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Rusokirsikka
(Prunus sargentii)
Kukinta: toukokesäkuu
Kasvukorkeus: 3-5 m

Yleisin kirsikka
puistokäytössä
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Koristekirsikka
'Kevätsuudelma'
(Prunus 'Accolade,)
Kukinta: huhti-toukokuu,
2 viikkoa
Kasvukorkeus: 3-5 m

Runsas, aikainen kukinta

Yoshinonkirsikka
(Prunus x yedoensis)
Kukinta: touko-kesäkuu
Kasvukorkeus: 3-5 m

lmeläkirsikka Plena
(Prunus avium 'Plena')
Kukinta: touko-kesäkuu
Kasvukorkeus: 3-5 m

Yksinkertaiset kukat,
rusokirsikkaa vaaleampi
kukinta

Kerrostetut valkoiset
kukat

t

70 puuta

l

Suunnitelma saattaa muuttua mm . taimien saatavuuden vuoksi.

- Pensaita n. 50 % istutusalasta

Puiden juuristoalueen
peren na istutukset

- 2 lajisekoitusta: Reuna-alueille istutettava
sekoitus Aja sisäosiin sekoitus B

SEKOITUS A REUNA-ALUEET
Kevätkaihonkukka
Tuoksu matara
(Omphalodes verna)
(Galium odoratum)
Kukinta: valkoinen, tou.-kesä Kukinta: sininen, toukokuu
Kasvukorkeus: 20 cm
Kasvukorkeus: 15-30 cm
Varjo-puolivarjo

Aikainen kukinta

Pikkusydän
(Dicentra formosa)
Kukinta: vaaleanpunainen
Kasvukorkeus: 30-40 cm

Peittokurjenpolvi
(Geranium cantabrigiense)
Kukinta: valkoinen,
Kasvukorkeus: 20-30 cm

Pitkä kukinta kesä-syyskuu,
puolivarjoon

Viihtyy myös auringossa

Nyppykurjenpolvi
(Geranium sanguineum var.
striatum)
Kukinta: valkoinen, kesä-heinä
Kasvukorkeus: 20-30 cm

Lamopensasangervo
(Spiraea decumbens)
Kukinta: valkoinen,
Kasvukorkeus: 20-30 cm

Viihtyy myös auringossa

SEKOITUS B KESKIALUEET
Varjoyrtti
(Pahcusandra terminalis)
Kukinta: valkoinen
Kasvukorkeus: 10 cm

Pensashanhikki Lovely Pink
(Dasiphora)
Kukinta: pinkki, heinä-syys
Kasvukorkeus: 50 cm

Peittokurjenpolvi
(Geranium cantabrigiense)
Kukinta: valkoinen,
Kasvukorkeus: 20-30 cm

ikivihreä, hidaskasvuinen,
pitkäikäinen

Isot kukat, kukkii pitkään

Viihtyy myös auringossa

Nyppykurjenpolvi
(Geranium sanguineum var.
striatum)
Kukinta: valkoinen, kesä-heinä
Kasvukorkeus: 20-30 cm

Lamopensasangervo
(Spiraea decumbens)
Kukinta: valkoinen,
Kasvukorkeus: 20-30 cm

Tuivio
(Microbiota decussata)
Kukinta: Kasvukorkeus: 40 cm
ikivihreä

Viihtyy myös auringossa

Suunnitelma saattaa muuttua mm . taimien saatavuuden vuoksi .

Toteutuksen
vaiheittaminen
1 osassa

TOTEUTUS YHDELLÄ KERTAA

HYVÄT
PUOLET

HAASTEET/
ONGELMAT
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Lyhyempi työmaa-aika
Pienemmät kokonaiskustannukset
Istutukset samanikäisiä
Puut saman kokoisia
Kerralla valmis kokonaisuus

- Koko rahoituksen saaminen kerralla
- (voi helpottaa jakamalla eri
kalenterivuosi! le)

Toteutuksen
vaiheittaminen
2 osassa

TOTEUTUS KAHDESSA OSASSA

HYVÄT
PUOLET

HAASTEET/
ONGELMAT
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- Vanha ilme säilyy osittain pitempään
puistossa
- Rahoitus helpompi mahduttaa
investointiohjelmaan kahteen
jaettuna

- Osien toteuttaminen monen vuoden
aikavälillä, pitkään keskeneräinen ilme
(kun osat erilaiset)
- Työmaa-ajan pitkä pituus
- Isommat kokonaiskustannukset
- Vanhojen puiden huono kunto,
jouduttaneen poistamaan jatkuvasti
säilyvältä osuudelta
- Mahdollisesti pysyvä eri-ilmeisyys
(esim. eri vaiheissa istutettujen
puiden ilme ja koko)

