Longinoja
Longinoja on Vantaanjoen ensimmäinen sivuhaara, ja varsinainen lähimatkailukohde, jonne
päästäksesi et tarvitse autoa. Puro saa alkunsa Koillis-Helsingistä ja se laskee Vantaanjokeen
Oulunkylän siirtolapuutarhan kohdalla. Longinoja edustaakin kaupunkiympäristön ja luonnon
yhteiseloa parhaimmillaan virratessaan peltomaisemien, kerrostalojen sekä vilkasliikenteisten
teiden välissä. Aliarvostetusta ja aikojen saatossa voimakkaasti muokatusta purosta on vuosien
mittaan kehittynyt yksi Suomen tunnetuimmista taimenpuroista, jota on kunnostettu ahkerasti
talkoovoimin. Puron kunnostus palkittiinkin vuosien 2017-2018 parhaana luontotekona!
Historiaa
Longinoja on saanut nimensä 1900-luvun alussa Malmilla asuneelta Anders Victor Långilta.
Longinojan ruotsinkielinen nimi on kuitenkin vuosisatoja käytössä ollut Stickelbacka bäck.
Sijainnistaan johtuen Longinojan kulkua on muokattu runsaasti peltoviljelyn sekä rakentamisen
tieltä, ja aikaisemmin luonnonmukaisesti mutkitteleva puro oli jo 1930-lukuun mennessä perattu
suoraksi ojaksi. Longinoja on myös menettänyt osan sivu-uomistaan vuosien saatossa. Vuonna
2001 alkaneet kunnostustoimenpiteet ovatkin olleet mittaamattoman arvokkaita puron
luontoarvojen ja eliöstön suojelemisessa sekä taimenkantojen elvyttämisessä.
Luonto
Longinojalla on pituutta 6 kilometriä ja sen valuma-alue kattaa 12,2 neliökilometriä. Longinojaan
palanneiden taimenten lisäksi puron varrella viihtyvät muun muassa valkoselkätikka, kettu, mäyrä
ja jopa liito-orava. Luontopolku on mielenkiintoinen luontokokemus vehreine alueineen sekä
kaupunkimiljöineen. Pituutta reitillä on noin 2 km.
Retkelle
Longinojan vartta pitkin kulkeva, noin 2 km pituinen luontopolku on auki läpi vuoden, ja vie
retkeilijän Haaga-Helian ammattikorkeakoululta aina Vantaanjoelle saakka. Reitin aloituspiste on
lähellä Latokartanoa, ja paikalle pääsee helposti omalla autolla (Parkkipaikka Haaga-Helialla,
runsaasti tilaa) tai julkisilla kulkuneuvoilla. Luontopolun varressa on opastetauluja, jotka opettavat
retkeilijälle luonnon suojelusta sekä uhanalaisen taimenen suojelun merkityksestä.
Longinoja virtaa Kehä I:n ali putkessa, ja tien ylitettyään on mahdollisuus käydä tutustumassa
myös Suomen vanhimpiin hiidenkirnuihin, Aarnipataan sekä Rauninmaljaan. Hiidenkirnut
sijaitsevat Rapakiventieltä (ks. kartta), vain noin 100 metrin päässä Longinojan luontoreitistä.
Aarnipadalla sekä Rauninmaljalla uskotaan olevan ikää jopa 50 000-100 000 vuotta.
Reitti on helppokulkuinen ja sitä on mahdollista kävellä jopa lastenrattaiden kanssa. Reitti on myös
esteetön lukuun ottamatta Kehä I:n ylitystä (jyrkähkö ramppi).

Kuvaus: Kaupunkiluontoa ja info-tauluja Longinojan kunnostuksesta ja historiasta
Parkkipaikka: Haaga-Helian parkkipaikka (Latokartanontie 12, Helsinki)
Lisää tietoa Longinojan kunnostuksesta ja toiminnasta sivulta www.longinoja.fi.

Longinojan luontopolun varressa on selkeät opasteet, joiden toteutuksesta on vastannut Helsingin
kaupunkiympäristö. Kuvat opastetauluihin on tehnyt Seppo Leinonen.

Piirroskuva opastaulussa: Seppo Leinonen
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