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Förord
Träd är ett särdrag i stadsmiljön som mås-
te beaktas genom hela linjen i alla åtgärder 
som varje förvaltning vidtar. Det är allas vår 
uppgift att se till att träden mår bra, upp-
draget delas både av stadens olika förvalt-
ningar och av de andra instanserna som 
verkar i staden.

Åbos strategi för stadsträden är stadens gemensamma vision vars 
huvudmål är att öka kunskapen samt att trygga trädens välmående och 
värde.¬ I strategin granskas träden utifrån kulturhistoria, stadsbild, diver-
sitet, trädarter, byggande och underhåll samt egendomens penningvärde 
och nytta. Strategin uppdateras i sin helhet med 15 års mellanrum. 

Strategin gäller gatu- och parkträden i de byggda grönområdena i Åbo 
stads ägo vars underhåll Fastighetsaffärsverket ansvarar för. Det finns 
över 30 000 sådana här träd. Strategin gäller inte skogar, beskogningar 
och områden utan planläggning. Strategin behandlar inte heller träd på 
tomter som ägs eller besitts av andra instanser. 

Alla vi Åbobor kan utnyttja strategin för stadsträden även om den i hu-
vudsak är avsedd för de olika förvaltningarna för planläggning, planering, 
byggande och underhåll. Strategin för stadsträden höjer uppskattningen 
för stadsträden i Åbo, ökar kunskapen om vilken nytta de ger och tryggar 
bevarandet av välmående trädplanteringar i den föränderliga stadsmiljön.
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Åbos nuvarande 
stadsträdbestånd 
och dess framtid
Träden har som bäst stor inverkan på 
stadens allmänna uttryck. Åbo kan 
beskrivas som lummigt  inte enbart 
tack vare arkitekturen utan även de 
stora, gamla ädelträden som ståtligt 
sträcker sig mot himlen.

DAGENS STADSTRÄD I ÅBO
Storbranden 1827 har i hög grad påverkat den nuvarande stadsbilden i 
Åbo. Den största stadsbranden i Norden förstörde till stora delar det som 
då var Finlands största stad. I branden förstördes även många trädplante-
ringar i staden. 

I den nya stadsplanen från 1827 av den tyskfödde arkitekten Carl Ludvig 
Engel placerades majoriteten av den kommande stadsgrönskan som 
brandgateträd på tomter som skulle byggas. Således placerades just 
inga stora trädalléer eller uppställningar med gatuträd i stadens allmän-
na trafiknät. Däremot placerades rikliga mängder träd kring de steniga 
backarna runt centrum, vid Aura åstrand och kring Gamla Stortorget och 
Domkyrkotorget. Nu, nästan 200 år senare, kan vi konstatera att situatio-

nen är likadan. Den trädkantade åstranden och parkerna 
i den gamla stadskärnan är en viktig del av det finländska 
nationallandskapet. De bara backarna har byggts om till 
parker. Puolalabacken, Vårdberget, Samppalinnaberget 
och Idrottsparken är de viktigaste offentliga grönområdena 
i Åbo och samtidigt även bland de mest värdefulla byggda 
parkerna i landet.

EN DEL AV DE GAMLA TOMTTRÄDEN växer än idag i 
den nuvarande gatumiljön. Sådana här träd är bl.a. Julins 
lönn (Eriksgatan 4) och askarna på Eriksgatan 31 och Puo-
lalagatan 3. De här träden försöker man bevara i gatumiljön 
så länge det bara är möjligt. De är en del av Åbos levande 
kulturhistoria. Trädarterna i Åbos nuvarande centrum speg-
lar utvecklingen i stadens historia. 

I ÅBOS BYGGDA GRÖNOMRÅDEN 
växte totalt 33 637 träd den 1 januari 2016. Av dessa är 
sammanlagt 27 330 st. lövträd och 6 307 st. barrträd. 
Längs gatorna växer sammanlagt 11 538 träd som gatuträd 
och i parkerna finns det 22 099 parkträd. I siffrorna ingår 
inte skyddsplanteringar. 

I byggda 
grönområden

växte totalt  

33 637
träd.
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Kulturhistoria 
och stadsbild 

Mål
Den kulturhistoriska miljön bevaras levande och träden är en 
del av Åbos och Åbobornas identitet. Stadsträden framhäver 
de olika områdenas prägel.

Metoder
• Vi vårdar de skyddade och landskapsmässigt viktiga trädgrupperna 

och -alléerna så länge som möjligt. 
• Planerna för förnyande görs upp i förväg. 
• Den ursprungliga planen ändras endast av motiverade skäl. 
• Vi återställer och underhåller värdefulla öppna landskap och vyer. 
• Vi undviker kompletterande byggande i de historiska parkerna.
• Vi vårdar trädalléerna och om det behövs rekonstrueras allén på ett 

annat ställe.
• Vi undviker att placera elskåp, reklamtavlor eller andra konstruktioner  

i de gamla trädhelheterna och alléerna. 
 

Nytta
• De nationellt viktiga, historiska grönområdena bevaras.
• Åboborna uppskattar sin omgivning.
• Den kulturhistoriska miljön med sina trädplanteringar skapar  

trivsel för invånare och turister.
• Träden är en väsentlig del av Åbos nationella stadspark.

Kompletterande byggande skapar 
nya utmaningar för rutplanområdets 
kulturhistoriskt och stadsbildsmässigt 
värdefulla trädbestånd.”

IINA PAASIKIVI,  
planläggningsarkitekt,  
stadsplaneringen

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Trädraderna vid åstranden skapade Åbos kärna 

Stadsstrukturen i Åbo centrum baserar sig på den stadsplan som gjordes upp 
efter den stora stadsbranden 1827. Stadsplanen kallas Engels stadsplan. På 
den tiden organiserades stadsbosättning enligt en rutplan. Det nya var hur 
mycket vegetation som enligt planen och byggnadsordningens bestämmelser 
placerades i staden och hur spatiöst staden byggdes.
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Diver-
sitet

Man känner till att det i Åbos parker lever 
flera hotade arter, men iakttagelserna 
baserar sig på slumpmässiga möten. För 
att i vårdanvisningarna för parkerna kunna 
beakta arternas diversitet bör vi utföra fler 
undersökningar.”

JARMO LAINE,  
naturskyddsinspektör,  
Miljövården

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Bra förhållanden för träd och  
många organismer

Först under senare år har man insett att vårdade 
trädbestånd kan ha en stor betydelse som livsmiljö för 
ett rikligt antal organismer. Vi kan hjälpa till att bevara 
artbeståndet med en bra planteringsplan där vi nära de 
gamla träden i tillräckligt god tid planterar unga träd av 
samma art. Detta ger organismerna möjlighet att bosätta 
sig i den nya livsmiljön innan de gamla träden avlägsnas.

Mål
Förståelse för diversitetens fördelar och nackdelar. Åbos 
grönområden förblir mångsidiga med rikligt med organismer. 

Metoder
• Träden fungerar som ekologiska gröna korridorer i den allt tätare 

stadsmiljön. 
• Vi bevarar murkna och ihåliga träd då det är möjligt. 
• Vi beaktar svamp-, insekt- och däggdjursbestånden i 

landskapstillståndsbesluten.
• Vi låter de fallna trädens stammar bli markträd, dock inte på vårdade 

gräsmattor.
• Vi informerar om syftet och nyttan med markträd med hjälp av skyltar. 
• Vi följer upp situationen med skadliga främmande arter på nationell och 

internationell nivå.

Nytta
• Den genetiska diversiteten bevaras.
• Riskhanteringen med tanke på sjukdomar och skadedjur blir bättre.
• Naturens diversitet ger ökad invånartrivsel.
• Levnadsförhållandena för arter som bor i murkna träd tryggas.
• Mindre transportkostnader som beror på fällda träd.
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Omsorg för gamla träd, nya arter 
provas på 

Åbos nuvarande stadsträdbestånd kommer i framtiden att 
möta nya utmaningar. Klimatförändringen håller på att göra 
städernas förhållanden mer utmanande även för träden 
samtidigt som stadsstrukturen blir tätare. Stadsträdbeståndet 
bör följa tiden och proaktivt reagera på nya utmaningar 
och hotbilder. Därför har man i Åbo fattat beslut om att 
målmedvetet utvidga de träslag som används.

Vi provar systematiskt 
nya trädarter runt 
om i staden. Vid 
kulturhistoriskt 
värdefulla objekt 
används trädarterna 
alltid med respekt  
för historien.”

AKI MÄNNISTÖ,  
trädexpert,  
Fastighetsaffärsverket

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Trädarter

Mål
Åbos stadsträdbestånd är ekologiskt och 
klimatmässigt hållbart och mångsidigt både 
till dess arter och genetiskt. Åbo är det 
största arboretumet med stadsträd.

Metoder
• Vi erkänner särdragen i de kulturhistoriskt  

värdefulla områdena.
• Vi bevarar de trädarter som är typiska för Åbo och 

vårdar de gamla och hållbara trädbestånden. 
• Vi diversifierar de trädarter som planteras enligt 

Santamours modell. 
• Vi provar på nya trädarter systematiskt med 

beaktande av de lokala förhållandena och 
mikroklimaten.

• Vi ökar på antalet trädarter, -sorter, -ursprung och 
förökningskällor för att förbättra den ekologiska 
hållbarheten.

• Vi undviker att plantera samma trädslag i stora 
helheter.

• Vi följer med sjukdoms- och skadedjurssituationen 
samt klimatförändringen på nationell och 
internationell nivå.

• Vi deltar i grönbranschens nationella 
plantanskaffningsklinik.

• Vi gör upp utvecklingsplan for stadens egen 
plantskola.

Nytta
• Ett stadsträdbestånd med många arter och 

stor diversitet minskar risken för sjukdomar 
och skadedjur samt minskar riskerna som 
klimatförändringen för med sig.

• Ett stadsträdbestånd med många arter och stor 
diversitet förbättrar stadens landskapsbild, skapar 
en trivsam omgivning och ger mer ekonomisk 
aktivitet.
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Planering
Det är vår skyldighet 
att värna om detta 
kulturarv som är 
utmärkande för 
Åbo. Det är svårt 
att ersätta det 
landskapsvärde ett 
stort träd ger. Även 
om vi planterar nya 
träd i deras ställe 
hinner vi aldrig se 
dem fullvuxna.”

JOHANNA SALMELA,  
landskapsplanerare,  
Stadsplaneringen

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus 

Även enstaka träd har 
stor betydelse i staden

De stora träden i centrum är en 
karakteristisk och viktig del av 
den byggda kulturmiljön i Åbo. 
Många träd härstammar från 
trästadstiden och är i flera kvarter 
äldre än byggnadsbeståndet. 
Stadsträdbeståndet är vår 
gemensamma skatt som ska 
beaktas i all stadsplanering och i allt 
byggande.

Mål
Med god landskapsplanering och 
högklassigt grönbyggande skapar vi  
ett trivsamt Åbo för alla. 

Metoder
• Sakkunniga inom de olika förvaltningarna 

samarbetar.
• I planläggningen beaktar vi kantskogarna 

kring tomterna och den yta de bevarade och 
planterade träden behöver under och ovan 
marken.

• Kompletterande byggande sker genom att 
bevara så många stora trädbestånd som möjligt.

• I stadsbilden som byggs upp beaktar vi 
markhöjden för att kunna plantera träd som  
växer sig stora.

• Vi styr dagvattnet till stadsträden genom att 
föredra genomträngliga ytskikt, försänkningar och 
andra naturliga dagvattenlösningar.

• I planeringen väljer vi den trädart/trädsort som 
bäst lämpar sig för förhållandet.

Nytta
• I en tät stadsmiljö spelar även ett enstaka 

träd en stor roll för trivseln i stadsbilden och 
bostadsmiljön.

• Med hjälp av planteringar kan vi på ett 
ekonomiskt sätt lösa dagvattenproblemen.

• God planering och ett öppet samarbete sparar 
på vårdkostnaderna i framtiden.
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Att utveckla 
teknikerna för trädens 
växtunderlag och 
planteringsmetoder är 
ett ständigt och viktigt 
arbete. Vi har hittills 
relativt bra erfarenheter 
från de skelettjordar. 
Vi vidareutvecklar 
tekniken och arbets-
metoderna.”

AKI MÄNNISTÖ,  
trädexpert,  
Fastighetsaffärsverket

Läs mer: 
www.turku.fi/
kaupunkipuulinjaus 

Byg-
gan-
de
Planteringar med den 
senaste tekniken

Det är idag mycket svårt att få 
trädplanteringar att lyckas i städer. 
Man tvingas ofta bygga planteringar 
i centrala områden med krävande 
underjordiska konstruktioner för att 
garantera tillräckliga växtunderlag. 
Åbo har tillsammans med Helsingfors 
varit bland de första finländska 
städerna som har utnyttjat tekniken 
för skelettjordar.

Mål
Åbo utvecklar tekniken för skelettjordar och 
jordcellesystem i byggandet av trädens väx-
tunderlag och följer aktivt med utvecklingen 
inom branschen. Träden planteras på ett 
tekniskt korrekt sätt och högklassiga plantor 
används.

Metoder
• Vi beaktar och skyddar träden under tiden 

byggnader och kommunalteknik uppförs.
• Vi tillämpar och prövar systematiskt på olika tekniska 

lösningar för skelettjordar och jordcellesystem i 
byggandet, lock och växtunderlagskassetter.

•  I anskaffningen av plantor följer vi de kvalitetskrav 
för plantor som Viherympäristöliitto ry gjort upp för 
lövträd och kvalitetskraven i InfraRYL för barrträd.

• Vi genomför växtunderlagen och byggandet i 
enlighet med kvalitetskraven i gällande InfraRYL.

• Vi väljer entreprenörer som uppfyller 
kompetenskraven till att ansvara för trädplanteringen 
och vi övervakar arbetets kvalitet.

• Vi ser till att träden börjar växa genom intensiv 
omvårdnad i första två år.

Nytta
• Med växtunderlagslösningar och högklassiga plantor 

får träden längre livslängd och vi kan förhindra att 
reparationsskulder uppstår.

• Utnyttjandet av dagvattnet i grönområdena ger lägre 
vårdkostnader och förmånliga dagvattenslösningar.
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En lyckad start gör trädvården enkel

Målet med trädvården är att underhålla stadsträdbeståndet så att det är 
säkert, livskraftigt och har en så lång livslängd som möjligt. Enligt målet 
kan vi säkerställa de ekosystemtjänster som stadsträdbeståndet erbjuder 
fullt ut med så långsiktig omvårdnad som möjligt, samtidigt som vi tar 
hand om en bra och estetisk miljö.

Trädvård
Vården av stadsträden är helhetsbetonad. 
En ny, ung planta som planteras är en 
investering som med hjälp av regelbunden 
och yrkeskunnig vård formas till ett långlivat 
stadsträd för framtiden.”

AKI MÄNNISTÖ,  
trädexpert,  
Fastighetsaffärsverket

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Mål
Med en förutsägande, regelbunden och långsiktig vård garanterar 
vi att träden är säkra och livskraftiga så länge som möjligt.

Metoder
• Genom kompetens- och kvalitetskrav i entreprenadpappren garanterar vi att 

de entreprenörer som utför trädvårdsarbete är yrkeskunniga.
• Vi förenhetligar metoderna för trädvård för fastigheterna och de allmänna 

områdena.
• Vi investerar i vården av unga planterade träd i ett så tidigt skede som möjligt.
• Vi följer regelbundet med trädens allmänna skick och sparar uppgifterna i 

trädregistret.
• Vi bedömer de gamla trädens specialfrågor från fall till fall med beaktande av 

landskapsmässiga, ekologiska, kulturhistoriska och ekonomiska faktorer.
• Vi avlägsnar fröträdbestånd och friska stadsträd i närheten av byggnader och 

i grönområden då det är motiverat för byggnadsunderhållet, stadsbilden eller 
historien. 

• Vi strävar efter att plantera nya träd i stället för träd som fälls. 
• När vi investerar i planteringar förbinder vi oss även till de kommande 

vårdkostnaderna.

Nytta
• Vi garanterar en trivsam, estetisk och säker miljö. 
• Vi garanterar ett så långlivat och livskraftigt trädbestånd som möjligt. 
• Vi säkerställer byggnadernas skick. 
• Vården maximerar de ekosystemtjänster som träden ger.
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Nya plantor i stället för träd 
som fälls

Att fälla träd kräver tillstånd på detaljplaneområdet. 
I Åbo hör landskapsarbetstillstånden för att fälla 
träd till Miljösektorns byggnadsinspektion där en 
hortonom har hand om trädfällningsärenden. Då 
behovet av ett tillstånd för att fälla träd bedöms 
uppskattas alltid hur landskapet förändras.

Tillstånd
Ett träd är en 
investering och bara 
för kostnadernas skull 
är det klokt att trädet 
mår bra så länge som 
möjligt. För att vi ska 
kunna främja trädens 
välmående är det viktigt 
att öka kunskapen om 
träden.”

ANNE HUTTUNEN,  
hortonom, Byggnadstillsynen

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Mål
Bevarandet av trädens livsförhållanden 
beaktas då gräv- och placeringstillstånd 
beviljas. Tydlig praxis garanterar en smidig 
tillståndsprocess.

Metoder
• Den uppdaterade handboken för gårdsträd 

(Pihapuuopas, Byggnadsinspektionen 2016) och 
agerande enligt handboken.

• I planen markeras de träd som ska sparas och de 
som ska tas bort.

• I byggnadstillståndet inkluderas träd som ska 
avlägsnas och planteras.

• Vi letar efter alternativa rutter i beviljandet av gräv- 
och placeringstillstånd. 

• Vi garanterar tillräckliga resurser för tillsynen av 
gräv-, placerings- och stängseltillstånd.

Nytta
• Trygga levnadsförhållandena för de planterade 

träden och bevara egendom.
• En smidig process garanterar fungerande 

tillsynspraxis och förhindrar olovlig verksamhet av 
invånare eller entreprenörer.
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Egen-
domsför-
valtning
Alla 34 000 träd i Åbo är registrerade 

I praktiken är det omöjligt att utveckla vården av stadens träd, att 
utföra investeringar eller utvecklingsarbete om vi inte har aktuella 
uppgifter om hela den offentliga trädegendomen. I Åbo började man 
utveckla det nya trädregistret för gatu- och parkträd 2005 och det 
sista terrängobjektet stod klart i slutet av 2015.

Det viktigaste syftet  
med trädregistret är att 
planera och beställa 
trädvårdsarbeten i under-
hållets gatu- och grön-
områdesentreprenader. 
Med hjälp av registret får 
vi reda på alla uppgifter 
om de träd som vårdas.”

AKI MÄNNISTÖ,  
trädexpert, Fastighetsaffärsverket

Läs mer:  
www.turku.fi/ 
kaupunkipuulinjaus

Mål
Med ett uppdaterat system för egen-
domsförvaltning säkerställer vi nya och 
ersättande investeringar i stadsträdbes-
tåndet och heltäckande vård. Vi kan även 
skapa modeller för de ekosystemtjänster 
som trädbeståndet skapar.

Metoder
• Vi säkerställer tillräckliga resurser för att 

underhålla trädregistret.
• Vi håller trädregistret uppdaterat.
• Vi för in skelettjordar, specialkonstruktioner  

osv. i trädregistret. 

Nytta
• Trädregistret kan utnyttjas på många sätt av  

de olika förvaltningarna.
• Informationen i trädregistret fungerar som hjälp  

i planläggningen av investeringsprojekt ända 
från planeringen av detaljer. 

• Uppgifterna i trädregistret används 
för att beställa trädvårdsarbeten i 
områdesentreprenader och resurserna  
kan alltid riktas in på rätt sätt. 

• Ett uppdaterat register gör det möjligt att 
använda programmet i-Tree.
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