
- korkea aluskasvillisuus voidaan niittä ja niittojäte kerätä pois kerran kesässä (elokuu)

Sembramänty

Sembramänty

Kuusi

Kuusi/ 4

Saarni

Hopeapaju

Vuorijalava

Sembramänty/ 8

Koivu

Koivu

Koivu/ 2

Sembramänty/ 2

Pihta

Saarni

Saarni

Hirviveistos

Kuusi

Pihta

Reunassa kasvaa pääsiallisesti kuusta ja joukossa 
on muutamia koivuja ja mäntyjä.

Kuusi

Tammi

Koivu

Koivu/ 2

Koivu/ 2 Kuusi

Kuusi
Kuusi

Kuusi

Kuusi/2

Kuusi

Kuusi/2

Kuusi

Pihta/ 4

Mänty/ 2

Hopeapaju

Hevoskastanja

Kuusi/ 12

Kiiruu

Vanhat omenapuut säilytetään

Kaikki pensaat raivataan pois 
näkymäakselin kohdalta
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Tataarivaahtera

KIIRUUNTIEN VARSI

KOULUTIEN VARSI

KESKUSAUKIO

NURMIKKOKENTTÄ JA 
OMENAPUURIVISTÖ

PUISTOMETSÄ II

PUISTOMETSÄ I

KIIRUUN TILAN JA KIRJASTON VÄLINEN ALUE

Poistetaan vanhat 
kuivaustelineet 

Idänukonputki

Kaalimato 
096319 Lappset

Tunnus Lukum. Muutos Nimim. Päiväys

Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistomerkintöjä varten

Rakennustoimenpide

Kohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji

Piirustuksen sisältö

Auli Hirvonen

SuunnittelijaTunnisteet

Päiväys
29.9.2009

PROAGRIA HÄME/
Hämeen Maa- ja kotitalousnaiset
Et. Asemakatu 2 
11130 RIIHIMÄKI
p. 020 747 3069

www.proagria.fi/hame    etunimi.sukunimi@proagria.fi

Hoitosuunnitelma/ 
istutussuunnitelma
KARTTA 2

Kiiruun kulttuuri tila-hanke
Kiiruun puisto/ Kiiruun tila 
Joensuuntie 22
31400 Somero

Somero

PUISTON PERUSPARANNUS

Mittakaava

1:500

Kiiruu

Pohjapiirros

Someron Kulttuuri ry

Koivu

Loimaankoivu
Tammi

Tammi

Tammi

Tuija

Tuija

Koristeomenapuu

KoristeomenapuuLipputanko

Pähkinäpensas

Ulkoilmaluokka

 

Esiintymislava
 

Avataan näkymä kohti 
pääsisäänkäyntiä

Kuusikujanne, 
joukossa yksi saarni
 

Tiheä koivikko harvennetaan

Punasaarni

Koivu

Koivu

Jalava

Tammi

Tiheä koivikko ja haavikko harvennetaan

Vanha kellari tuodaan esiin, 
ympäriltä poistetaan terttuselja.

Nurkka kunnostetaan.
Alueelle kylvetään niitty 
tai siirretään polun 
pohjia.

Huonokuntoiset sembramännyt
poistetaan. Tilalle  
jalavan tai saarnen taimia

KIIRUUN PUISTON KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Koivu/ 6

Pähkinäpensasryhmä
- alueelta poistetaan 
tiheinä kasvavat puuryhmät
- yksittäispuut ja pähkinät säilytetään
- pähkinäpensaista poistetaan
huonot versot

KIVIMAKASIINI

MAAKELLARI

Tammi / 2

Metsälehmus

Mustakuusi

Koivu poistetaan

18 AP

16 AP

Koivu

Rakennuksen ympärille tehdään
sorakaista, joka helpottaa hoitoa.

MERKINNÄT

OSA-ALUEIDEN KUNNOSTUSOHJEET 

KIIRUUN TILAN JA KIRJASTON VÄLINEN ALUE 

Tällä alueella vanha ja uusi kulttuuriympäristö kohtaa. Olevat 
puuryhmät jakavat kahta erilaista tilaa. Kirjaston viereen on 
suunniteltu pienten lasten leikkipaikka. Alueen ilme on avoin. 
Lukuun ottamatta Kiiruun tilan pohjoisosassa kasvavaa tiheää 
puuryhmää. Puuryhmä jakaantuu kahtia ja välissä on 
pysäköintialue. Pysäköintipaikka poistetaan. Pohjoisimmassa 
puuryhmässä on tiheäkasvuinen kuusi, jonka ympärillä kasvaa 
koivua ja koristearoniaa. Kuusi tuodaan esiin poistamalla ympäriltä 
puustoa ja pensaita. Myös alueella oleva tammi tuodaan esiin 
poistamalla puustoa ympäriltä. Toisessa vieläkin tiheämmässä 
puuryhmässä on säilytettävä tervaleppä ja niverävaahtera. Näiden 
puiden ympäriltä raivataan niiden kasvua haittaavia oksia, puita ja 
pensaita. Alueen puustoa harvennetaan niin, etteivät puut kasva 
vierivieressä. Alueella on todennäköisesti ollut syreenimaja. Sen 
pyöreä muoto palautetaan poistamalla ja leikkaamalla pensaita ja 
sen sisälle voidaan tuoda yksi penkki- ja pöytäryhmä. Alueella 
olevat vanhat kuivaustelineet poistetaan. 

KIIRUUNTIEN VARSI

Kiirruntien varteen tulee uusi pysäköintipaikka (16 autopaikkaa) 
kirjastoa ja Kiiruun tilaa varten. Pysäköintipaikan alta poistetaan 
koivuja. Alueen kasvillisuus pysyy ennallaan muuten. 

PUISTOMETSÄ I 

Puistometsä I jakaantuu monenlaisiin erilaista kunnostusta 
tarvitseviin osa-alueisiin. Karttaan on merkitty harventamista ja 
raivaamista tarvitsevat alueet, sekä säilytettävät ja arvokkaat 
alueet.  

Idänukonputki
Erityisesti suojeltava alue on idänukonputkea kasvava alue. Kasvi 
liittyy Kiiruun tilan historiaan. Tilalla oli viinapolttimo vuosina 
1869-1887. Idänukonputkea on käytetty viinan mausteena. Kasvi 
on kaksivuotinen ja siksi sen siementäminen on tärkeää sen 
säilymiselle. Kasvin esiintymisaluetta ei voida tästä syystä niittää 
kuin myöhäissyksyllä. 

Alueen niittohoito
Lukuun ottamatta idänukonputken esiintymisaluetta, sopii alueen 
hoidoksi niitto ja niittojätteen pois keräys. Näin alueen rehevä 
kasvillisuus taantuu hitaasti ja varmasti. 

Rakennukset
Vanha kaksikerroksinen kivinen viljamakasiini on myös 
viinapolttimon ajoilta. Kivimakasiinin ja maakellarin ympäriltä 
poistetaan pensaat ja puun taimet. Kivimakasiini ja maakellari 
kannattaa valaista kohdevaloin. 

Koivikko
Alueelle antaa ilmettä kaunis, mutta tiheä koivikko. Koivikkoa 
harvennetaan kauttaaltaan. Alueen läpi tehdään kapea polku, 
jonka varrelle voidaan tehdä yksi opastaulu, jonka aiheena voi olla 
idänukonputki ja siihen liittyvä kulttuurihistoria. Alueen muita 
toimintoja on osa-alueen pohjoisosaan suunniteltu lasten 
leikkipaikka, joka tehdään pajusta. Karttaan merkitty pieni 
tammiryhmä voidaan myös harventaa. Tammi on valoa vaativa 
puu ja tiheässä puista ei kasva kaunismuotoisia. 

Keskusaukioon rajoittuva reuna
Keskusaukion reunaan tehdään esiintymislava. Esiintymilava 
sijoitetaan niin, ettei vanhoja jalopuita tarvitse kaataa. 
Keskusaukion reunoilla on runsaasti pensaskasvillisuutta, joista 
osa kaipaa raivaamista, harventamista ja leikkamista. Reunassa 
olevat isotuomipihlaja, tataarivaahtera, pähkinäpensas ja villaheisi 
säilytetään ja hoitoleikataan lajille sopivien ohjeiden mukaan. Kun 
taas alueelle levinneet punapajuangervo, korallikanukka ja 
virpiangervo kestävät alasleikkauksen. Osa näistä levinneistä 
pensaista on myös poistettava puiden ja muiden pensaiden 
ympäriltä. Pensaiden joukossa on paljon lehtipuiden taimia, mm. 
jalavan taimia. Taimet pitää poistaa pensaikkoalueelta. Lisäksi 
reunaan on päässyt kasvamaan raita pajua, jotka poistetaan. 
Alueella on kivinen, matala kukkula, jonka reunoilla kasvaa paljon 
erilaisia perennoja. Kukkula tulisi raivata pensaista ja siitä tulisi 
poistaa rikkakasvit. Kukkulalla kasvaa mm. vuorenkilpi, pikkutalvio, 
kevätesikko, jalopähkämö, verikurjenpolvi, varjolilja, 
oranssikeltano, vuohenkello, ukonkello ja kanadanpiisku.

Joensuuntien varsi
Joensuuntien varressa on iäkkäitä havupuita, jotka antavat 
yhtenäistä ilmettä puistolle. Vanhat sembramännyt ovat 
harsuuntuneet ja eivät ole enää kovin edustavia. Ne voidaan 
poistaa ja niiden tilalle voidaan istuttaa olevia jalopuiden taimia, 
puistossa on ainakin saarnen ja jalavan taimia. Kiiruuntien ja 
Joensuuntien ristyksessä ennen olleen taksiaseman kohta 
perustetaan niityksi. Alueelle tuodaan hiekkapitoista 
turve/multamaata ja reunassa olevat sora-alueet poistetaan. 
Niittykasviensiemet kerätään puiston alueelta ja pohjakasviksi 
voidaan kylvää hieman esimerkiksi punanataa tai lampaanataa. 
Koska polku alkaa risteyksestä on kulmalla paljon merkitystä, 
sisäänkäynnin tulee olla kutsuva ja niittykukkien täyttämä. 
Puistossa kasvavia tähän sopia kasveja ovat mm. 
metsäkurjenpolvi, päivänkakkara, siankärsämö, kirunkannukset, 
valkovuokko  ja esikot. Hyvä tapa saada kasvillisuutta kulmaan on 
käyttää polkujen pohjilta poistettavaa kasvillisuutta leveyinä ja 
istuttaa ne kulmaan. 

Kuusi 

Koivu Siirrettävä tai istutettava omenapuu

Mänty/ sembramänty

Kuusirivistö

Pähkinäpensas

Omenapuu/ koristeomenapuu

Istutusalueet
Raivattavat alueet, kohteista 
poistetaan tiheitä pensaikkoja ja 
puustoa harvenentaan

Muistomerkit ja patsaat

Kivituhka päällysteet

Asfaltti

Vanha tammi valaistaan 
alhaalta ylöspäin

Kohdevalaisinten asentaminen

Oleva valaisimen paikka, 
osa paikoista vaihtuu 
mm. esiintymilavan 
luona. Valaisin 
vaihdetaan. 

PÄÄRAKENNUS

Alue harvennetaan
 -niverävaahteralle tehdään kasvutilaa
- tervaleppä säilytetään
- huonolatvaisia puita poistetaan
- tiheät kohdat harvennetaan
- alueella oleva vanha syreenimaja 
kunnostetaan

Penkki

Penkki

Penkki

sähköpistoke

Vaahtera

Leikkipaikka

Esiintymislava

Suuret jalopuut

Tammet harvennetaan

Tuija

20 AP

Rakennuskohteet 
Hoitokohteet 

Asennettavat kalusteet

Huonolatvaiset koivut poistetaan

MB/ 12

KESKUSAUKIO 

Keskusaukion kunnostuksessa tärkeää on salaojittaa alue. 
Salaoja voidaan johtaa puiston eteläreunalla 
sijaitsevaan avo-ojaan, jos se mahdollista. Kuvassa on periaate 
salaojuítuksesta. Salaojitus on vaativaa, koska alueella on paljon 
puita ja puiden juuria. Keskuaukion reunasta poistetaan 
juurineen korallikanukka. Pihan omenapuut tulee leikata. 
Rakennuksen edessä olevat kapeat nurmikkosuikaleet voidaan 
poistaa ja ne korvataan kivituhkalla. Alueesta tulee 
monikäyttöinen pöytä- ja penkkiryhmillä. Muistomerkin edessä 
oleva alue perustetaan perennamaaksi samoin kuin vanha 
perennapenkki talon pohjoispäädyssä kunnostetaan. 
Keskuaukiota kiertävä huoltokäyttööän tarkoitettu tie kantataan 
vuosittain. Tie korjataan tarvittaessa ja siihen lisätään kivituhkaa. 

PUISTOMETSÄ II

Puistometsä II on selkeästi puistomaisin osuus Kiiruun 
puistossa. Kaunis kevätkasvillisuus ja suuret jalopuut luovat 
hienoja tunnelmia. Alueen perusilme halutaan säilyttää, mutta 
puustoa on raivattava tälläkin osa-alueella. Tiheät haavikot ja 
kovikot kaipaavat harvennusta. Puistometsän halki tehdään 
kävelypolku. Polun varteen asennetaan penkkejä. Polku kiertää 
varsinaiset kevät kukkioiden alueet. Alueella olevia matalia 
pensasryhmiä ei ole tarpeen poistaa. Pähkinäpensaat ja 
marjaomenapensas tuovat kukinnallaan väriä puistoon. Tästä 
osasta puistoa poistetaan kaikki puut ja puun taimet, jotka 
kasvavat tai uhkaavat kasvaa vanhojen puiden latvustojen läpi. 

KOULUTIEN VARSI 
Koulutien varsi pysyy ennallaan, lukuun ottamatta uutta 
pysäköintialuetta. 

NURMIKKOKENTTÄ JA OMENAPUURIVISTÖ 

Osa nurmikosta perustetaan pysäköintialueeksi. Pysäköintialue 
rajataan marjaomenapuurivistöllä avoimesta nurmikosta. 
Helppohoitoisuuden vuoksi omenapuiden alle istutetaan 
maanpeitapensasta. Pensasalueelle leviteään kate. Vanhat 
omenapuut poistetaan ja käytetään mahdollisuuksien mukaan 
hyödyksi. Alueen eteläosassa on näyttävä pähkinäpensasryhmä, 
jonka seasta voidaan poistaa joitakin puita. Vanhan 
kuusikujanteen reunat siistitään harventaen puustoa ja pensaita. 

PUISTON ISTUTUSTEN KASVILLISUUSLISTA

Puut
MB Malus baccata, marjaomenapuu, 12 kpl 

Pensaat 
Sic Stephanandra incisa crispa, seppelvarpu, 320 kpl , 
pensaiden alle kate, maanpeitekasvit rajataan 
lankkureunalla tiestä ja nurmikosta. 

Sic/ 300

Aluskasvillisuutta suojeltava
Säilytetään 

Nurmikkoalueet

Salaojituksen perusperiaate

Perustettava niitty

Vuosittain niitettävä alue, 
niittojäte kerätään pois

Puiston rakenteita 

Lipputanko

Leikkiväline
Kaalimato 1 kpl 
096319, Lappset

Leikkiväline
Hevonen, 2 kpl 
010501 Lappset 

Leikkiväline
Leppis 4:lle, 1 kpl 
096321 Lappset

Puistonpenkki 8 kpl 
Merrus Oy

Penkki

Penkki

Penkki

Penkki

sähköpistoke

Turvahiekka

Leikkivälineet 
+ turva-alueet

Turvahiekka ja nurmikko 
erotetaan 
pöllireunuksella

Pajumajat ja polku niille

Jäteastia, HAGS, Poppel 
4 kpl , väri musta ja betonijalalla

Pyötä-penkkiryhmää ei ole 
määritelty, (huonekalukauppa)

Turvahiekka pöllireunuksella

Tiheä koivikko harvennetaan

6. 

Omenapuu

OmenapuuOmenapuu

Keltakoivu

Omenapuu

Jalava

Niverävaahtera

Omenapuu

Muistomerkki

Tuija

Tammi

Tammi

Tammi/ 7

Pintavesien kaatosuunta, kivituhkakäytävistä tehdään kuperia, että 
vesi valuu maastoon

Polun varteen asennetaan opastaulu

Sic/ 20

DETALJIKUVAT 
PERENNAPENKIT  1:50 

Kyläkurjenpolvi 

Kullero 

Verikurjenpolvi 

Keltapäivänlilja 
Rusopäivänlilja 

Tulppaanit

Pionit

Pionit

Ruskolilja 

Muistomerkin taakse istutetaan 
kahta erilaista päivänliljaa sekaisin. 
Kevättä varten niiden joukkoon 
istutetaan kulleroita ja tulppaaneja. 
Niiden varret peittyvät myöhemmin 
päivänliljan varsien joukkoon. 

Pionit istutetaan penkin 
keskivaiheille. Niiden 
aluskasveina ovat  
erilaiset esikot. 

Syysmaksaruoho
Varjolilja

Perennapenkissä kasvava koivu poistetaan

Päivänkakkara

Perennapenkkien kasvillisuuslista

Päivänkakkaran väliin 
istutetaan ryhmiä 
ruskoliljaa.

Mustakuusi

Verikurjenpolven joukkoon
istutetaan tulppaaneja.

gs/ 32

gp/ 40

hv Hemerocallis fulva, rusopäivänlilja, 8 kpl 
hh Hemerocallis hybr., keltapäivänlilja, 8 kpl 
lv Leucanthemum vulgare, päivänkakkara, 25 kpl 
lb Lilium bulbiferum, ruskolilja, 10 kpl 
lm Lilium martagon, varjolilja, 10 kpl 
gp Geranium pratense, kyläkurjenpolvi, 40 kpl 
gs Geranium sanquineum, verikurjenpolvi, 32 kpl 
pxp Geranium x cantabrigiense, peittokurjenpolvi, 50 kpl 
pl Paeonia lactiflora, valkoinen jalopioni, 8 kpl  
pxp Primula x pubescens, pihaesikko 30 kpl 
ss Sedum spectabile, syysmaksaruoho, 32 kpl 
te Trollius europaeus, niittykullero, 10 kpl 

Perennojen lisäksi penkkeihin kannattaa istuttaa erilaisia 
sipulikasveja. Ne sopivat hyvin puiston muutenkin kukkivaan 
kevätasuun.

lv/ 25
lb/10

ss/ 32

lm/ 10

Rakennuksen pohjoispäädyn penkki

Etupihan penkki 

te/ 10

hv/ 8
hh/ 8

pg/ 8

pxp/ 30

gxc/ 50

Peittokurjenpolvi

Kiviä

Kiviä

Kiviä

Kokokesän kukkivaa
peittokurjenpolvea 
istutetaan reunaan. 
Joukkoon voi istuttaa 
vanhanajan 
pienikukkaisia narsisseja.Kyläkurjenpolven joukkoon

istutetaan tulppaaneja.
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kivituhka tai sora

kantavakerros, murske tai sora max. 64

jakavakerros, murske tai sora max.150

suodatinkangas ( tarvittaessa)

pohjamaa

50

100

0-800 pohjamaan routivuuden mukaan

Pintavesien kaato, noin 3%

KIVITUHKA- TAI SORAPÄÄLYSTE 1:10 

PÖLLIREUNUS  1:10
leikkipaikalle 
- turvahiekkaa 30-40 cm
- pöllit asennetaan lähes 
maanpinnan tasoon
-pöllien korkeus noin 40 cm
-pöllireunaa tarvitaan 37 m


