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Pikku-Vesijärven puistoon
rajautuvan
rinteen raivaus

Näkymän avaus
Vesijärvelle. Poistetaan
mm. serbiankuusia.
Vanhat lehmukset
rinteessä otetaan esille.

Näkymän avaus
Vesijärven suuntaan

Kariniemen puistotien ”mutkassa” rinteestä harvennetaan puustoa
poistamalla mm. serbiankuusia. Rinteessä kasvavat vanhat
lehmukset ja muut jalopuut otetaan esille. Täysin avoimia
näkymäsektoreita ei avata vaan tavoitteena on, että Vesijärvi näkyy
paremmin harvemman puuston takaa.

Kariniemen puistotien ja Pikku-Vesijärven puiston välistä rinnettä
hoidetaan raivauksin ja tarvittaessa poistetaan yksittäisiä
huonokuntoisia puita. Tavoitteena ei ole täysin puistomainen rinne,
vaan sinne tänne säästetään käsittelemättömiä pienpuustotiheikköjä.



Näkymää avataan keskustan suuntaan harventamalla puustoa portaikon
ympäriltä. Harvennuksessa suositaan mäntyjä sekä jalopuita ja
poistetaan pääosin heikkokuntoisia koivuja. Osa poistettavista
koivurungoista jätetään tekopökkelöksi tai maalahopuuksi.

Näkymän avaus kaupungintalon suuntaan



Etelärinteen harvennus

Komeat vanhat männyt Kariniemen etelärinteessä otetaan esille harventamalla alemman
latvuskerroksen sekalaista lehtipuustoa (esim. vaahtera), poistamalla huonokuntoisia koivuja. Myös
tiheitä, nuorempia mäntyryhmiä harvennetaan tarpeen mukaan.

Harvennustiheys saa olla vaihteleva. Avoimemmista kohdista avautuu näkymä kaupunkiin päin ja
toisaalla puusto on selvästi tiheämpää. Avoimissa kohdissa myös rinteen paahteisuus lisääntyy.
Jalopuiden ympärille raivataan reilummin tilaa.



Kariniemenpuiston Vesijärvenkatuun rajautuvan
reunan hoito

Vesijärvenkadun puolelta, puistoalueen reunalta poistetaan katualueelle
kaartuvia huonokuntoisia puita sekä harvennetaan tiheitä puuryhmiä.

Jalopuut sekä kasvatuskelpoinen nuori puusto säästetään. Tarvittaessa
aukkopaikkoihin istutetaan uutta puustoa.

Kadunreunapuuston
harvennus,
huonokuntoisten
puiden poisto



Arboretumin ja Lanu-veistosten ympäristö sekä reittien turvallisuus ja
viihtyisyys

Toteutus vaiheittain pienialaisesti
”Veistosalueella” teosten ympäristöä hoidetaan pienin raivauksin vuosittain.

Alueen puustoa täydennetään arboretumin lajeilla istuttaen. Täydennysistutuksia varten raivataan vesakkoa ja
poistetaan yksittäisiä huonokuntoisia puita. Raivaukset ja täydennysistutukset rajautuvat pääosin alueen reitteihin
rajautuville reunaosille, sisäosiin jätetään selkeästi luonnontilaisia tiheiköitä. Osa poistettavista rungoista jätetään
maalahopuiksi tai tekopökkelöiksi. Tavoitteena on monilajinen ja kerroksellinen puusto, eli kasvamassa olisi puustoa
mahdollisimman monessa eri ikävaiheessa. Tällä hetkellä ylimmän latvuskerroksen puut alkavat olla heikkokuntoisia
ja vaahtera valtaa alaa.

Reittien varsilta otetaan esiin komeita mäntyjä, metsälehmuksia ja muita näyttäviä yksittäisiä puita raivaamalla niille
tilaa.


