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puutaso
+penkki

pe

pe

uusi
polku

nykyinen levennetään
tasaleveäksi, leveys 3m

minigolfille varattu
alue

uusi laituri,
mahdollisuus onkia ja
oleskella

uusi polku
Kotiseutumuseolle,
pinnoite
luonnonsoramurske
3 m leveä

uudet
perennapenkit,
esim. Lythrum
salicaria,
Lysimachia
vulgaris, Lychnis
flos-cuculi

mongolian-
vaahterat
hoitoleikataan

säilytettävät puut

uudet
portaat

nykyinen polku
3m leveä

i

istutettavat
terijoensalavat

asukkaiden
perustama
perennapenkki

kaikki terijoensalavat
säilytetään toistaiseksi,
uudet istutetaan, kun
tulevat huonokuntoisiksi

uusi
perennapenkki,
esim.Paeonia
anomala

uudet
kivituhkakäytävät

uusi polku, pinnoite
luonnonsoramurske
2m leveä

VIELÄ RAKENTAMATTOMAT
KERROSTALOT

UUDET KERROSTALOT

IISALMEN POLIISILAITOS

info: kaupungin
hulevedet

vuorimänty-
istutusta
pienennetään

istutettavia
omenapuita

ETELÄINEN POHJOLANKATU

VIRRANKATU

pe

pe

ruusut poistetaan,
tilalle syreenejä,
esim. Syringa
vulgaris, Syringa
vulgaris 'Alba',
Syringa 'Ainola'

istutettavia
omenapuita

säilytettävät puut

säilytettävät puut

säilytettävät puut

viitapihlaja-
angervot
poistetaan, tilalle
ruusuja Rosa
'Poppius', 'Plena'
ja 'Minetta'

uusi
perennapenkki,
esim. Phlox
paniculata,
Geranium
himalayense,
Lamprocapnos
spectabilis +
tulppaanit ja
laukat

eri lajisia
herukkapensaita

alueen niitto kerran
kasvukaudessa, suurempia puita
säästetään

uudet
perennapenkit, esim.
Iris pseudacorus

pe

uudet
pensaat, esim. Salix
purpurea 'Nana'

nykyiset puut
säilytetään,
huomioidaan
näkymät järvelle,
niitetään kerran
kasvukaudessa

nykyiset puut
säilytetään,
huomioidaan
näkymät järvelle,
niitetään kerran
kasvukaudessa

tervalepikko, muuttumassa
luonnontilaisen kaltaiseksi
tervaleppäkorveksi,
hoidetaan mahdollisimman
luonnontilaisena

KOTISEUTUMUSEO

polkujen vierustat
hoidetaan ylläpidollisin
raivauksin

polkujen vierustat
hoidetaan ylläpidollisin
raivauksin

PALOISVIRTA

rantapuustoa
säästetään

eri lajisia
herukkapensaita

eri lajisia
herukkapensaita

eri lajisia
herukkapensaita

säilytettävät
puut

oleva polku rantaan

rantapuustoa
säästetään

rantapuustoa
säästetään

rantapuustoa
säästetään

MERKINNÄT

suunnittelualueen raja

nykyinen säilytettävä puu

istutettava puu

pensaat

perennat

louhepenger

puusto

rakennettu puiston osa/peruspinta nurmea

tervalepikko/ tervaleppäkorpi

niitty

sekametsä

haavikko

soistuva alue/ kostea alue

nykyinen/uusi puistoskäytävä,
luonnonsoramurske

uusi laituri

istuskelupaikka (penkki)

uusi puusilta

uudet puuportaat

infotaulu

näkymät järvelle

pe

i

+8
9.0

0

+8
8.0

0

+90
.00

pe

pe

i

i

i

i

POHJOISOSA

KESKIOSA

ETELÄOSA

0 5 10 15 20 25m

LUONNOS 4.9.2020

1:500VIRRANPUISTO Yleissuunnitelma
Pohjoisosa

Iisalmi

RNo/ INi


	Pohjoiosa 1:500

