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Yllä 1946 ilmakuva. Silloin nykyisellä puistoalueella ylimpänä oli rakennettu kiinteistö. Dottin puolella oli 
pieni rakennus poikittain rantaan nähden ja sen alapuolella piha, jossa on kasvillisuutta.  

Kaavassa tarkasteltavalta alueelta katsoen joen toisella puolella on teollisen yhdyskunnan alkuperäistä 
rakennettua historiallista puistoa. Puistoalue on tämän hetken puistoa laajempi. Nykyisin jäljellä olevaa 
puistoaluetta kutsutaan Saunasillanpuistoksi. Ilmakuvaan on kevyesti hahmoteltu uutta katulinjausta, joka 
on pienentänyt historiallista puistoaluetta. 

Ilmavalokuvasta näkyy Rydbergin puistosuunnitelmien ja hänen noin 15 vuoden aikana tekemänsä suunnit-
telun ja istutustyön tuloksena muotoutunut puistokokonaisuus. Tämän pohjalta voidaan hahmottaa histo-
riallisen puiston rakentamisen periaatteita, joita voidaan käyttää historiallisten puistojen laajennusalueiden 
suunnittelun ja kehittämisen pohjana.

Suunnitelmat tehtiin 1800-luvun puolivälin jälkeen ja puisto on rakennettu 1800-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla. Puusto oli vuonna 1949 varttunutta ja tiheää. Kasvillisuuden joukossa on matalampia ja korkeampia 
kasveja, pensaista eri korkuisiin puihin. Maastokartoituksessa vuonna 2022 todettiin, että vanhin kasvilli-
suus on 1800-luvun lopulta eli kasvillisuuden ikähaarukka nousee 140 vuoteen saakka.

Dottin puoli pieni 
rakennus poikittain 
jokeen nähden ja 
piha sekä puustoa

Tiheästi istutettu teollisen 
historian ajan historial-
linen puisto Rydbergin 
perinteen mukaan

Tontti ja raken-
nus, puustoa

Käytöstä 
vapautunut 
teollisuusalue.

Tontit: kaikilla tonteil-
la puustoa

UUSIKYLÄ III B pihat ja puistot - inventointi
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Piha istutuksi-
neen

Rakennus poikittain jokeen 
nähden. Dottin varasto joen 
suuntaisena. Varaston  purku-
työmaalta kuva alla.

Historiallinen puisto: isot 
kasvillisuusryhmät ja 
selkeitä pienialaisempia 
leikattuja nurmialueita.

Tontit: kaikilla piha-alueilla on 
puustoa.

Yllä ilmakuva vuodelta 1956. Varastorakennus ja piha-alue erottuvat selvästi. Kaikilla tonteilla oli puustoa. 
Entiset Dottin lelukauppa (nykyinen Elävien kuvien teatteri) sekä sauna, pesula ja meijeri, katkaisivat rannan 
puustoisen alueen. (Kuva alla)

Oikealla kuva Dottin tontilta varaston purkutyö-
maalta: näkyvissä joen suuntaiset perustukset. 
Poikittain jokeen nähden sijoitettu rakennus on 
purkamatta. Joen pohjoispuolella olevan varaston 
takana näkyy teollisen yhdyskunnan alkuperäistä 
rakennettua historiallista puistoa.

Elävien kuvien 
teatteri entinen 
Dottin lelu-
kauppa

Sauna, pesula, 
meijeri

Dottin lelu-
kauppa

Varasto

Varasto joen
pohjoispuolella

Purettu varasto

Sauna, 
pesula, 
meijeri

Poikittain jokeen 
oleva rakennus
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Puiston luonne
Tavoite: Puiston tulisi kuulua luonteeltaan keskustan historiallisten puistojen jatkumoon, jossa tulisi 
jatkaa teollisen yhdyskunnan vanhimpien puistojen piirteitä ja periaatteita. 

Tilanne 2022
Puiston poikki on rakennettu 3 m leveä käytävä, jonka molemmin puolin on nurmikko, rannan puo-
lella 5-10 m ja tonttien puolella 2-8 m leveänä alueena. Käytävän molemmin puolin on rivissä har-
vakseltaan puita, jotka ovat joen puolella keskimäärin 7,3 m välein. Lehtipuiden oksisto on korkealla 
ja kuusien oksisto lähtee maan korkeudelta. Vanhimmat puut ovat kaksi useampirunkoista hopea-
pajua, jotka on leikattu noin 8-10 metrin korkeudelta tapeille. Hopeapajut ovat liitettävissä keskustan 
alueella olleeseen hopeapajurivistöön tai hopeapajujen jatkumoon, joka on ollut joen molemmin 
puolin. Hopeapajuista iso osa on jouduttu poistamaan puiden tullessa elinkaarensa päähän. Kos-
ka hopeapajurivistö on ollut luonteeltaan osin jatkuva ja osin pieninä pätkinä toteutunut, voitaisiin 
nytkin samalla periaatteella tuoda hopeapajut kaupunkikuvaan. Tässäkin tapauksessa tontilla olleet 
hopeapajut on istutettu myöhemmin kuin varsinaisilla puistoalueilla. Nykyisessä puistossa on lisäksi 
luonnonkasveina koivuja ja vaahteroita sekä uusimpana kerrostumana istutettuja serbiankuusia. Ho-
peapajuja lukuun ottamatta puut ovat nuoria, 20-30 vuotiaita. Korkeimmat puut ovat koivuja, joiden 
korkeus nousee 21-24 metriin.



4

Kuva 2011
Kaareva käytävä jakaa puistoalueen vihreän alueen kahteen osaan. Rannan puoli on noin 267 m2 ja tont-
tien puoli on noin 241 m2, käytävä on 152 m2.

Forssan kaupungin yhdyskuntalautakunnassa on ollut käsittelyssä ’Rakentamistapaohje: Fors-
san kaupungin ekologisen kestävyyden periaatteet’ Haudankorva III E -asemakaavan yhteydes-
sä.

Ohjetta käytetään hyväksi arvioitaessa maaperän hiilivarastojen laskentaa.

Rakennettu viheralue, kivennäismaa, (maaperä): Sisältää keskimääräisen luvun seuraavilta alueilta

(A2) Käyttöviheralue Kaupunkipuistoja ja -aukioita, leikkipuistoja, liikenneviheralueita keskusta-alueel-
la, pihoja sekä liikuntaan ja toimintaan tarkoitettuja viheralueita.

187 t CO2-e/ha (laskennassa käytettävä arvo)

Puistoalue on kooltaan 0,066 ha jolloin laskutavan mukaan maaperässä on noin 12 t CO2-e.

Tonttialueiden istutetut alueet laskettaisiin edellä esitetyn luvun 187 t CO2-e/ha mukaan. Näitä ei ole 
kuitenkaan arvioitu tässä yhteydessä.
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Elävien kuvien teatterin edessä on istutettu serbiankuusi. Rakennuksen takana on itsestään lisääntyneitä 
vaahteroita.
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Koivuryhmä tonttia rajaavan pensaan edessä.
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Noin 60 vuotiaat hopeapajut on leikattu tapeille. Seuraavan sivun kuvassa 1950-luvulta Finna, Forssan mu-
seo, voidaan todeta, että serbiankuusien paikalla on ollut hedelmäpuita.
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Rannan puusto on harvahkoa ja latvukset nousevat ylös. Taustalla  vastarannalla näkyy historiallisen puiston 
puuryhmä. Pinta-alaltaan pienessä puistossa tiiviisiin ryhmiin istuttaminen on hyvä tapa toteuttaa istutukset 
kuten Luken selvityksessä monitoimikeskuksen piha-alueen istutuksista on todettu. Luken selvityksessä pide-
tään myös parempana istuttaa pieniin tiloihin isoja puita, joiden latvus nostetaan korkealle. Puistoalueella on 
hyvä muutenkin hyödyntää Luken tekemän selvityksen ohjeita. Ohjeista tärkeimmät poimitaan rakentamis-
tapamääräykseen.

Lelukauppias Dott pihallaan arviolta 1950-luvulla. 
Lähde Finna, Forssan museo. Piha-alueella on ol-
lut hedelmäpuita ja pensaita. Pihalla on myös laaja 
nurmialue.
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Yllä 2022 leikatut hopeapajut on karsittu kaksi- tai yksirunkoisiksi. Vaahterat ovat kasvaneet vuoden 1999 
jälkeen. Rantaan tai hieman irti rannasta on istutettu kuusia. Taaimmaiset serbiankuuset eivät ole tarkastelus-
sa olevan kaavan alueella.

Finna Forssan museo, kuvaaja Lauri Pohjakallio 1999. Puistossa on pienehköt viisi ja kaksirunkoiset hopea-
pajut. Hopeapajut muodostavat runkoineen puuryhmän. Lisäksi rannassa on muutamia vaahteran ja koivun 
taimia. Puistoalue on kaksi vuotta aiemmin kaavoitettu puistoksi. Alue on entistä piha-aluetta ja tonttien 
rakennusten purkamisen jäljiltä istuttamatonta aluetta. Rannassa kauempana olevat vaahterat ja koivut ovat 
samaa kokoluokkaa 1999 ja 2021.
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Kuusia 3kpl

Leikatut hopeapalut 2kpl

Koivut 3kpl

Kuuset 2kpl

Koivu ja 3 vaahteraa

3 vaahteraa

Merkittävästi harventunut historiallisen 
ajan puisto.

Tilanne 2021-22
- Rannan ekologinen vyöhyke on tärkeä kaupungin läpi kulkeva elementti ja se kaipaa vahvistusta kaikkial-
la missä se suinkin on mahdollista.
- Historiallisen puiston alueet ovat ekologisen vyöhykkeen sydänalueita ja lepakoiden ruokailualueita. 
- Ilmakuva on vuodelta 2019, maastokäynti tapahtui vuonna 2022. Puistoalueen täydennysistutuksissa on 
istutettu alueelle yhteensä 5 kpl serbiankuusia, vanhoina istutuksina on kaksi hopeapajua sekä luonnos-
taan lisääntyneitä vaahteroita 6 kpl ja koivuja 4 kpl.
- Joen pohjoispuolella olevan historiallisen puiston vaihtelevuus on vähentynyt, kun erilaiset elementit kuten 
matalampi istutus ovat vähentyneet alueelta puiston hoidon yhteydessä.
- Tontit ovat jakautuneet kahteen osaan. On syntynyt puuttomia tontteja ilman kasvillisuutta ja joissakin 
pienissä pihoissa on puita vanhaan tapaan.

Osa tonteista ovat puuttomia tai 
ilman kasvillisuutta ja osalla pi-
enistä tonteista on isoja tai pieniä 
puita.

JOEN VARREN EKOLOGINEN VYÖHYKE
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Kaava-alueen tarkasteltavalla puistoalueella on kasvillisuudessa kaksi mittakaavaa: puut 9-24 metriä ja 
leikatut nurmialueet maksimissaan 10 cm. 
Maastokäynnillä kartoitetut puulajit ja niiden korkeudet on todettu karttapaikan laserkeilauksesta. Koivut 
ovat 21-24 metriä, hopeapajut noin 10 metriä, vaahterat noin 12 metriä ja kuuset 9-15 metriä korkeita. Tä-
män lisäksi puistossa on leikattua nurmialuetta. 
Laserkeilauksen mukaan Loimijoen toisella puolella latvukset nousevat 30 metriin, jonka lisäksi kasvillisuu-
den korkeuksina näkyy 0,5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ja 27 metriä. Tästä voidaan päätellä, että puistoon on 
istutettu vaihtelevasti eri korkuisia ja lajisia kasveja.
Jos halutaan historiallisen puiston laajennusalueelle samankaltaista luonnetta, tulee alueelle istuttaa enem-
män eri korkuisiksi jääviä kasveja ja muodostaa niistä ryhmiä.

Lähde 2021 laserkeilaus, Paikkatietoikkuna.
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Piha-alueet:
Kaava-alueen viidessä pihassa ei ole lainkaan puita (yhtenäinen viiva) tai on vain matalia kasveja (katkovii-
va). Mitä vähemmän tonteilla on puustoa, sitä tärkeämmässä asemassa on läheisen puistoalueen kasvilli-
suus. 

Maastokäynti 2022, puiston puuston iän tarkistus. Puistoalueen serbiankuuset on istutettu 2000-luvulla. 
Vanhoina istutuksina on kaksi arviolta 1960-luvulla istutettua hopeapajua. Luonnostaan lisääntyneet vaah-
terat ja koivut ovat 20-30 vuotiaita.

Ekologinen vyöhyke:
Lepakkoselvityksen mukaan puistoja kehitettäessä tulisi kiinnittää huomiota riittävään lehtipuustoon ja sii-
hen, että alueella on myös vanhoja lehtipuita. Puistot ovat lepakoiden ainoita ruokailualueita.

Loimijoen rannan ekologiseen vyöhykkeeseen liittyvät puistoalueet ovat pienialaisia, joten jokaisessa 
mahdollisessa paikassa tulisi puistojen kehitystä miettiä ennen kaikkea juuri vyöhykkeen voimistamisen 
näkökulmasta. Jotta alueelle saadaan vaihtelua tasaikäiseen ja -välimatkaiseen puustoon, tulee sallia myös 
tiheisiin ryhmiin istuttaminen. Istutusten tiheydessä voidaan ottaa mallia vuoden 1949 ilmakuvasta. Näin 
pienellä puistoalueella yksi pienialainen harvempi alue tai avoimempi alue, jollainen syntyy jo puustokäytä-
vien risteyskohdasta, riittää. Matka pituussuunnassa puiston läpi on reilu 40 metriä, silti puiston osalle tulee 
saada tilallista vaihtelua.
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Latvuspeittävyys %, puusto vuonna 2019 . Ruutukoko 20 x 20m. Lähde paikkatietoikkuna.

Joen pohjoispuolella olevan historiallisen ajan puiston latvuspeittävyys vaihtelee 40 ja yli 71 prosentin välil-
lä. Vuoden 1949 ilmakuvaan verrattuna (jossa näkyvät puiston alkuperäiset istutukset kokonaisuudessaan) 
vuoden 2019 tilanteessa puusto on huomattavasti harventunut. Jos historiallisen puiston laajennusalueelle/
alueille halutaan samankaltaista luonnetta, tulee latvuspeittävyyden noudattaa samankaltaista vaihteluväliä. 
Historiallinen puisto voidaan ottaa vertailualueeksi. Tähän on pyrittävä myös pienempialaisilla alueilla.

Historiallisen puiston laajennusalue joen oikealla puolella on miltei kokonaisuudessaan hiljan istutettu. Sitä 
ei voi ottaa vertailualueeksi.

Vireillä olevan kaava-alueen puustoa ei ole noteerattu latvuspeittävyys analyysissä. Puistoalueella kul-
kevien käytävien risteyskohtaan on merkitty ruutu, jossa latvuspeittävyys on 40-46 %. Silmämääräisesti 
arvioiden voidaan todeta, että koko puistoalueella latvuspeittävyys ei ole ainakaan tätä isompi. Puistoa 
kehitettäessä tulisi saada latvuspeittävyydeltään suurempia ja vaihtelevia alueita myös asemakaava-alueen 
pienelle historiallisen puiston jatkumoalueelle Loimijoen vasemmalle puolelle. 

Asemakaava-alueen puut ovat pääosin 20-30 vuotiaita, joka on vanhaa puustoa noin 50 vuoden päästä, lu-
kuun ottamatta kahta hopeapajua, jotka ovat jo noin 60 vuotiaita. Jatkossa puiston kehittämistä tulisi toteut-
taa siten, että sinne kehittyisi lisää vanhaa puustoa, jonka takia olemassa oleva puusto säilytetään mahdol-
lisimman pitkään. Lisäksi tulee pitää huoli siitä, että jatkuvasti syntyy uutta puustoa, joka korvaa poistuvia 
puita. Esim. hopeapajut ovat ensimmäisiä poistettavia puita ja niitä korvaavat puut tulisi kasvattaa ajoissa. 
Korkealle nousevat latvukset voidaan tuoda myös puistokäytävän päälle. Näin varsinkin rannan puolelle 
saataisiin myös puuryhmiä. Istutettavien puiden tulisi olla lehtipuita. 

Edellä esitetty tarkoittaa, että kasvillisuutta ja puustoa täytyy olla kaiken kaikkiaan enemmän.

Historiallinen puisto

Historiallisen puiston
laajennusalue
Ranta  jo varhaisemmassa
vaiheessa hopeapajurivistö.

Ekologisen vyöhykkeen 
levennys

Historiallisen puiston
laajennusalue
Rannassa  jo varhaisemmasta
vaiheesta hopeapajuja.

Ekologisen vyöhykkeen leven-
nys.
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Piha-alueet

Perinteisesti alueen piha-alueilla on pääosin pienempää kasvillisuutta: hedelmäpuita, marja- 
pensaita, muita pensaita, kukkia ja nurmea.
Suuremmilla pihoilla voi olla yksittäisiä isoksikin kasvavia puita. Usein ne ovat rajojen tuntu-
massa. Latvukset ulottuvat myös naapuritonteille.
Pihapinnat ovat olleet soraa. Pihoilla ei ole perinteisesti ollut laatoitusta tai asfalttia. 
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Uusikylä III B Hiilivarastot
Asemakaava-alueella on kerrosalaltaan 1700 m2 vanhoja hirsitaloja. Taloissa käytetyt hirret on laskettu 
karkeasti 0,15 m paksuina seininä. Kuutioina hirsistä tulee 632 m3, jotka muodostavat Rakennukset hiili-
nieluina https://laskurit.hiilineutraalisuomi.fi/nielu/ sivuilta  laskurin mukaan hiilivaraston, joka on kooltaan 
113 t C, tai 414 t Co2 likimain= 414 t CO2 e. Tämä hiilivarasto säilyy niin kauan kuin hirsirakennukset säi-
lyvät alueella.

Alla olevien yleisten laskentaperusteena käytettävien lukujen pohjalta neliöiden mukaan laskettuna kaa-
voitettavan alueen hirsirakenteiset osat, joita on yhteensä noin 1700 k-m2, muodostavat  139400 kg 
CO2-e, hiilivaraston, joka on  tonneina 139,4 t CO2-e. Edellä esitetyn perusteella nimenomaan hirsiraken-
teiset osat tulisi säilyttää hiilivartastojen näkökulmasta. (Hirsiseinien mukaan laskettuna hiilivarasto on 
miltei kolminkertainen verrattuna keskimääräisen puurakennuksen laskukaavaan.) 

Rakennusmateriaalien hiilivarasto lasketaan kahden materiaalin osalta seuraavasti 
Puu 82 kg CO2-e/k-m2
Betoni 1 kg CO2-e/k-m2

Kaavoitettavalla alueella on muita puurakenteisia osia noin 970 k-m2.  Yleisen laskutavan mukaan näiden 
muodostama hiilivarasto on 79540 kg CO2-e/k tonneina 79,5 t CO2-e.

 https://laskurit.hiilineutraalisuomi.fi/nielu/ sivuilta  laskurin mukaan  
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Hiilivarastot: 
Rakennukset 493.5 t CO2 ja puistoalue yhteensä 27.3 t CO2: Tonttien hiilivarastoa ei ole arvioitu.

Rakennukset
- Alueen suurimmat hiilivarastot ovat sitoutuneet olemassa oleviin hirsirakennuksiin. Rakennukset on raken-
nettu 1800-luvun lopulla ja ennen 1900-luvun puolta väliä. Tämä hiilivarasto on ollut alueella jo ainakin 70 - 
100 vuotta ja tavoitteena on, että hiilivarasto säilyy seuraavat sata vuotta. Jos osia tarvitsee uusia, tehdään 
ne vastaavalla tavalla hirrestä.
- Ruskeat rakennukset on laskettu hirsirakennuksiksi. 
- Hirsirakennuksissa oli edellä esitetyn mukaan 414 t Co2 hiilivarasto.

- Harmaat rakennukset ovat muita puurakenteisia rakennuksia, joissa on myös lämpimiä tiloja. Niiden 
hiilivarasto on laskettu keskimääräisen luvun mukaan, joka on osoitettu rakentamistapaohjeessa: Forssan 
kaupungin ekologisen kestävyyden periaatteet. (Rakennusmateriaalien hiilivarasto lasketaan puuraken-
nuksen osalta seuraavasti Puu 82 kg CO2-e/k-m2) Myös näiden puurakenteisten rakennusten 79,5 t CO2 
hiilivarastolla on merkitystä. 

Rakennuksissa on edellä esitetyn mukaan yhteensä noin 493.5 t CO2 hiilivarasto.

Puisto
- Puistoalueen puissa on tällä hetkellä noin 5,5 m3 puuta, joka on hiilivarastona.
- Hiilivarasto on 1.4 t C tai 5.1 t CO2. Jos tätä verrataan rakennusten hiilivarastoon puistoalueella on mur-
to-osa hiilivarastosta. Puut ovat iältään pääosin 20-30 vuotiaita. Jos ne kerryttävät hiilivarastoja 80 -100 
vuotiaiksi voidaan arvioida, että olevan puuston hiilivarasto kasvaa 13 m3:iin. Alueen puuston tiheys voi-
daan jatkuvassa kasvatuksessa tästä vielä kasvattaa  33 m3:iin. Kun huomioidaan jatkuvan kasvatuksen 
hoitotapa ja oletetaan puita uusittavan 100 v tai pidemmällä syklillä hiilivarastoksi laskettava kuutiomäärä 
lasketaan siten, että puolet hiilivarastosta poistetaan. Jäljelle jää 16.5 m3.

Vaihtoehtoisesti voidaan olettaa alueella olevan kolmen ikäistä puustoa 5.5 + 11 +16,5 m3. 100v tai pidem-
pi sykli huomioi puolet kuutiomäärästä, jolloin hiilivarasto lasketaan 16.5 m3:n mukaan ja on 4.2 t C tai 15.3 
t CO2.

Puistoalueen maaperässä on 0,066 ha jolloin edellisen lisäksi maaperässä on noin 12 t CO2-e.

Puistoalue
maaperän
hiilivarasto
12 tCO2-e




