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SUUNNITELMAN SELOSTUS

Kohde

Woodhenge -lahopuuteos si joitetaan Suutalanah-

teen alueelle Hervannan valtaväylän varrelle. Suu-

talanahde si jaitsee Korkinmäessä, Muotialan ja

Turtolan läheisyydessä. Lahopuuteos si joitetaan

raitiotiereitin ja Hervannan valtaväylän väliselle

alueelle. Alue muotoillaan raitiotien rakentamisen

yhteydessä uudestaan ja sille perustetaan niitty,

joka ympäröi lahopuuteosta. Lahopuuteos si jaitsee

näkyvällä paikalla. Teoksen voi nähdä raitiotievau-

nusta tai ajoneuvosta Hervannan valtaväylältä.

Lahopuuteos rakennetaan raitiotien reitin varrelta

kaadetuista puistolehmuksista. Raitiotien reitiltä

kaadetti in useita kymmeniä puistolehmuksia. Suuri

runkojen määrä mahdollistaa ison lahopuuteoksen

rakentamisen. Kaadetut lehmuksien rungot on va-

rastoitu Nekalaan.

Teoksen lopullinen si jainti määräytyy pintamaiden

sekä pinnanmuotojen mukaan. Runkonipuista koos-

tuvien paasien perustukset tulee suunnitella siten,

että ne pysyvät turvallisesti pystyssä. Perustukset

ratkaistaan pintamaiden laadun ja pinnanmuotojen

mukaan.

Lahopuun merkitys kaupungin viheralueilla

Lahopuun vähäisyys metsissä on tällä hetkellä Suo-

men luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen mer-

kittävin ongelma. Lahopuusta ri ippuvaiset laj it ovat

muodostavat uhanalaisimman yksittäisen eliöryhmän

Suomessa. Lahopuiden varassa elävät monet harvi-

naiset ja uhanalaiset lahottajasienet, hyönteiset ja

linnut. Lahopuiden niukkuus johtuu talousmetsien

käsittelystä.

Woodhenge –lahopuuteos rakennetaan käsittelemät-

tömistä puistolehmuksen rungoista, joiden annetaan

lahota. Uhanalaisen ja harvinaistuvan eliöstön kan-

nalta etenkin jaloista lehtipuista kuten lehmuksista

peräisin oleva lahopuuaines on arvokasta (Ahlroth

ym. 2009). Vaikka raitiotien reitiltä kaadetut lehmuk-

set ovat pääosin puistolehmusta, odotettavissa on,

että myös kotimaisia metsälehmuksia hyödyntävä la-

j isto asettuu lahopuuteokselle.

Biodiversiteetin vaalimisen lisäksi lahopuut ja Wood-

henge –ympäristötaideteos uudistaa kaupunkimaise-

maa. Lahopuuta ei ole juurikaan aiemmin käytetty vi-

heralueilla. Ympäristökasvatuksen näkökulmasta

Woodhenge -teos nostaa esi in lahopuun merkityksen

luonnon monimuotoisuudelle.
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Teoksen muoto ja rakenne

Teoksen muoto on saanut inspiraation Etelä-Englan-

nissa si jaitsevasta esih istoriallisesta Stonehengen

monumentista.

Monumenttia varten lehmuksien rungoista tehdään

kahdenlaisia nippuja, jotka asetellaan siten, että ni i-

den muoto muistuttaa Stonehengeä. Pystyyn tulevat

niput ovat suurempia, ja ne muodostetaan 3-4 leh-

muksen rungosta. Ylös pystynippujen päälle, vaaka-

suoraan tulevat niput ovat pienempiä ja ne tehdään

2-3 lehmuksen rungosta. Koska lehmuksien rungot

ovat eri paksuisia, ratkaistaan käytettävien runkojen

määrä nippuja tehdessä. Molemmista nipputyypeistä

tavoitellaan saman kokoisia keskenään. N iput

sidotaan kiinni metallivanteilla kahdesta kohdasta.

Rungoista koostuvista nipuista rakennetaan paasia,

jotka si joitetaan ympyrän muotoon. Osa nipuista tai

yksittäisistä lehmuksien rungoista jätetään monu-

mentin viereen maahan lahoamaan. Maahan jätetyt

rungot mukailevat Stonehengen monumentin kaatu-

neita kivipaaseja.



Lahoaminen, seuranta ja ylläpito

Biodiversiteetin kannalta lahoaminen on tärkeää ja

siksi lahopuuteoksen annetaan lahota. Lahopuu-

teoksessa lehmuksen rungot si joitetaan kuitenkin si-

ten, että ne eivät ole kosketuksissa maan kanssa. Si-

ten ne säilyvät kuivina ja lahoavat hitaammin.

Runkojen kuntoa seurataan vuosittain . Kun rungot

ovat lahonneet ni in paljon, että ne arvioidaan laho-

puuteoksen muodon kannalta epävakaiksi tai turvat-

tomiksi , n iput nostetaan pois kehämuodostelmasta.

Poistetut rungot jätetään lahopuuteoksen viereen

jatkamaan lahoamista. Luonnon monimuotoisuuden

kannalta myös pitkälle lahonnut puu on hyödyllistä.

Teos rakennetaan sellaiseksi , että rungoista koostu-

via nippuja voidaan vaihtaa myöhemmin uusi in .

Myöhemmin teoksen osana voidaan hyödyntää muita

Tampereen kaupungin viheralueilta kaadettavia jalo-

jen lehtipuiden runkoja. Vaihtoehtoisesti teoksen

voidaan antaa lahota paikallaan ja muuttua maise-

massa.

Laj iston leviämistä lahopuuteokselle arvioidaan sil-

mämääräisesti vuosittain . Arvioinnin kohteena ovat

lahottajasienet, hyönteiset ja linnut. Myös mahdolli-

sia epifyyttinä kasvavien sammalten kasvamista run-

kojen pinnalle seurataan. Runkojen lahoamista seu-

rataan vuosittain arvioimalla runkojen lahoaste

puukon avulla (ks. Alaspää ym. 2015).
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Paasista muodostettu ympyrä. Kolmessa paadessa on pystyssä vain
yksi nippu lehmuksien runkoja.

Paasista muodostettu ympyrä sivusuunnasta

Lehmuksia Hämeenkadulla ennen
raitiotien rakentamista

Suunnittelijat: Jere Nieminen ja Joakim Suvanto
Asemapiirrokset: Joakim Suvanto
Havainne- ja valokuvat: Jere Nieminen

Woodhenge - Yleissuunnitelma 2019, sivu 3/3

Työn tilaaja: Tampereen kaupunki

Päivämäärä: 4.9.2019

Mittakaava: 1 :50
Laatija: Villi vyöhyke ry.
Yhteystiedot: http://villivyohyke.fi/




