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Linjausta on tehty poikki hallinnollisella  
työryhmällä, jonka jäsenet ovat:

Kaupunkipuu-
linjauksen pää-
tavoitteena on 
tietämyksen 
lisääminen sekä 
puiden hyvin-
voinnin ja arvojen 
turvaaminen.

”
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Esipuhe 
Puut ovat kaupunkiympäristön erityis-
ominaisuus, joka pitää ottaa huomioon 
kautta linjan eri hallintokuntien toimen-
piteissä. Puiden hyvinvoinnin turvaaminen 
kuuluu meille kaikille, niin kaupungin eri 
hallintokunnille kuin kaupungissa toimiville 
muille tahoille.



Turun kaupunkipuulinjaus on kaupungin yhteinen tahtotila, jonka pää-
tavoitteena on tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin ja 
 arvojen turvaaminen. Linjauksessa puita on tarkasteltu kulttuurihistorian, 
 kaupunkikuvan, monimuotoisuuden, puulajiston, rakentamisen ja yllä-
pidon sekä omaisuuden rahallisen arvon ja hyötyjen näkökulmista.  
Linjaus päivitetään kokonaisuudessaan 15 vuoden välein.

Linjaus koskee Turun kaupungin omistuksessa ja Kiinteistöliikelaitoksen 
vastuulla olevien rakennettujen viheralueiden katu- ja puistopuita, joita 
on yli 30 000 kappaletta. Linjaus ei koske metsiä, metsityksiä ja kaavoit-
tamattomia alueita. Linjauksessa ei käsitellä myöskään muiden tahojen 
omistamia tai hallinnoimia puita tonteilla. 

Kaupunkipuulinjaus on meidän kaikkien turkulaisten hyödynnettävissä, 
vaikka linjaus on tarkoitettu pääasiassa eri hallintokunnille kaavoituksen, 
suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon käyttöön. Kaupunkipuulinjaus 
nostaa Turun kaupunkipuiden arvostusta, lisää tietoisuutta niiden  
hyödyistä ja turvaa hyvinvoivien puuistutusten säilymisen muuttuvassa 
kaupunkiympäristössä. 
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Turun nykyinen 
kaupunkipuusto 
ja tulevaisuus
Puilla on parhaimmillaan voimakas 
vaikutus kaupungin yleisilmeeseen. 
Turun ilmettä voisi kuvailla vehmaaksi, 
mikä on arkkitehtuurin lisäksi suurten, 
komeasti taivasta kohti kurkottavien 
vanhojen jalopuiden ansiota.

TURUN NYKYISET KAUPUNKIPUUT
Turun nykyiseen kaupunkikuvaan vaikuttaa suuresti vuoden 1827  
suur palo. Tämä Pohjoismaiden suurin kaupunkipalo tuhosi suurelta osin 
 silloisen Suomen suurimman kaupungin. Tässä yhteydessä tuhoutui  
myös paljon kaupunkirakenteen puuistutuksia.

Saksalaistaustaisen arkkitehdin Carl Ludvig Engelin laatimassa uudes-
sa asemakaavassa vuodelta 1827 valtaosa tulevasta kaupunkivihreästä 
sijoitettiin rakennettaville tonteille palokujannepuiksi. Näin ollen suuria 
puu kujanteita ja katupuusommitelmia ei juurikaan sijoittunut  kaupungin 
yleiselle liikenneverkostolle. Sen sijaan puustoa sijoitettiin runsaasti kes-
kustaa ympäröiville kivisille mäille, Aurajokirantaan ja Vanhan Suurtorin ja 
Tuomiokirkontorin ympäristöön. Nyt, lähes 200 vuotta myöhemmin, voi-



daan todeta tilanteen olevan vastaavanlainen. Aurajokiranta 
reunustavine puineen ja vanhan keskusta-alueen puistot 
kuuluvat tärkeänä osana suomalaiseen kansallismaise-
maan. Paljaat mäet on rakennettu puistoiksi. Puolalanmäki, 
Vartiovuori, Samppalinnan vuori ja Urheilu puisto ovat Turun 
merkittävimpiä julkisia viheralueita ja samalla myös valta-
kunnallisesti arvokkaimpia rakennettuja puistoja.

VANHOISTA TONTTIPUISTA OSA kasvaa edelleen 
nykyisessä katutilassa. Tällaisia ovat mm. Julinin vaahtera 
(Eerikinkatu 4) ja saarnit Eerikinkatu 31:ssä ja Puolalankatu 
3:ssa. Näitä puita pyritään säilyttämään katumaisemassa 
niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Ne ovat osa Turun elä-
vää kulttuurihistoriaa. Turun nykyinen keskustan puulajisto 
ilmentää kaupungin historian kehitystä. 

TURUN RAKENNETUILLA VIHERALUEILLA 
kasvaa 1.1.2016 yhteensä 33 637 puuta. Näistä on lehtipui-
ta 27 330 kpl ja havupuita 6 307. Katujen varsilla katupuina 
kasvaa yhteensä 11 538 puuta ja puistoissa 22 099 puisto-
puuta. Luvut eivät sisällä suojaistutuksia. 

Rakennetuilla 
viheralueilla  

kasvaa yhteensä  

33 637
puuta.
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Kulttuuri- 
historia ja 
kaupunkikuva
Jokirannan puurivit loivat Turun ytimen

Turun keskustan kaupunkirakenne perustuu vuoden 1827 suuren 
kaupunkipalon jälkeen laadittuun asemakaavaan, niin sanottuun Engelin 
asemakaavaan. Ruutukaava oli ajan tapa järjestää kaupunkiasutusta.  
Uutta oli se, miten paljon kaavan ja rakennusjärjestyksen määräysten 
mukaan kaupunkiin tuli kasvillisuutta ja miten väljästi kaupunki rakennettiin.



Kulttuuri- 
historia ja 
kaupunkikuva

Tavoite
Kulttuurihistoriallinen ympäristö säilyy elävänä ja puut  
ovat osa Turun ja turkulaisten identiteettiä. Kaupunkipuut 
korostavat eri alueiden omaleimaisuutta.

Keinot
• Hoidetaan suojeltuja ja maisemallisesti merkittäviä puuryhmiä ja  

-kujanteita mahdollisimman pitkään
• Tehdään uusintasuunnitelmat ennakoivasti
• Muutetaan alkuperäistä suunnitelmaa vain perustelluista syistä
• Palautetaan ja ylläpidetään arvokkaita avoimia maisemia ja näkymiä
• Vältetään historiallisten puistojen täydennysrakentamista 
• Vaalitaan puukujanteita ja tarvittaessa ennallistetaan kujanne  

toiseen kohtaan
• Vältetään sijoittamasta sähkökaappeja, mainostauluja tai muita  

rakenteita vanhoihin puukokonaisuuksiin ja kujanteisiin 
 

Hyödyt
• Valtakunnallisesti merkittävät historialliset viheralueet säilyvät
• Turkulaiset arvostavat omaa ympäristöään
• Kulttuurihistoriallinen ympäristö puuistutuksineen luo  

viihtyisyyttä asukkaille ja matkailijoille 
• Puut ovat oleellinen osa Turun kansallista kaupunkipuistoa

Täydennysrakentaminen tuo uudet 
haasteet ruutukaava-alueen kulttuuri-
historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti 
merkittävälle puustolle.”

IINA PAASIKIVI,  
kaavoitusarkkitehti,  
kaupunkisuunnittelu

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus
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Moni- 
muo- 
toisuus
Hyvät oltavat puille ja monille eliöille

Vasta viime vuosina on ymmärretty, että hoidetuilla 
puistoilla saattaa olla suuri merkitys runsaslukuisen 
eliöjoukon elinympäristönä. Lajiston säilymistä voidaan 
auttaa hyvällä istutussuunnitelmalla, jossa vanhojen  
puiden läheisyyteen istutetaan riittävän ajoissa samaa 
lajia olevia nuoria puita. Näin eliölajistolle annetaan 
mahdollisuus asettua uuteen elinympäristöön ennen 
vanhojen puiden poistamista.



Turun puistoissa tiedetään elävän useita 
uhanalaisia eliölajeja, mutta havainnot 
perustuvat satunnaisiin tapaamisiin.  
Jotta puistojen hoito-ohjeistuksessa  
voitaisiin ottaa huomioon lajiston moni-
muotoisuus, tulee tutkimusta lisätä.”

JARMO LAINE,  
luonnonsuojelutarkastaja,  
Ympäristönsuojelu

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Tavoite
Monimuotoisuuden hyödyt ja haitat ymmärretään.  
Turun viheralueet säilyvät monimuotoisina ja eliöstöltään 
rikkaina.

Keinot
• Puut toimivat ekologisena viherkäytävänä tiivistyvässä 

kaupunkiympäristössä
• Säilytetään laho- ja onkalopuita mahdollisuuksien mukaan
• Huomioidaan maisemalupapäätöksissä sieni-, hyönteis- ja  

nisäkäslajisto
• Jätetään kaadettujen puiden runkoja maapuiksi, ei  

kuitenkaan hoidettaville nurmikkoalueille
• Kerrotaan maapuiden tarkoituksesta ja hyödyistä infokyltein
• Seurataan haitallisten vieraslajien tilannetta kansallisella ja  

kansainvälisellä tasolla

Hyödyt
• Geneettinen monimuotoisuus säilyy
• Riskienhallinta tautien ja tuholaisten varalta paranee
• Luonnon monimuotoisuus lisää asukasviihtyisyyttä 
• Turvaa lahopuissa eläville lajeille elinolosuhteet
• Säästää kaadetuista puista johtuvia kuljetuskustannuksia
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Vanhoja puita vaalien, uusia kokeillen

Turun nykyinen kaupunkipuusto kohtaa tulevaisuudessa uusia 
haasteita. Ilmastonmuutos on muuttamassa kaupunkien 
olosuhteita puustonkin kannalta haasteellisemmaksi samalla 
kun kaupunkirakenne tiivistyy. Kaupunkipuuston tulee 
elää ajassaan ja reagoida uusiin haasteisiin ja uhkakuviin 
ennakoivasti. Siksi Turussa on päätetty laajentaa käytettävää 
puulajivalikoimaa määrätietoisesti.

Puulaji- 
valikoima



Uusia puulajeja ja 
-lajikkeita kokeillaan 
systemaattisesti eri 
puolilla kaupunkia. 
Kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaissa kohteissa 
puulajistoa käytetään 
aina historiaa 
kunnioittaen.”

AKI MÄNNISTÖ,  
puuasiantuntija,  
Kiinteistöliikelaitos

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Tavoite
Turun kaupunkipuusto on ekologisesti ja 
ilmastollisesti kestävää sekä monimuotoista  
niin lajistoltaan kuin geneettisesti. Turku  
on suurin kaupunkipuuarboretum. 

Keinot
• Tiedostetaan kulttuurihistoriallisesti  

arvokkailla alueilla niiden erityispiirteet
• Säilytetään Turulle ominaista puulajistoa  

sekä vaalitaan vanhoja ja kestäviä puukantoja
• Monipuolistetaan istutettavaa puulajistoa  

Santamourin mallin mukaisesti
• Kokeillaan uusia puulajeja ja -lajikkeita  

systemaattisesti huomioiden paikalliset  
olosuhteet ja pienilmasto

• Lisätään puulajien, -lajikkeiden, -alkuperien  
ja lisäyslähteiden määrää ekologisen  
kestävyyden parantamiseksi

• Vältetään yhden puulajin istuttamista  
laajoina kokonaisuuksina

• Seurataan tauti- ja tuholaistilannetta sekä ilmaston-
muutosta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

• Ollaan mukana viheralan valtakunnallisessa 
taimihankintaklinikassa

• Laaditaan kaupungin oman taimiston 
kehittämissuunnitelma

Hyödyt
• Monilajinen ja monimuotoinen kaupunkipuusto 

vähentää tauti- ja tuholaisriskiä sekä vähentää 
ilmastonmuutoksen tuomia riskejä

• Monilajinen ja monimuotoinen kaupunkipuusto  
parantaa kaupungin maisemakuvaa, luo viihtyisää 
ympäristöä ja lisää taloudellista aktiviteettia
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Suun- 
nittelu
Yksittäisillä puillakin  
on suuri merkitys  
kaupungissa

Keskustan suuret puut ovat leimallinen 
ja tärkeä osa Turun rakennettua 
kulttuuriympäristöä. Monet puut 
periytyvät puukaupunkiajalta ja 
ovat näin lukuisissa kortteleissa 
rakennuskantaa vanhempia. 
Kaupunkipuusto on yhteinen 
aarteemme, joka tulee huomioida 
kaikessa kaupunkisuunnittelussa ja 
rakentamisessa.



Velvollisuutemme 
on vaalia tätä 
Turulle ominaista 
kulttuuriperintöä. 
Suuren puun 
maisemallista arvoa 
on vaikea korvata. 
Vaikka istuttaisimme 
tilalle uusia puita, 
emme koskaan 
ehtisi näkemään niitä 
täysikasvuisina.”

JOHANNA SALMELA,  
maisemasuunnittelija,  
Kaupunkisuunnittelu

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus 

Tavoite
Hyvällä maisemasuunnittelulla  
ja laadukkaalla viherrakentamisella  
luodaan viihtyisää Turkua kaikille. 

Keinot
• Eri hallintokuntien asiantuntijat tekevät  

yhteistyötä
• Huomioidaan kaavoituksessa tonttien 

reunametsät sekä säilytettävien ja istutettavien 
puiden tilavaraus maan alla ja päällä

• Täydennysrakennetaan siten, että kookasta 
puustoa säilyy mahdollisimman paljon

• Huomioidaan rakentuvassa kaupunkikuvassa 
maavaraiset alueet, jotta suureksi kasvavia  
puita on mahdollista istuttaa

• Ohjataan hulevesiä kaupunkipuiden käyttöön 
suosimalla läpäiseviä päällysteitä, painanteita ja 
muita luonnonmukaisia hulevesiratkaisuja

• Valitaan suunnittelussa olosuhteisiin parhaiten 
soveltuvin puulaji/lajike

Hyödyt
• Tiiviissä kaupunkiympäristössä yksittäisilläkin 

puilla on suuri merkitys kaupunkikuvan ja 
asuinympäristön viihtyisyyden kannalta

• Istutusten avulla voidaan ratkaista  
taloudellisesti hulevesiongelmia

• Hyvä suunnittelu ja avoin yhteistyö säästävät 
tulevaisuudessa hoitokustannuksia
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Raken-
tami-
nen
Istutukset viimeisintä 
tekniikkaa hyödyntäen

Puuistutusten menestyminen 
kaupungeissa on nykyisin hyvin 
haasteellista. Keskeisten alueiden 
istutuksissa joudutaan usein 
rakentamaan vaateliaita maanalaisia 
rakenteita riittävien kasvualustojen 
järjestämiseksi. Turku on ollut  
yhdessä Helsingin kanssa ensim-
mäisiä suomalaisia kaupunkeja, 
jotka ovat hyödyntäneet kantavan 
kasvualustan tekniikkaa.



Puiden kasvualusta-  
ja istutustekniikoiden 
kehittämien on jatku- 
vaa ja tärkeää työtä. 
Kantavan kasvualusta 
kokemukset ovat  
tähän mennessä  
olleet suhteellisen 
hyviä. Tekniikkaa ja 
työtapoja kehitetään 
edelleen.”

AKI MÄNNISTÖ,  
puuasiantuntija,  
Kiinteistöliikelaitos

Lue lisää: 
www.turku.fi/
kaupunkipuulinjaus 

Tavoite
Puiden kasvualustarakentamisessa Turku 
kehittää kantavien kasvualustojen ja kantavien 
kansien tekniikkaa sekä seuraa aktiivisesti 
alan kehitystä. Puut istutetaan teknisesti  
oikein ja laadukkaalla taimimateriaalilla.

Keinot
• Huomioidaan ja suojataan puut rakennusten  

ja kunnallistekniikan rakentamisen aikana
• Sovelletaan ja kokeillaan systemaattisesti  

kantavien kasvualustojen, kansien ja kasvu-
alustakasettien erilaisia teknisiä ratkaisuja 

•  Noudatetaan taimihankinnoissa Viherympäristö- 
liitto ry:n laatimia lehtipuiden taimilaatuvaatimuksia 
ja havupuiden osalta voimassa olevaa InfraRYL-
laatuvaatimuksia

• Toteutetaan kasvualustat ja rakentaminen  
voimassa olevan InfraRYL-laatuvaatimusten 
mukaisesti

• Valitaan pätevyysvaatimukset täyttävät  
urakoitsijat vastaamaan puiden istutuksista,  
ja valvotaan työn laatua

• Varmistetaan puiden kasvuun lähtö kahden  
vuoden intensiivisellä hoidolla

Hyödyt
• Kasvualustaratkaisuilla ja laadukkaalla taimi-

materiaalilla puiden elinkaari pitenee ja auttaa 
välttämään korjausvelan syntymistä

• Hulevesien hyödyntäminen viheralueilla laskee 
hoitokustannuksia ja edullisia hulevesiratkaisuja
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Onnistunut alkukasvatus tekee 
hoidosta helppoa

Puiden hoidon tavoitteena on kaupunkipuuston ylläpito  
turvallisena, elinvoimaisena ja mahdollisimman pitkäikäisenä.  
Tavoitteen mukaisesti kaupunkipuuston tarjoamat ekosysteemipalvelut 
pystytään turvaamaan täysimääräisinä mahdollisimman pitkäjänteisesti 
huolehtien samalla hyvästä ja esteettisestä ympäristöstä.

Puiden 
hoito



Kaupunkipuiden hoito on kokonaisvaltaista. 
Uusi nuori istutettu taimi on investointi, 
joka säännöllisen ja ammattitaitoisen 
jatkohoidon avulla muovataan tulevaisuuden 
pitkäikäiseksi kaupunkipuuksi.”

AKI MÄNNISTÖ,  
puuasiantuntija,  
Kiinteistöliikelaitos

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Tavoite
Ennakoivalla, säännöllisellä ja pitkäjänteisellä hoidolla taataan 
puiden turvallisuus ja elinvoimaisuus mahdollisimman pitkään. 

Keinot
• Turvataan urakkapapereiden pätevyys- ja laatuvaatimuksilla  

puunhoitotöitä tekevien urakoitsijoiden ammattitaito
• Yhtenäistetään kiinteistöjen ja yleisten alueiden puiden hoidon toimintatavat 
• Investoidaan nuorien istutettujen puiden hoitoon  

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa 
• Seurataan puiden yleiskuntoa säännöllisesti ja  

tiedot tallennetaan puurekisteriin
• Arvioidaan vanhojen puiden erityiskysymykset  

tapauskohtaisesti huomioiden maisemalliset, ekologiset,  
kulttuurihistorialliset ja taloudelliset tekijät

• Poistetaan siemenpuustoa ja terveitä kaupunkipuita rakennusten  
läheisyydestä ja viheralueilta kun se on perusteltua rakennusten 
kunnossapidon, kaupunki kuvan tai historian takia

• Pyritään lähtökohtaisesti istuttamaan kaadettujen puiden tilalle uusia puita
• Investoitaessa istutuksiin sitoudutaan myös tuleviin hoidon kustannuksiin 

Hyödyt
• Taataan viihtyisä, esteettinen ja turvallinen ympäristö
• Taataan mahdollisimman pitkäikäinen ja elinvoimainen puusto
• Turvataan rakennusten kunto
• Hoito maksimoi puiden tuottamat ekosysteemipalvelut
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Uusia taimia kaadettavien 
puiden tilalle

Puunkaato on asemakaava-alueella luvanvaraista 
toimintaa. Turussa puunkaadon maisematyöluvat 
kuuluvat Ympäristötoimialan rakennusvalvontaan, 
jossa puunkaatoasioita hoitaa hortonomi. 
Puunkaatoluvan tarvetta arvioitaessa arvioidaan 
aina maiseman muuttumista. 

Luvat



Puu on sijoitus ja  
jo pelkästään kustan-
nusten kannalta on 
järkevää, että se voi 
hyvin mahdollisimman 
pitkään. Jotta puiden 
hyvinvointia voitaisiin 
edistää, avainasemassa 
on puita koskevan 
tiedon lisääminen.”

ANNE HUTTUNEN,  
hortonomi, Rakennusvirasto

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Tavoite
Kaivu- ja sijoituslupia myönnettäessä 
huomioidaan puiden elinolosuhteiden 
säilyminen. Selkeillä toimintatavoilla  
taataan sujuva lupaprosessi.

Keinot
• Päivitetty Pihapuuopas (Rakennusvalvonta  

2016) ja sen mukaan toimiminen
• Merkitään suunnitelmaan säästettävät ja 

poistettavat puut
• Sisällytetään rakennuslupaan poistettavat  

ja istutettavat puut
• Etsitään vaihtoehtoisia reittejä  

kaivu- ja sijoituslupia myönnettäessä 
• Turvataan kaivu-, sijoitus- ja aitaamislupien 

valvontaan riittävät resurssit

Hyödyt
• Turvaa istutettujen puiden elinolosuhteet  

ja omaisuuden säilyminen
• Sujuva prosessi takaa lupakäytännön  

toimivuuden ja ehkäisee asukkaiden ja 
urakoitsijoiden luvatonta toimintaa
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Omai- 
suuden 
hallinta
Turun kaikki 34 000 puuta rekisterissä 

Käytännössä kaupungin puiden hoito, investoinnit ja kehittäminen  
on mahdotonta, mikäli koko julkinen puuomaisuus ei ole ajan-
tasaisesti hallinnassa. Turussa uuden katu- ja puistopuiden puu-
rekisterin kehittäminen aloitettiin vuonna 2005, ja viimeinenkin 
maastokohde valmistui vuoden 2015 lopulla.



Puurekisterin tärkein 
käyttötarkoitus on 
ylläpidon katu- ja 
viheralueiden alue-
urakoissa puun hoito-
työmaiden suunnittelu 
ja tilaaminen. Rekisterin 
avulla hoidettavista 
puista saadaan selville 
kaikki tarvittavat tiedot 
kokonaisvaltaisesti.”

AKI MÄNNISTÖ,  
puuasiantuntija, Kiinteistöliikelaitos

Lue lisää:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Tavoite
Ajantasaisella omaisuudenhallinta- 
järjestelmällä turvataan kaupunki-
puuston uudis- ja korvausinvestoinnit 
sekä hoito kokonaisvaltaisesti.  
Myös puuston tuottamat ekosysteemi-
palvelut pystytään mallintamaan.

Keinot
• Turvataan puurekisterin ylläpitoon  

riittävät resurssit
• Pidetään puurekisteri ajantasaisena
• Viedään kantavat kasvualustat,  

erikoisrakenteet yms. puurekisteriin 

Hyödyt
• Puurekisteritietoja voi soveltaa  

monialaisesti eri hallintokuntien kesken
• Puurekisterin tiedot toimivat apuna 

investointihankkeissa kaavoituksesta lähtien 
aina detaljitasoiseen suunnitteluun

• Puurekisterin tietoja käytetään  
alueurakoinnissa puunhoitotöiden  
tilaamiseen ja näin ollen resurssit  
voidaan kohdentaa oikein

• Ajantasainen rekisteri mahdollistaa  
i-Tree -ohjelmiston käytön



24


