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1. Kaupunkipuuston omaisuudenhallinta
• Puurekisteri on keskeinen omaisuudenhallinnan väline
• Omaisuudenhallinnasta vastaa Turun Kiinteistöliikelaitoksen
Infrapalvelut
• Puiden hoitotöistä vastaavat Turun Seudun Kuntatekniikka Oy ja
Destia Oy aliurakoitsijoineen

• Puurekisteri
•
•
•
•

Puita rekisteröity paikkatietojärjestelmään vuodesta 2007 lähtien
Trimble Locus (entinen Tekla Xcity)
Ei sisällä metsien puita, kaavoittamattomia alueita eikä tonttipuita
Tällä hetkellä rekisterissä tiedot yli 34 000 katu- ja puistopuusta,
nyt n. 95% tarkat tiedot hallussa
• Rekisteri valmistuu loppuvuoden aikana: ”rästikohteet” jäljellä,
”putsausta”
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• Puurekisterin käyttötarkoitus
• Ylläpitotyömaiden suunnittelu
• Kokonaistiedon hallinta ja tallentaminen
• Ominaisuustietojen tallentaminen, selaus ja haku sekä monipuolisten
kyselyhakujen mahdollisuus
• Uudet investointihankkeet ja -suunnitelmat
• Puuomaisuuden ja tiedon hallinta alueurakoinnissa
• Mahdollistaa systemaattisen hallinnoinnin, ylläpidon ja
kokonaisvaltaisen omaisuuden hallinnan

• Puumäärä on jatkuvassa kasvussa

• Turku on yksi maan kasvukeskuksista
• Puita paljon lisäksi tonteilla: koulut, päiväkodit, lastenkodit,
vanhainkodit, terveysasemat, museot, muut kaupungin kiinteistöt
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2. Puut ja alueurakointi
• Turussa katu- ja viheralueiden ylläpito kilpailutetaan
• Alueurakat 2015 lähtien (Pohjois-Turku, Raunistula-Paattinen
1.6.2015 lähtien
• Nyt valmistelussa Itä-Turku, jonka aloitus 2016
• Länsi-Turku, Etelä-Turku, Keskusta 2019 kilpailutus

• Puut ovat mukana alueurakoissa

• Samalla tavalla kuin muukin julkinen omaisuus
• Laatuvaatimuksena tehtäväkortti (taustalla VHT’14, alan standardit)
• Urakka-asiakirjoissa on vaatimuksena ”Puunhoitotehtävissä
työskentelevällä tulee olla arboristin ammattitutkinto”

• Markkinat ja saatavuus

• Puunhoitoala on keskittynyt: PK-seutu, Turku, Tampere
• PK-yrityksiä
• Alueurakointi tulee kehittämään markkinoita? Paitsi puunhoito,
muutenkin?
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3. Turun kaupunkipuulajiston linjaus
• Uusi monen hallintokunnan hanke
•
•
•
•

Alkanut vuonna 2014
Ohjeistetaan nyt ja tulevaisuudessa Turussa käytettävä puulajisto
Taustalla vaikuttaa laajeneva konsulttisuunnittelijoiden käyttö
Pyritään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, mm.
ilmastonmuutokseen sekä tauteihin ja tuholaisiin
• Mukana Kila, Kaupunkisuunnittelu, Rakennusvalvonta,
Ympäristönsuojelu, Museokeskus

• Nykyinen kaupunkipuulajisto

• Perinteisesti voimakas vaikutus kaupungin yleisilmeeseen
• Noin 250 erilaista taksonia lehti ja havupuita
• Uuden lajiston systemaattinen kokeilu tavanomaisissa kohteissa
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