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Puiden parempi huominen
– Pelisäännöt tutuiksi
teksti: TERHO MARTTILA, kuvat: MARIKA PYLKKÄNEN

Suomen Puunhoidon Yhdistyksen SPY ry:n 19. seminaari pidettiin
27.11 Espoossa, Aalto yliopiston tiloissa. Aiheena oli tällä kertaa ”Puiden parempi huominen – Pelisäännöt tutuiksi”. Seminaari veti Aalto-yliopiston saliin parisataa puunhoidosta kiinnostunutta kuulijaa.
Tapani Jääojalla kädessään tilaisuudessa saatu huomionosoitus.

S

eminaarin avasi yhdistyksen puheenjohtaja Sami Kiema,
joka johdatteli kuulijat päivän esitelmiin. Luvassa oli viisi mielenkiintoista esitelmää ja ensimmäistä kertaa yhdistyksen seminaarien historiassa paneelikeskustelu. Avauspuheenvuoron yhteydessä Kiema ojensi huomionosoituksena Suomen Puunhoidon Yhdistyksen logolla varustetun kuksan
lehtori Tapani Jääojalle, joka on kouluttanut arboristeja Livian maaseutuopiston Paimion yksikössä. Jääoja lausui kiitoksensa ja oli selvästi hyvin mielissään hänelle ojennetusta huomionosoituksesta.

RINNAKKAISELON HAASTEET – PUIDEN JUURET SEKÄ INFRAN JA RAKENNUSTEN RAKENTEET
Pirkko Kunnari Turun kaupungin kiinteistöliikelaitokselta kertoi ensimmäisenä esitelmöitsijänä ei-toivotuista puista kiinteistöjen piha-alueilla. Kunnari toimii rakennusmestarina ylläpidon puolella ja
hänen vastuualueenaan on useita vanhoja puurakennuksia. Turku on
Kunnarin mukaan todella vihreä ja kaunis kaupunki, puiden ansiosta
ympäri vuoden. Turussa puita on käytetty myös palokujanteina. Hienot rakennukset jäävät kuitenkin joskus piiloon, jos puita on liikaa.
Puiden ja talojen on oltava sopusoinnussa – puut ja talot ovat molemmat kauniita…mutta kumpi säilytetään?

PUIDEN AIHEUTTAMAT ONGELMAT
Väärässä paikassa sijaitsevat puut voivat aiheuttaa rakennuksille useita haittoja. Pahimmassa tapauksessa puu saattaa jopa tuhota rakennuksen, jos tilanteeseen ei puututa ajoissa. Puiden aiheuttamat vauriot kiinteistöille johtuvat maatuvista lehdistä katoilla ja ränneissä,
rungon ja oksiston kosketuksesta rakenteisiin sekä juuriston tunkeutumisesta putkistoihin sekä
perustuksiin. Lisäksi puista
tulee katoille tahmeaa ”mesikastetta”, jonka seurauksena pinnat muuttuvat mattapintaisiksi, likaisiksi ja niihin
alkaa kasvaa helposti sammalta. Huopakatto ja tiilikatto ovat erityisen hyviä alustoja humukselle ja niiden
puhdistus on kallista. Risut
ja lehdet tukkivat vesikouruja ja toisinaan vesisyöksyjä.
Jos kouruja ei putsata vuosittain, vesi kulkeutuu kourun
Pirkko Kunnari
alitse tai ylitse. Puiden juuret
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paikkoja lisää, puiden arvostus olikin toissijaista. Lisäksi kadun yleisilmeen pelättiin muuttuvan liikaa. Hanke viivästyi ja jäi odottamaan
parempia taloudellisia aikoja.
Rakennusvirasto tilasi remonttisuunnittelun alkaessa Metsätieteiden laitokselta professori Eero Nikinmaan vetämän seurantahankkeen, jossa oli alun perin tarkoitus seurata remontin jälkeistä puiden
kehitystä. Seurantahanke muuttui remontin viivästyttyä selvitykseksi, jossa pyrittiin käymään läpi puiden heikkoon kuntoon johtaneita
syitä. Paikalla tehtiin runsaasti maaperäolojen ja mittauksia vuosien
2011–2013 aikana. Maaperäolot osoittautuivat huonoiksi, ravinteita oli vähän, pH melko korkea ja happipitoisuus oli heikko. Selvityksessä päädyttiin siihen, että kasvuhäiriöt johtuivat kasvualustaongelmista. Katusuola paljastui myöhemmin myös ongelmien aiheuttajaksi
– lehmukset ovat huonoja sietämään katusuolaa. Selvityksen perusteella todettiin, että puiden uusiminen nykyisiin kasvualustoihin ei ole
järkevää, vaan kasvualustojen tilavuutta on lisättävä ja niiden rakennetta on korjattava.

TOTEUTUS
voivat aiheuttaa rakennuksille vaurioita tunkeutumalla perustuksiin
ja putkistoihin. Juuret tunkeutuvat pieniinkin rakoihin etsiessään kosteutta ja kasvaessaan ne hajottavat rakenteita. Joskus juuret saattavat
tukkia myös salaojaputkia.

CASE APTEEKKIMUSEO
Kunnari otti esimerkiksi Turun apteekkimuseon. Itsestään kylväytyneet puut kasvoivat suunnilleen seinässä kiinni ja tuhot olivat silmin
havaittavissa. Hän oli yllättynyt, kun kaatolupa ei meinannat mennä
läpi. Miksi ei? Puut olivat peräisin suunnilleen 1950-luvulta, eli eivät
edes kovin vanhoja. Turhia lupaprosesseja käytiin Turussa moneen
kertaan läpi, rahaa ja aikaa paloi. Lautakuntakin oli mukana, mutta
päätös oli silti heikko – kaadetaan puolet puista. Jotta tähän ei tultaisi, on hyvä muistaa, että maiseman ja talojen hoito sisältää myös puiden hoidon ja sitä on paras ennakoida suunnittelulla. Puut kannattaa
istuttaa vähintään viiden–kuuden metrin päähän taloista.
Kiinteistönhoidon näkökulmasta tarkasteltuna puuongelmien ratkaisun menetelminä ovat huonosti sijoittuneiden puiden poisto ja
leikkaus, juurimattojen käyttö tarpeen niin vaatiessa sekä tehostettu
kiinteistönhoito.
Ongelmapuut pitäisi osata nähdä ennakolta – poisto hyvissä ajoin
on paljon helpompaa. Heikkoa suunnittelua näkee Kunnarin mukaan yllättävän paljon.

CASE POHJOISRANTA
– KATUPUIDEN KASVUALUSTAN VAIHTO
MMM Anu Riikonen Helsingin yliopistosta esitteli hiljattain toteutetun katupuiden kasvualustaremontin taustoja ja toteutusta. Helsingin
Kruununhaassa sijaitsevan Pohjoisrannan itälaidan puut ovat nuoria, 1990-luvun alussa istutettuja, mutta selvästi kasvuhäiriöisiä.

SUUNNITTELUA JA
SELVITYSTYÖTÄ
Alueelle tehtiin remonttisuunnitelma vuosina 20092010. Toiveissa oli saada
paljon parannusta puiden
olosuhteisiin mm. maanpeitekasveilla ja kantavalla
kasvualustalla, mutta – parkkipaikkoja haluttiin säästää!
Asukkaat halusivat parkki-

Anu Riikonen

Pohjoisrannan itälaidan puille päästiin tekemään kasvualustaremontti vuonna 2014. Remonttia ei toteutettu alkuperäisen suunnitelman
mukaisena, vaan kantavaa kasvualustaa rakennettiin vain puiden istutuslaatikoiden väliseen istutuskaistaan noin puolen metrin paksuisena kerroksena. Kaikkiaan uutta kasvualustaa saatiin noin 10–15 m³/
puu. Työn edetessä paljastui, että istutuslaatikot oli asennusvaiheessa kääritty juurimattoon. Ne estivät juurten kasvun laatikoiden ulkopuolelle. Juurimatot poistettiin ja laatikoiden päädyt purettiin remontin yhteydessä pois. Uusi kantava kasvualusta rakennettiin laatikoiden
päätyaukkoihin asti.
Koska remontti on niin tuore, puissa ei vielä näy toipumisen merkkejä. Uusi kasvualusta on kuitenkin varmasti askel parempaan suuntaan. Remontin hinnaksi tuli noin 5000€/puu (ilman suunnittelua).
Pohjoisranta on nyt intensiivisesti seurattu katupuuparannuskohde,
joten sijoituksen jatkohoito on hyvin tärkeää – sitä tullaan seuraamaan lähivuosina hyvin tarkkaan.

HYVÄ RAKENNUS- JA YLLÄPITOTAPA – PUIDEN ISTUTUKSEN
JA YLLÄPIDON YLEISET LAATUVAATIMUKSET
Konsultti, puutarha-agronomi Hanna Tajakka piti napakan esitelmän viheralan hyvistä rakennus- ja ylläpitotavoista. Tajakka kertoi
aluksi, että hyvä rakennus- ja ylläpitotapa syntyy laadukkaasta suunnittelusta, osaavasta hankkeen ohjauksesta, ammattitaitoisesta rakentamisesta ja ylläpidosta, taitavista tarvikevalinnoista ja koko rakentamisen ja ylläpidon ketjun hyvästä yhteistyöstä. Jokaisessa vaiheessa
on tärkeää, että osapuolilla on käytössään yhtenäiset ja ajantasaiset
tiedot. Tajakka esitteli viheralalla käytössä olevat yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset.

YLEISET LAATUVAATIMUKSET…
Yleiset laatuvaatimukset ovat alalla yleisesti hyväksytyn rakennustai ylläpitotavan kuvaus,
jotka kaikkien toimijoiden pitäisi tuntea. Ne
muodostavat alalla vakiintuneen toimintamallin sekä alan yhteisen
nimikkeistön ja litteroinnin. Yleiset laatuvaatimukset ovat sopimusasiakirjoja tilaajan, konsultin, urakoitsijan ja

Hanna Tajak ka

valvojan välillä ja ne ovat myös oletusarvona kustannuksille. Ne ohjaavat tilaamista, valvontaa, suunnittelua ja työn suorittamista.
Rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia ovat InfraRYL, MaaRYL,
VRT, Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset sekä Viherrakentaminen ja
-hoito tieympäristössä. Ylläpidon yleisiä laatuvaatimuksia ovat VHT,
KiinteistöRYL, Alueurakoinnin yleinen tehtäväluettelo sekä Viherrakentaminen ja -hoito tieympäristössä.

… NIIDEN KÄYTTÖ JA TULKINTA
Tajakka muistutti, että yleiset laatuvaatimukset ovat sitovia silloin, jos
niihin on urakka-asiakirjoissa viitattu. Käytännössä ne ovat kuitenkin
aina lähtökohtana hyvälle rakennus- ja ylläpitotavalle. Yleisistä laatuvaatimuksista voidaan hankekohtaisesti poiketa vain, jos niin on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa.
Pätevyysjärjestys teknisille asiakirjoille on :
1. hankekohtainen työselostus/laatuvaatimus
2. hankekohtainen vihersuunnitelma ja sopimuspiirustukset
3. yleinen työselostus/laatuvaatimus.
Jos vaatimustekstin ja kuvien/piirrosten välillä on ristiriitaisuuksia,
ovat tekstiosuuden vaatimukset ensisijaisesti voimassa. InfraRYL:ssä,
VRT:ssä, MaaRYL:ssä ja KiinteistöRYL:ssä on kaikissa käytössä kolme erilaista tekstityyppiä niiden sisältöjen mukaisesti; teknisiä laatuvaatimuksia eli hyvää rakennustapaa kuvaavat tekstit on otsikoitu sanalla ”Vaatimukset”. Vaatimuksen soveltamisohjeita eli ohjeita työmaalle sekä suunnittelijalle annetaan pienemmällä kirjasimella otsikolla ”Ohje”. Teksteissä mainitut viitejulkaisut esitetään pienemmällä
ja kursivoidulla kirjasintyypillä otsikolla ”Viitteet”.

MITÄ PUUNHOIDON AMMATTILAISEN ON
OSATTAVA LAATUVAATIMUKSISTA?
Puunhoitoalan ammattilaisen täytyy hallita yleisistä laatuvaatimuksista mm. tonttien raivaus- ja täyttötöihin liittyviä asioita.
Varsinaisen puunhoitotyön laatuvaatimuksia löytyy lukuisa joukko
kevätkunnostuksista puurekisterien ylläpitoon. Yleiset laatuvaatimukset määrittävät työtehtävien toteutuksen yleisellä tasolla hoitoluokittain, jollei asiasta ole muuta määrätty esim. hankekohtaisissa työselostuksissa. Tämän vuoksi puunhoidon ammattilaisen on tunnettava
yleiset laatuvaatimukset ja niiden soveltaminen eri työkohteissa. Tajakka tiedusteli esitelmöinnin lomassa yleisöltä, ovatko teokset kaikille tuttuja. Vastausten perusteella VHT ja VRT olivat kaikkein tunnetuimmat.

TOIMINTATAVAT KAUPUNKIPUIDEN PARHAAKSI
– HELSINGIN KAUPUNKIPUULINJAUS
MMM Satu Tegel työskentelee suunnitteluasiantuntijana Helsingin
kaupungin rakennusviraston arkkitehtuuriosastolla. Tegel kertoi Helsingin kaupunkipuulinjauksesta, joka valmistui vuonna
2014. Se on Suomen ensimmäinen kaupunkipuulinjaus – eri puolilla maailmalla
niitä on ollut käytössä jo jonkin aikaa.
Kaupunkipuulinjaus on
asiakirja, jonka yleisten töidenlautakunta on hyväksynyt, eli se koskee siis rakennusviraston hallinnoimia
kaupunkipuita.
Satu Tegel

MIHIN TARVITAAN?
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Helsingissä on 230 000 kaupunkipuuta, joista noin 30.000 on katupuuta. Laskennallinen uudelleenhankinta-arvo on noin 275 miljoonaa. Puut ovat rakennetun kaupunkiympäristön elävää viheromaisuutta, jota pitää hallinnoida niin, että sen arvo säilyy ja kasvaa.
Kaupungin tehtäviltään ja koulutukseltaan moninaisilla työntekijöillä pitää olla puiden suhteen yksi yhteinen tavoite – tavoitteenahan on
myös edistää ihmisten hyvinvointia. Kaupunkipuun elinkaari voi olla 80–100 vuotta, kun kaupungin virkamiehen ura kestää vain noin
30 vuotta eli kolmanneksen hyvin menestyneen kaupunkipuun iästä.
Puut ovat elävää kulttuuriperintöä.
Pohjimmiltaan kaikki haluavat Helsingin puiden olevan elinvoimaisia – kaikkihan hyötyvät puista. Rakennusviraston henkilöstö ja
poliittiset päättäjät sekä Helsingin muut hallintokunnat (Stara, Kaupunkisuunnittelu- ja Rakennusvalvonta- ja, Liikuntavirasto ym.) ovat
pääkohderyhmiä.

MITEN TEHTIIN?
Hanketta edelsi esiselvitys ja läheteseminaari. Esiselvitys kannatti
tehdä, vaikka se oli hidasta ja osin vaivalloistakin ajattelutyötä. Kaupunkipuulinjaus koostuu kahdeksasta päätavoitetta toteuttavasta osalinjauksesta. Kahdeksan teemaa nousivat esiin kaupunkipuulinjausta edeltäneessä laajassa taustatyössä, jonka käynnisti Rakennusviraston henkilökunnalle järjestetty läheteseminaari työpajoineen. Teemat
ovat (1) tietämys ja arvostus, (2) kulttuurihistoria ja kaupunkikuva, (3)
monimuotoisuus, (4) puulajivalikoima, (5) suunnittelu, rakentaminen
ja luvat, (6) puiden ylläpito, (7) kujanteet ja (8) omaisuuden hallinta. Linjaustyön aikana käytiin läpi suuri määrä kirjallista aineistoa ja
haastateltiin eri virastojen asiantuntijoita.
Tegel painotti, että kaupunkipuulinjaus on tehty ennakoivasti, jotta Helsingin vanhimpien kujanteiden uudistaminen saadaan asianmukaisesti alulle ja kaupunkikuvan korkea taso säilytettyä myös tuleville sukupolville. Puut pitää huomioida prosessin alussa, ei vain lopussa.

tunnistettu. Lisäksi hevoskastanjoilla on riesana etelässä myös lehtimiinaaja ja muita lehtitauteja.

MUITA AJANKOHTAISIA TAUTEJA
Saarnensurma on tullut viime vuosina ongelmaksi, se tappaa etenkin
nuoria lehtosaarnia. Koivun kierrelehtiviroosia esiintynyt myös viime
vuosina paljon. Se on ilmeisesti yleistymässä Helsingissä ja muuallakin Suomessa. Taudin merkitys ei ole vielä täysin selvillä. Tulipolte
levisi Suomeen viime vuonna päärynäpuun taimien mukana – taimiturismi ei ole toivottavaa.
Vantaalta löytynyt aasianrunkojäärä on vaarallinen, mutta torjuttavissa oleva hyönteinen. Lämpösumma saattaa rajoittaa sen tehokkainta leviämistä. Kaikki lehtipuut joudutaan poistamaan 200 metrin
säteellä otuksen löytöpaikasta – myös yksityispihoista, ensimmäistä
kertaa Suomessa. Tyypillisiä tunnusmerkkejä ovat muninta-aukot ja
ulostuloreikä lehtipuun rungolla. Ongelma olisi torjuttavissa ennakoivasti tuontikiven pakkausmateriaalia vaihtamalla.
Jalavatauti on odotettavissa – Karjalan kannaksella ja Tukholman
seudulla sitä tavataan jo. Suomi on viimeisiä maita maailmassa, jossa
tautia ei vielä ole.

MITÄ JATKOSSA TULISI TEHDÄ?
Lopuksi Raisio totesi, että uudet, vastuulliset toimintatavat on nyt
löydyttävä viheralan sisältä. Aiemmin korostettiin enemmän virkakoneiston vastuuta ja korvausten merkitystä tuhojen estämisessä ja
asioiden käsittelyssä. Uusissa EU-asetuksissa korostetaan metsien,
luonnon monimuotoisuuden ja maiseman merkitystä. Vastuu toimista ja tuhojen estäminen jää nyt pääasiallisesti viheralan toimijoille.
Syyskuussa 2015 käynnistyi ViherRiski-muutoslaboratorio, jossa viheralan toimijat selvittävät pelisääntöjä ja yrittävät löytää keinoja ottaa kasvinsuojelun kenttä tältä osin haltuun. Osanotto on alkuvaiheessa ollut kiitettävää, toivotaan että innon hiipumista ei ehdi tapahtua. Runsaasti tehtävää on vielä edessä.

CASE TOKOINRANTA
– VAARALLISET KASVITAUDIT PUIDEN RIESANA

PANEELIKESKUSTELU: MITÄ VALVOTAAN, KUN VALVOTAAN?
– PUIDEN ISTUTUS- JA YLLÄPITOTÖIDEN VALVONTA

Helsingin kaupungin rakennusviraston puuasiantuntija Juha Raisio
kertoi esitelmässään rakennetun ympäristön puita vaivaavista uusista
taudeista ja tuholaisista. Aiemmin ollaan vain puhuttu näistä tuholaisista, ja nyt on se aika, että näitä alkaa meille ilmestyä.

Seminaarissa oli nyt ensimmäistä kertaa mukana paneelikeskustelu.
Keskustelun aiheena oli valvonta puunhoidon näkökulmasta tarkasteltuna. Paneelissa olivat mukana Pirjo Kosonen, Vantaan kaupunki
(tilaaja), Antti Erola, Arboristipalvelu Erola (arboristi), Marko Vuorinen, Mikkelin kaupunki (suunnittelija), Kirsi Vilonen, Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi (valvoja) sekä Anssi Koskela, Viherpojat Oy
(urakoitsija). Keskustelua veti SPY:n puheenjohtaja Sami Kiema.

TOKOINRANNAN HEVOSKASTANJAT
Tokoinrannassa sijaitsevista hevoskastanjoista löytyi viime kesänä
Pseudomonas syringae pv. aesculi – meille uusi bakteeritauti hevoskastanjoissa. Alueella on noin 40 puuta, joista 10 jouduttiin poistamaan.
Puissa oli nestevuotoa rungoilla sekä kuivia oksanhaaroja. Lehdet ja
kukinnot kuihtuivat kesken kehityksen. Syylliseksi epäiltiin myös Phytophoraa, mutta testin tulos oli negatiiivinen. Keväällä 2016 on tarkoitus
testata loput huonokuntoiset puut. Tartunta tuli todennäköisesti täydennystaimista. Sama tauti vaivaa hevoskastanjoja
Etelä-Ruotsissa, mutta sielläkään ei ole lähdetty massiiviseen puiden poistoon. Tautia on
ehkä mahdollista torjua
lämpökäsittelyllä. Punatammilla on havaittu ulJuha Raisio
koisesti samannäköistä tautia, jota ei ole vielä
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luun. Jos puita on kaavassa merkitty talon viereen, niin suunnittelija
tekee ”työtä käskettyä” eli suunnittelee puurivin talon viereen.
Pirjo Kosonen totesi tilaajan näkökulmasta, että on tärkeää edellyttää kaikkien osapuolien hyvää yhteistyötä. Moni asia saadaan
näyttämään hyvältä visualisoinneissa, mutta kun tilanne on ”livenä”
asukkaiden edessä, niin suuret tunteet tulevat mukaan. Pitäisi pystyä vastaanottamaan palautetta. Suunnittelijallekin on päästävä antamaan palautetta, muuten suunnittelija ei opi virheistään.
Anssi Koskela kommentoi, että urakoitsijan mielestä vastuu on
usein suunnittelijoilla – urakoitsijat joutuvat korjaamaan paljon suunnittelijoiden virheitä. Urakoitsijakin antaisi mielellään palautetta ns.
jälkipalaverissa, mutta niitä ei yleensä järjestetä. Koskela kehoitti
suunnittelijoita menemään rohkeasti kokouksiin. Ensimmäisessä kokouksessa voisi avata suunnitelman punaista lankaa.
Sami Kiema tiivisti, että yhteistyötä pitäisi selvästi lisätä projektien
eri vaiheissa. Puut ovat tärkeä osa suunnittelua, rakentamista sekä
lopputulosta ja ne ovat viheralueiden pitkäikäisimpiä elementtejä, jos
olosuhteet ovat kohdallaan.

…VALVONTAAN
Kiema johdatteli keskustelua valvonnan suuntaan kysymällä panelisteilta, miten heidän mielestään valvonta toimii nykyisin puihin liittyvissä asioissa. Ymmärretäänkö valvojan merkitys myös yksityisellä puolella?
Vilonen totesi valvojan roolissa, että rakennusvaiheessa asiat ovat
yleensä melko hyvin määritelty käytössä olevien ohjeiden mukaan,
mutta ylläpitopuoli hieman huolestuttaa. Mitä hoitosopimuksissa
mainitaan? Niissä on tuentojen purku yms. perusasiat, mutta ei juuri
muuta, riittääkö tämä?
Erola kommentoi, että kun takuuaika on mennyt umpeen, niin valitettavan usein kukaan ei tee mitään, ennen kuin on aivan pakko –
tämä on todellisuutta monilla pihoilla.
Vuorinen puolestaan totesi tilanteen olevan usein se, että jos saadaan puut pysymään edes takuuaika hengissä, niin hyvä on. Takuu-

ajan hoito pitäisi olla täsmällisemmin määritelty – ensimmäiset kolme vuotta esim. kastelu on kaiken a ja o.
Kosonen pohti tilaajan näkökulmasta, kuinka määritellään ylläpito? Niin tarkkaan ei voida määritellä, ettei saada tarjouksia! Isojen
kauppojen pihoissa näkee usein heikolla ylläpidolla kituvia puita.
Koskela totesi, että yksityinen tilaaja harvoin panostaa puiden valvontaan… Tilaajaa ei oikeasti kiinnosta, onko se parkkipaikan pihlaja vinossa – se ei tuo rahaa yrityksen kassaan.
Tässä vaiheessa Kosonen heitti ilmaan toiveen, että markettien pihoissa voisi edellyttää kulttuurin muutosta – kukaan ei mainitse marketin kassalle koskaan mitään istutusten kunnosta – ehkä pitäisi!
Hoidettu ympäristö kertoo asiakkaalle, että häntä arvostetaan… asiakas voisi saada aivan uudenlaisia market-elämyksiä!
Yleisön kanssa keskustetiin siitä, mistä johtuvat toistuvat, samankaltaiset virheet suunnittelussa ja rakentamisessa – voisiko valvontaa
tehostaa? Helsingin kaupunki edellyttää valvojaa viherurakoissa ja
joissain paikoissa on käytössä myös valvontaryhmiä eli usean eri alan
valvojista koostuvia joukkoja. Yksityisellä puolella valvonta on kuitenkin vielä harvinaista.
Suunnittelun ongelmista voi vetää sen johtopäätöksen, että on erityisen tärkeää pitää suunnittelijat tietoisina alueiden muista suunnitelmista, ettei suunnittelun punainen lanka pääse katoamaan. Suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös se, mitä maanpinnan alla on.
Pääsuunnittelijan on pidettävä huoli siitä, että kaikki suunnitelmat tukevat toisiaan.
Sami Kiema pyysi panelisteilta lopuksi lyhyitä näkemyksiä siitä,
miten turvataan kaupunkipuiden tulevaisuus. Kosonen korosti kaikkien puiden kanssa tekemisissä olevien toimijoiden pätevyyttä, Erola toivoi jokaiselle sektorille tietoa asioista lisää. Vilonen ja Vuorinen
painottivat myös tiedon lisäämistä ja pätevien ammattilaisten käyttöä. Koskela pääsi sanomaan viimeisen sanan – tärkeää on hyvä tiimi ja toimiminen InfraRyl:n mukaan.

SUUNNITTELUSTA…
Sami Kiema aloitti keskustelun toteamalla, miksi niin usein näkee
puita istutetun aivan liian lähellä rakennuksia? Mikä suunnittelussa
menee pieleen?
Marko Vuorinen totesi, että suunnittelijan asema voi projekteissa olla hyvin moninainen – missä vaiheessa projektia pääsee ylipäänsä mukaan? Kilpailuttaminen – vaikka onkin pohjimmiltaan hyvä
asia – saattaa joskus jopa ehkäistä yhteistyötä. Jos valvonta on heikkoa, mikään ei takaa, että viheralan urakoitsija toteuttaa suunnitelmaa. Suunnittelijan olisi hyvä päästä mukaan työmaapalavereihin –
jos ei pääse edes mukaan, niin vasta monen vuoden jälkeen näkee,
että tuollainen siitä tuli. Alalla pitäisi pohtia ”normienpurkutalkoita”
eli suunnittelijat mukaan työryhmiin.
Antti Erola kommentoi asiaa puunhoitajan näkökulmasta; tällaisia
tapauksia tulee vastaan aina silloin tällöin ja puunhoitaja ei voi muuta kuin ihmetellä, että miten tässä on päässyt näin käymään? Sitten
täytyy vaan tehdä se, mitä tehtävissä on.
Kirsi Vilonen totesi, että valvoja valvoo työn sopimuksenmukaisuutta. Jos suunnitteluvirhe on tapahtunut, niin valvoja ei voi asialle enää mitään. Kaavoittajalla on myös paljon vaikutusta suunnitte-

Paneelikeskustelua veti Sami Kiema. Panelistit vasemmalta Pirjo Kosonen, Antti Erola, Marko Vuorinen, Kirsi Vilonen ja Anssi Koskela.
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