'
12. Hurmesilkkiheinä - Imperata cylindrica 'Red Baron'
13. Timanttikastikka - Calamagrostis brachytricha

Uusi puisto sijaitsee keskeisellä alueella Miehikkälän 
keskustassa. Alueella ennen sijainneen vanhan paloaseman 
perustuksia hyötykäytetään kestävänä alustana uusille parkkipaikoille. 
"Papukaijan" on tarkoitus kuvastaa Miehikkälän kunnan ja sen 
asukkaiden tunnuspiirteiden ja vahvuuksien värikästä kirjoa. Puistoon 
on sijoitettu muunmuassa useita paikallisen taiteilijan Sylvi Hauhian 
valamia eläinaiheisia betonipatsaita.

Puiston keskeltä löytyvä pallokorsu säilytetään nähtävyytenä, ja sen ympärille 
rakennetaan juoksuhautaa muistuttava puinen muuri. Muurin on maamassojen hallinnan 
lisäksi tarkoitus muistuttaa matkailijoita ja puistossa kävijöitä lähellä sijaitsevasta 
salpalinjamuseosta. Korsun sisäänkäynti sijaitsee syvällä maanpinnan alapuolella, joten 
korsun viereen rakennetaan portaat, jotka mahdollistavat korsuun kurkistamisen 
turvallisesti myös heikompijalkaisille. 

Parkkipaikkojen päätyyn tehdään erillinen kivetty ja alue, minkä on tarkoitus estää 
pysäköityjä autoja tukkimasta puiston sisäänkäyntiä. Puistokäytävän alkuun sijoitetaan 
infotaulu, mistä matkalaiset voivat lukea lisää Miehikkälän kunnasta ja sen palveluista. 
Infotaulun takana nurmialueen nurkassa sijaitsee säilytettävä vaahtera, jonka juurelle 
perustetaan mukulakivistä kaunis suoja-alue. Suoja-alue myös helpottaa nurmikon 
leikkaamista ja suojelee puun runkoa ruohonleikkurin kolhimiselta.  

Suunnitelmaan on valittu näyttäviä, mutta helppohoitoisia kasveja. Puiston keskeisimmille 
alueille tulevat erilaiset heinät kuvastavat Miehikkälän monimuotoista maalaismaisemaa ja 
agraarikulttuuria. Etenkin keskelle istutettava Timanttikastikka muistuttaa viljapeltoa, kun 
sen suuri vaalea kukinto heiluu tuulessa. Puiston ojanpuoleinen rinne niitetään 
siimaleikkurilla muutaman kerran vuodessa, mutta muuten se saa kasvaa luonnollisena. 
KASVILISTA

Sähkölinja

Infotaulu

MERKINNÄT:

Betonipatsas

Olemassa oleva puu

Kaadettava puu

Istutettava puu

Penkki

Puinen Muuri

Ajettava nurmikko

Lokki

Pupu

Pingviinit

Kissa

Sähkökaappi
Vaahtera + kiveys
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