HAULITORNIN-TIPOTIEN PUISTOMETSÄSUUNNITELMA

Suunnitelma käsittää Pispalan valtatien ja Ratakadun välisen alueen Haulitornista itään. Tavoitteena
on avata näkymiä Pispalan valtatieltä ja sen vierellä kulkevalta kevyen liikenteen väylältä
Näsijärvelle. Puusto on vaihtelevaa ja pääosin tiheää nuorta lehtipuuvaltaista sekametsää jossa on
jonkin verran ylispuuna vanhempia mäntyjä sekä järeitä rauduskoivuja ja vaahteroita. Koska puusto
on tiheää niin sitä harvennetaan koko alueelta jolloin puuston elinvoimaisuus ja ryhmittäisyys
säilyy. Näkymiä avataan ensisijaisesti poistamalla yksittäisiä puita ja puuryhmiä sellaisista paikoista
joissa on jo valmiiksi harva puuusto. Tällaiset pienet avaukset parantavat näkymiä enesisjaisesti
jalankulkijoille joka liikkuvat kevyen liikenteen väylällä. Joissakin kohdissa avataan näkymää
vähän enemmän jolloin järvinäkymä avautuu myös autoilijoille. Alueella olevat kuivat ja lahot puut
kaadetaan turvallisuuden varmistamiseksi.
Pispalan valtakadun reunalla on paljon nuorta lehtipuustoa joka leviää kevyen liikenteen väylälle.
Niitä harvennetaan reilusti ja jäljelle jääviä voidaan karsia tarpeen mukaan. Estävät aika paljon
järveä näkymästä.

Kuvio 1
Maa on vanhaa tien pengertä ja kuvion halki kulkee pieni polku. Kuvion pohjoisreunassa on
parkkipaikka. Maapohja lehtomaista kangasta-lehtoa. Kuvion itäosassa on Ratakadun ja Pispalan
valtatien välissä kävelyportaat. Puuston nuorta kerroksellista sekametsää jossa vallitsevassa
kerroksessa kasvaa järeitä 15-25 m rauduskoivuja, 15-20 m järeitä käkkäräisiä mäntyjä, vaahteroita
ja haapoja sekä 10-15 m raitoja. Raidoista osa on ränsistyneitä. Lisäksi on yksi kuusi.
Alemmassa kerroksessa kasvaa n 10 m pihlajaa joka on suurelta osin aika ränsistynyttä ja varsinkin
kuvion reunoilla raitaa ja harmaaleppää.
Alikasvoksena 1-10 m lehtipuustoa joka on pääosin vaahteraa ja pihlajaa. Lisäksi on joitakin
kuusen taimia.
Tavoite valoisa, turvallinen, elinvoimainen, kerroksellinen lehtipuuvaltainen sekametsä.
Harvennuksessa säästetään kaikki männyt. Muuten suositaan parhaita rauduskoivuja ja vaahteroita.
Muista puulajeista säästetään elinvoimaisimmat. Puusto harvennetaan ryhmittäiseen asentoon ja
ryhmät voivat olla osittain puulajikohtaisiakin. Kaikki huonokuntoiset poistetaan. Erityisesti
Ratakadun ja parkkipaikan puolelle on kallistunut lehtipuustoa. Reuna-aluetta selvennetään ja
huonokuntoiset poistetaan. Reuna voi olla polveileva. Kuvion itäosassa portaiden kohdalla voi
poistaa nuorten mäntyjen ryhmän edestä esim 1-3 koivua jolloin näköala Näsijärvelle paranee ja
nuoret männyt saavat kasvutilaa.

Kuva 1. Kuvion 1 halki kulkeva polku.

Kuva 2. Kuvio 1 parkkipaikka

Kuva 3. Kuvio 1 Ratakatu länteen päin
Kuvio 2
Jyrkkä penger Pispalan valtatien varressa. Maapohja lehtomaista kangasta. Puusto nuorta taimikkoa
jossa suurella osalla kuviota nuoria 0-2 m männyn taimia. Taimet ovat osittain jääneet tiheän
harmaaleppävesakon alle. Harmaaleppävesakko on tiheää lähes koko kuvion alueella. Sekapuuna on
jonkin verran 1-5 m vaahteraa, rauduskoivua, raitaa ja terttuseljaa.

Kuva 4. Kuvio 2 yläreuna Pispalan valtatieltä. Nuoria männyn taimia ja harmaaleppävesakkoa

Kuva 5. Kuvio 2 alareuna Ratakadun puolelta. Vanhoja mäntyjä ja harmaaleppävesakkoa

Kuvion alareunassa Ratakadun varrella on n. 100 vuotiaita järeitä yli 15 m pitkiä mäntyjä.
Tavoitteena avata näköala Pispalan valtatieltä Näsijärvelle. Raivataan pääosa harmaaleppävesakosta
pois. Voidaan jättää joitakin ryhmiä sellaisiin paikkoihin joissa ei ole männyn taimia. Terttuseljat
raivataan pois. Pelastetaan ensisijaisesti männyn taimet. Säästetään sekapuuksi joitakin vaahteroita,
rauduskoivuja ja raitoja. Männyille tehdään kuitenkin riittävästi tilaa. Näin saadaan avattua niin
pitkä näköala Näsijärvelle Pispalan valtatieltä että autoilijatkin ehtivät näkemään järven. Männyistä
tulee myöhemmin hyviä ryhmiä kuviolle. Vanhat männyt säästetään ja niitä otetaan paremmin esiin.
Työt tehdään ensisijaisesti männyn hyväksi.
Kuvion itäosassa on pieni vanhemman puuston ryhmä lähellä naapuritontin taloa. Puuryhmässä
kasvaa mäntyä, vaahteraa ja raitoja. Raidat ovat kallistuneet osittain kevyen liikenteen väylälle.

Kuva 6. Kuvion 2 itäosan puustoa Pispalan valtien varresta

Kuva 7. Kuvion 2 itäosan puustoa Pispalan valtatieltä Näsijärvelle päin

Kuvio 3
Maapohja tuoretta kangasta. Nuori 20 v rauduskoivu-mäntytiheikkö. Rauduskoivu on n 15 m pitkää
ja mänty n 10 m pitkää. Rauduskoivu vallitsevana suurimmalla osalla kuviota. Keskellä on

mäntyvaltainen alue. Ylärinteessä Pispalan valtatien puolella joitakin raitoja. Puusto on pahasti
riukuuntunutta. Ratakadun varressa kasvaa seljaa ja erilaisia pihasta karanneita pensaita. Kuvion
eteläpäässä on Pispalan valtatien ja Ratakadun väliset kävelyportaat. Portaiden kohdalla kasvaa
monihaarainen raita.

Tavoite valoisa ja elinvoimainen rauduskoivu-mäntysekametsä. Harvennetaan rauduskoivua
voimakkaasti ryhmiin koska ne ovat valtapuina hyvälatvuksisia. Jätetään rauduskoivu ja mänty
omiin ryhmiinsä. Selvempi mäntyryhmä on ainakin kuvion keskellä. Sille tehdään tilaa reilusti
ulkopuolelta mutta itse ryhmä harvennetaan varovasti koska männyt ovat pahasti riukuuntuneet.
Voidaan sitten myöhemmin harventaa lisää.
Pispalan valtakadun varrella olevaa puustoa poistetaan reippaasti jolloin järvinäkymä paranee.

Kuva 8. Kuvion 3 puustoa Ratakadun puolelta katsottuna

Kuvio 4
Kuvion kohdalla on läheisten talojen parkkipaikka. Maapohja lehtomaista kangasta. Puusto pääosin
nuorta 10-15 m lehtisekametsää. Pääpuulajeina rauduskoivu, vaahtera, raita ja pihlaja sekä pari 1520 m haapaa. Kuviolla on myös 4 n 10 m mäntyä. Kuvion keskellä vanha 100 vuotias hieskoivu
joka on jo laho.

Puustoa on harvennettu joskus lähiaikoina ja se näyttää ratakadun puolelta katsottuna hyvältä.
Toimenpiteenä vaoisi olla melko kevyt harvennus jossa jo olemassa olevia ryhmiä selvennetään.
Poistetaan ensisijaisesti huonokuntoisimpia raitoja ja erityisesti Pispalan valtatien puolelta koska
sieltä päin katsottuna puusto näyttää tiheältä ja myös estää järvinäkymän. Toisaalta lähellä olevat

talot tarvitsevat puuston suojaa joten puuston poistossa on käytettävä harkintaa. Vanha koivu
poistetaan ja männyille tehdään tilaa. Kuvion itäpäässä talon vieressä oleva 10 m pihlaja otetaan
paremmin esiin.

Kuvio 5
Maapohja lehtomaista kangasta. Puusto nuorta lehtisekametsää jossa pääpuulajina on 15-20 m
rauduskoivu. Muita puulajeja on 10-15 m vaahtera, raita ja 2 kpl mäntyjä.
Harvennettu joskus lähiaikoina ja näyttää Ratakadun puolelta melko sopivalta joten voidaan tehdä
vain kevyt harvennus. Poistetaan lähinnä huonokuntoisimpia raitoja jolloin järvinäkymä Pispalan
valtatieltä paranee. Huomioidaan talojen läheisyys.

Kuvio 6
Maapohja lehtomaista kangasta. Puustoltaan puoliavointa nuorta lehtipuustoa. Yksi n 20 m
rauduskoivu joka kasvaa yhdessä nuoren raidan kanssa. Muutamia 10-15 m rauduskoivuja ja 1015 m raitoja. Alemmassa kerroksessa kasvaa 1-2m vaahteroita ja 3-5 m raitoja.
Kuvion kohdalla voisi tehdä näkymän avauksen Pispalan valtatieltä Näsijärvelle poistamalla
valmiiksi harvalta alueelta muutamia puita.

Kuvio 7
Maapohja lehtomaista kangasta. Vanhan talon pihapiiri joka on ollut hoitamattomana pitkään.
Kuvio on puustoltaan puoliavointa. Vanhoja isoja puita on harvakseltaan vaihtelevasti eri puolilla
kuviota. Talon itäpuolella 4 kpl vanhoja lakkapäisiä mäntyjä. Kuviolla on useita melko vanhoja ja
monihaaraisia 15-20 m vaahteroita erityisesti kuvion länsipäässä. Kaksi 15-20 m rauduskoivua.
Alemmassa kerroksessa on monilajista tiheydeltään vaihtelevaa 1-10 m lehtipuustoa. Puulajeina on
vaahteraa, pihlajaa, raitaa, rauduskoivua. Lisäksi vanhojen mäntyjen lähellä on muutamia 1-8 m
nuoria mäntyjä. Rakennuksen etelänurkalla on Suomenpihlaja 10 m ja sen ympärillä muutamia
pienempiä 1-5 m. Talon länsipuolella on muutamia vanhoja omenapuita. Talon ja Pispalan valtatien
välissä on yksi nuori poppeli, n 10 m. Talon ympärillä kasvaa monia pihapensaslajeja. Talon seinän
vierustat ovat myös puskittuneet.
Tavoite monimuotoinen, monilajinen ja kerroksellinen pihapuusto. Kuvion länsiosassa valtapuuna
on vaahtera ja itäpuolella vanhat männyt. Vanhoista puista säästetään kaikki jotka ovat terveitä ja
elinvoimaisia. Erityisesti vanhat männyt otetaan paremmin esille. Samalla näkymä Pispalan
valtatieltä Näsijärvelle paranee.
Alemmasta kerroksesta kehitetään ryhmittäinen, monilajinen puusto. Kaikkia puulajeja jätetään jos
mahdollista. Erityisesti männyn taimet ja omenapuut säästetään. Talon seinänvierustat raivataan.

Kuva 9.

Kuvio 7 Ratakadun puolelta itäänpäin katsottuna. Takana kuviolla oleva vanha talo

Kuva 10. Kuvion 7 itäosan puustoa

Kuva 11. Kuvion 7 itäosan vanhoja mäntyjä Pispalan valtatien puolelta katsottuna. Alikasvos
peittää järvinäkymän

Kuvio 8
Kapea melko jyrkkä rinne Pispalan valtatien varrella. Puuston ylempänä kerroksena vanhoja 15-20
m mäntyjä harvakseltaan yksittäin ja ryhminä. Joikakin n. 20 m rauduskoivuja ja haapoja.
Alemmassa kerroksessa vaihtelevaa ja paikoin tiheääkin 5-10 m lehtipuunvesakkoa. Puulajeina
pääasiassa vaahteraa ja jonkin verran pihlajaa. Paikoin 1-5 m männyn taimia. Kuvion itäpäässä n 10
m rauduskoivuryhmiä ja 5-10 m raitoja ja harmaaleppiä.
Toimenpiteenä alemman kerroksen lehtipuuston raivaus. Jätetään joitakin lehtipuita ensisijaisesti
ryhmiin. Männyntaimille tehdään tilaa jotta ne pääsevät kehittymään vapaasti.

Kuva 12. Kuvion 8 vanhoja mäntyjä Pispalan valtatien varrella. Mäntyjen alla kasvaa nuorta
lehtipuustoa

Kuva 13. Nuoria mäntyjä Pispalan valtatien varrella kuvion 8 kaakkoispäässä.

