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Tule mukaan 
kartoittamaan puita

Rungon ympärysmitan 
mittaaminen Lajinimi

Kartoitetaanko
metsät?

Tuusulan kunta kartoittaa hallinnoi-
miensa alueiden katu- ja puistopuita 
puurekisteriin.

Puut luovat viihtyisää kaupunkiympäris-
töä ja vähentävät tiiviin rakentamisen 
 tuomia ympäristö- ja terveyshaittoja 
esimerkiksi vaimentamalla melua ja  
sitomalla pölyä ja ilmansaasteita. 

Puiden kartoittaminen mahdollistaa 
niiden tuottamien ekologisten,  
kulttuurillisten ja taloudellisten arvojen 
tunnistamisen ympäristössämme. 

Puut ovat kaupunkiympäristön  
suurimpia hiilinieluja ja toimivat keskei-
senä elinympäristönä ja ravinnon- 
lähteenä lukuisille muille eliöille kuten 
linnuille ja pölyttäjähyönteisille.  

Kunnan puuomaisuuden tunteminen 
auttaa myös tulevan kaupunkiraken-
teen suunnittelussa tekemään järkeviä 
ja ekologisesti kestäviä ratkaisuja  
sekä parantamaan ympäristömme  
viihtyisyyttä.

Puukartoituksen tarkoituksena on  
kartoittaa Tuusulan kunnan yleisten 
alueiden katu- ja puistopuita. 

Mukaan voi tulla jokainen. Välineinä  
tarvitset vain älypuhelimen ja mitta- 
nauhan.

Halutessasi voit hakea mittanauhan 
Tuusinfosta!

Aloita kartoittaminen 
skannaamalla QR-koodi

Rungon ympärysmitan avulla voidaan 
arvioida puun tuottamia hyötyjä,  
esimerkiksi hiilensidonnan määrää. 

Puun rungonympärys mitataan 130 cm 
korkeudelta mittanauhalla.  
Rungonympärys mitataan sentti- 
metreinä puolen sentin tarkkuudella  
(esim. 62,5 cm).

Tunnista puulaji parhaan kykysi mu-
kaan. Esimerkiksi jos tiedät puun olevan 
koivu, muttet osaa sanoa onko se hies- 
vai rauduskoivu, valitse valikosta lajik-
si ’’koivu’’. Mutta jos tunnistat puun oleva 
hieskoivu, valitse lajiksi ”hieskoivu”. 

Jos tunnistamaasi lajia ei ole valikossa, 
valitse ”jokin muu”. Sen jälkeen voit kir-
joittaa itse vastauksen. 

Jos tunnistaminen on haastavaa, voit 
valita valikosta ”en tiedä”. 

Lajintunnistus voi olla joidenkin puiden 
kohdalla hankalaa. Helpompia tunto-
merkkejä ovat lehtien muoto ja mah-
dolliset kukat ja hedelmät.

Lajitunnistuksen avuksi:

•  Tämän esitteen toisella puolella on 
kuvattu Tuusulassa yleisten lehti- 
puiden lehtiä. 

• Kasviot ja opaskirjat

•  Internetissä luontoportti.com sivusto

•  Älylaitteiden kasvien tunnistus- 
sovellukset kuten plant.net  
(englanninkielinen) 

Kartoitussoveluksen voi avata suoraan 
puhelimen tai tabletin selaimella tai  
ilmaisella survey123-sovelluksella.

Survey123-sovelluksen voit ladata 
Play-kaupasta tai App-storesta. 

Kartoitettavat alueet sijaitsevat katujen 
varsilla ja puistoissa. Ne ovat merkitty 
kartoitussovellukseen vihreinä alueina. 

Kaikilla merkityillä alueilla on alustavan 
arvion mukaan kartoitettavia puita. 
Alueiden rajat ovat kuitenkin suuntaa- 
antavia eivätkä ne välttämättä sisällä 
kaikkia Tuusulan kunnan katu- ja  
puistopuita.

Kartotetut puut ilmestyvät  
kartoitussovelluksen karttaan vihreinä  
palluroina.

Esimerkkinäkymä kartoitussovelluksesta

Kartoitussovelluksessa valikon puulajit  
suodattuvat kirjoitussyötteen avulla.

Lisätietoja: Laura Turpeinen  
  gsm 040 314 4333 
  laura.turpeinen@tuusula.fi

Metsäiset alueet, ryteiköt ja muut ti-
heästi puustoiset alueet eivät kuulu 
kartoituksen piiriin, vaikka ne sijaitsisivat 
puistossa tai merkityillä alueella. 

Katupuut kasvavat teiden, katujen ja 
muiden väylien varsilla. 

Puistopuita kasvaa leikkipuistojen ja 
muiden rakennettujen puistojen lisäk-
si erilaisilla suojavyöhykkeillä ja viher-
kaistaleilla. 

Epäselvissä tilanteissa merkataan puun 
tyypiksi ”jokin muu”. 

1.  Avaa puhelimen selaimella osoite: 
https://arcg.is/1TPX1u1

 
tai käytä oheista 
QR-koodia.  
 
 

2.  Valitse puun tyypiksi katupuu, puis-
topuu tai jokin muu. 

3.  Valitse, onko puu yksirunkoinen vai 
monirunkoinen.

4.  Mittaa rungonympärys tai runkojen 
ympärys senttimetreinä lähimmän 
puolen senttimetrin tarkkuudella 
mittanauhalla (esimerkiksi 23,5 tai 
23,0) 130 cm korkeudelta maan- 
pinnasta.

3.   Merkkaa puun sijainti kartalle mah-
dollisimman tarkasti käyttäen apu-
nasi laitteesi GPS-sijaintia ja ilmaku-
vaa. Mahdollisuuksien mukaan pyri 
liikuttamaa osoitin tarkasti siihen 
kohtaan, jossa puu näkyy ilma- 
kuvassa.

5. Tunnista puulaji 

6.  Paina lähetä ja voit siirtyä seuraa-
vaan puuhun!

130 cm 

leppä

tervaleppä

pilaritervaleppä

harmaaleppä

sulkaharmaaleppä

Lepp|

Puun ollessa monirunkoinen jokaisen 
rungon ympärys mitataan erikseen.

130 cm mittauskorkeus mitataan run-
gon myönteisesti rungon ollessa vino.

Maan ollessa epätasainen, runko  
mitataan 130 cm korkeudelta maan 
korkeimmasta kohdasta.

130 cm 

130 cm tai kirjoittamalla puhelimesi 
selaimeen osoitteen:

https://arcg.is/1TPX1u1 

130 cm 130 cm 

Katupuu Puistopuita

Tule
mukaan

kartoittamaan!



JALAVAT

LEPÄT KIRSIKAT HEVOSKASTANJA

TAMMET VAAHTERA & SAARNIPIHLAJATLEHMUS

HAAPA TUOMET OMENAT

KOIVUT

Lehtosaarni
Fraxinus excelsior

Punatammi
Quercus rubra

Hieskoivu
Betula pubescens

Vuorijalava  
Ulmus glabra

Suomenpihlaja
Hedlundia hybrida

 
Puistolehmus on Suomen  
yleisin katupuu.

Eri lehmuslajeja voi olla vaikea  
erottaa varmasti toisistaan.  
Puistolehmuksen runko on yleensä 
muhkurainen toisin kuin muiden  
Suomessa kasvavien lehmuslajien.

Ruotsinpihlaja
Scandosorbus  
intermedia

Vaahtera
Acer platanoides

Tammi
Quercus robur

Rauduskoivu
Betula pendula

Kynäjalava
Ulmus laevis

Kotipihlaja
Sorbus aucuparia

Tuusulan 
nimikkopuu

Omena
Malus domestica

Rusokirsikka
Prunus sargentii

Tuomet, kirsikat, luumut ja monet muut 
monille tutut puut kuuluvat Prunus- 
kasvisukuun. Prunuksille on tyypillistä 
näyttävä kukinta.

Harmaaleppä
Alnus incana

Hevoskastanjat ovat usein  
leveänmallisia puita. 
Ne kukkivat kesäkuussa näyttävästi 
suurilla valkoisilla kukilla.

Tuusulan kunnan puistoalueille  
on istutettu paljon syötäväksi  
tarkoitettuja omenoita.  
Julkisilla aluella saattaa myös olla  
koriste- ja marjaomenapuita, joiden  
hedelmät eivät välttämättä  
ole syöntiin kelpaavia.  

 
Puistoissa kasvavia omenoita  
ja muita hedelmäpuiden  
ja marjapensaiden antimia saa  
vapaasti kerätä omaan käyttöön.

Rusokirsikka kukkii vaaleanpunaisilla 
kukilla ennen lehtien puhkeamista.

Lehtotuomi kukkii  
voimakastuoksuisilla 
valkoisilla kukkatertuilla 
touko-heinäkuussa.

Tervaleppä	 	
Alnus glutinosa

Rusokirsikat ovat myös  
tunnettuja lehtien kauniista  
kirkkaanpunaisesta syysväristä.

Lehtotuomi
Prunus padus

Puistolehmus
Tilia x vulgaris
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Hevoskastanja 
Aesculus hippocastanum
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Haapa
Populus tremula

3–
5 

cm

 
Useista puulajeista on  
olemassa kasvutavaltaan  
kapeita pilarimaisia tai  
pylväsmäisiä muotoja. 

Pilarihaapa ja  
pilaritervaleppä ovat  
näistä yleisimpiä. 8–
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