Fiskarsin puuston hoitoon ja vanhojen puiden poistoon liittyen
• Fiskars Oyj:llä on vastuu puuston hoidosta ja turvallisuudesta omistamillamme Fiskarsin
Ruukin maa-alueilla. Haluamme suojella vanhaa puustoa niin pitkään, kuin se vaaraa
aiheuttamatta on mahdollista.
• Kriittisimmillä alueilla sijaitsevien puiden tilaa arvioimme vuosittain puukohtaisesti
• Puiden terveydentilaa valvoo puistotiimimme lisäksi myös näiden hoitoon erikoistunut erittäin
ammattitaitoinen ja Ruukin puuston hyvin tunteva arboristi.
• Tarvittaessa puu kuvataan tomografialaittein. Tällainen (hyvin kallis) ultraäänitutkimus
paljastaa kiistattomasti puun kunnon ja auttaa oikean päätöksen tekemisessä.
• Asemakaava-alueellamme tehtäviin puiden (pl. kuolleet puut) poistamisiin haemme
tarvittaessa Raaseporin kaupungin ympäristötoimelta maisematyöluvat.
• Vaativimmissa kohteissa arboristi suorittaa puiden poistamiset asianmukaisen kaluston avulla.
Työt pyrimme suorittamaan ennen vilkkainta kesäsesonkia.
• Mm. Hotelli Tegelin edustan puiden osalta konsultoimme asiassa myös kaupunginarkkitehtia
ennen päätöstä. Yksi puista myös tomografiakuvattiin.
• Poistettavan puun korvaamisesta uuden istutuksella päätetään tapauskohtaisesti huomioiden
sijainti, lähistön muut puut ja rakennelmat.
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Talvi- ja kevätkaudella 2017–18 poistetut puut 1 – 5 ja 6 yo. kartoissa:
1. - 2. Jalava, 3. Lehmus, 4 - 6. Jalava
Pusikoiden raivauksia ja huonokuntoisten puiden poistoa on suoritettu myös kartan
alueen reunoissa. Näitä ei ole sisällytetty yo. Ruukin ydinkeskustan karttoihin.
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Poistetut puut numerojärjestyksessä
1. Huonokuntoinen jalava
Suurin osa puusta kuollut. Kannon vieressä toinen kookas jalava. Lähellä myös istutettuja
tammia ja vaahtera. Nämä levittäytyvät kasvaessaan ja täyttävät tyhjiön.

2. Huonokuntoinen jalava
Hotelli Tegelin edessä on myös kookas tammi, joka jalavan kaadon myötä saa tilaa ja
näkyvyyttä. Syntynyt tyhjiö katoaa aikaa myöden tienvarressa sijaitsevan jalavan kasvaessa.

3. Huonokuntoinen lehmus
Puun heikko kunto varmistettiin läpivalaisemalla se ennen kaatoa.

4. Jalavan latvukseton runko
Runko oli tullut tiensä päähän. Sijaitsi hyvin vaarallisella paikalla aivan hotellivieraiden
kulkureitin varrella.

5. Jalavan latvukseton runko
Kunnoltaan hyvin vaarallinen ja tullut tiensä päähän. Puun elävä osa oli vaarassa kaatua
kävelytielle. Lähialueelle on jo aikaisemmin istutettu jalavia ja tammia. Puita 2-5 ei korvata.

6. Kookas jalavan latvukseton runko
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Kaarnaton puu oli ollut kuollut jo pidemmän aikaa ja runko oli suurilta osin pehmeä
Puuta ei korvata, koska sijaitsee osin (kaupungin) tiealueella

1. Jalava

2. Jalava

5. Jalava
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3. Lehmus

6. Jalava

