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1 INLEDNING

T

rädpolicyn är byggnadskontorets
viljeyttring om stadsträd. Vilje
yttringens huvudmål är att genom
samarbete mellan byggnadskonto
rets olika avdelningar trygga Hel
singfors stadsträds värden och välmående samt
de ekosystemtjänster som träden producerar.
Trädpolicyn är ett dokument där bygg
nadskontoret fastställer och publicerar sina
principer och tillvägagångssätt för stadsträd,
så att de som arbetar med träden, liksom
stadsborna, ska känna till dessa principer
och tillvägagångssätt. Policyn består av åtta
riktlinjer, en för respektive huvudmål. För
varje riktlinje har det fastställts en verbal
ambition och de tillvägagångssätt genom vilka
ambitionen uppnås. Trädpolicyn är i första
hand riktad till byggnadskontorets personal
och till beslutsfattare, men en del av innehål
let är också riktat till invånarna. Nämnden för
allmänna arbeten har godkänt att trädpolicyn
ska vara vägledande från och med 13.5.2014.
Trädpolicyn gäller sådana planterade
träd i den byggda miljön – dvs. gatu- och
parkträd – som ägs av Helsingfors stad
och som byggnadskontoret ansvarar för.
Policyn omfattar inte träd som växer i skogs
områden. I trädpolicyn har stadsträden
granskats ur följande perspektiv: trädegen
domens ekonomiska värde, stadsbilden,
kulturhistorian, trädslagen, den immateriella nytta träden producerar, dvs. eko
systemtjänsterna, samt biodiversiteten.
Byggnadskontoret har huvudansvaret för
stadens trädegendom och därför granskar
trädpolicyn hur byggnadskontorets verk
samhet i anslutning till stadsträden kunde
utvecklas. Policyn gäller inte stadsträd som
ägs eller förvaltas av andra aktörer på gårdar,
i trädgårdar, på begravningsplatser eller
tomter. Tryggandet av trädens välmående hör
emellertid till alla förvaltningsnämnder och
aktörer i staden. De tillvägagångssätt som
presenteras i trädpolicyn lämpar sig också för
stadens andra förvaltningsnämnder, eftersom
policyn framhåller nödvändigheten av sam
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arbete och gemensamma målsättningar när
det gäller att trygga stadsträdens välmående.
Trädpolicyn bygger på tilliten att alla i grund
och botten vill att Helsingfors ska ha livs
kraftiga och friska stadsträd.

Behovet av en trädpolicy
Det har av flera orsaker blivit aktuellt att
utarbeta en trädpolicy. Den omfattande
inventeringen av Helsingfors gatuträdrader
åren 2010–2011 visade på behovet att bättre
än tidigare planera och förutse skötseln och
förnyandet av Helsingfors gatuträdrader.
Efter organisationsreformerna i byggnads
kontoret har stadsträdens ställning och
ansvaret i byggnadskontoret för skötseln av
träden blivit oklara. I och med att externa
entreprenader blir vanligare är det allt mer
sannolikt att Helsingfors stadsträd sköts av
flera olika entreprenörer och för dem måste
det skapas tydliga beställningsdokument
och mål för skötseln av stadsträden. Det är
skäl att förbereda sig för den kommande
klimatförändringen genom att beakta de hot
och möjligheter som den medför för valet av
arter av stadsträd.
Träden är levande specialegendom i den
byggda stadsmiljön och måste beaktas i alla
åtgärder under trädens hela långa livstid.
Också stadsborna måste hjälpas att förstå
stadsträdens behov. Under de senaste år
tiondena har det i Helsingfors blivit aktuellt
att förnya vissa alléer som är viktiga för
stadsbilden och för invånarna. Förnyandet av
alléerna har lett till rikligt med kommentarer
till byggnadskontoret, och förnyelseprojek
ten har varit tidskrävande och arbetsdryga.
Vår generation måste emellertid ta ansvar
för programmeringen av förnyandet av al
léerna och skapa principer för detta omfat
tande arbete. Trädpolicyn har utarbetats
föregripande, så att förnyandet av de äldsta
alléerna i Helsingfors kan inledas och den
höga nivån på stadsbilden kan bevaras även
för kommande generationer.
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Byggnadskontorets utvecklings
behov i anslutning till stadsträden
Helsingfors har många styrkor och mycket
kunnande i fråga om stadsträd. För att dessa
styrkor ska bevaras även i framtiden krävs
det emellertid att byggnadskontorets tillväga
gångssätt gällande stadsträden granskas. Bygg
nadskontoret ska ha enhetliga målsättningar
för stadsträden. Verksamhet som anknyter
till stadsträden ska göras klarare, med tydlig
ansvarsfördelning. Dessutom ska processer
som anknyter till träden identifieras.
För de vidare åtgärder som behövs för
att genomföra trädpolicyn har ett utkast till
åtgärdsprogram utarbetats för internt bruk
i byggnadskontoret. De åtgärder som pre
senteras i utkastet främjar samarbetet kring
stadsträd och beaktandet av stadsträd i beslut
och processer. Bland de vidare åtgärderna fö
reslås bland annat utveckling av processerna,
egendomsförvaltningens delar, kommunika
tion och kunnande för att trygga stadsträdens
välmående och öka medvetandet om stads
trädens betydelse och värde.

Arbetet med trädpolicyn
Trädpolicyn föregicks av en förutredning
2010. Förutredningen innehöll fem policyn
som gjorts upp för europeiska städer som

klimat- och samhällsmässigt motsvarade
Helsingfors.
Arbetet med trädpolicyn inleddes
30.11.2011 med ett remisseminarium där
50 anställda vid byggnadskontoret i grupp
arbeten diskuterade frågor kring skötseln
och förvaltningen av stadsträd samt mål och
innehåll i det förestående arbetet med poli
cyn. Policyns åtta huvudteman grundar sig
på resultaten i seminariets grupparbeten.
När trädpolicyn utarbetades gick man
igenom en stor mängd skriftligt material
om stadsträds betydelse och välmående.
Samtidigt utredde man på flera olika sätt
uppskattningen av stadsträden och tillståndet
hos förvaltningen av stadsträdegendomen i
byggnadskontoret. Detta material finns sam
manställt i skriften Taustaselvitys ja nykytilan
kuvaus (”Bakgrundsutredning och beskriv
ning av nuläget”), som, så som namnet
antyder, ger en bakgrund till trädpolicyn.
Sammanfattningen av nuläget motiverar
behovet av en trädpolicy.
För beskrivningen och analysen av nuläget
intervjuades över 20 medarbetare på olika
avdelningar i byggnadskontoret. Under detta
arbete ordnades också olika interna tema
diskussioner på byggnadskontoret samt med
stadsplaneringskontoret, byggnadstillsyns
verket och Stara. Ett utkast till stadsträdutred
ningen och trädpolicyn skickades i april 2013
på kommentarrunda i byggnadskontoret samt
till dem som deltagit i arbetet och intervju
erna i Stara, stadsplaneringskontoret och
byggnadstillsynsverket.
Trädpolicyn har utarbetats av en arbets
grupp bestående av landskapsarkitekt Pentti
Peurasuo från gatu- och parkavdelningen, och
från arkitekturavdelningen landskapsarkitekt
Jere Saarikko, AFD Minna Terho (skogsvård),
FM Tuuli Ylikotila (biologi) och arbetsgrup
pens ordförande AFM Satu Tegel (trädgårds
vetenskap). I arbetet med bakgrundsutred
ningen och beskrivningen av nuläget har
också landskapsarkitekterna Matti Liski och
Tiina Perälä från Näkymä Oy deltagit.

2 TRÄDPOLICYNS UPPBYGGNAD
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H

uvudmålet för Helsingfors träd
policy är att genom samarbete
mellan byggnadskontorets olika
avdelningar trygga Helsingfors
stadsträds värden och välmående
samt de ekosystemtjänster som träden produ
cerar. För att uppnå detta huvudmål presente
ras åtta riktlinjer eller principer.
Förvaltningen av stadsträd har delats upp i
åtta delar. Dessa är 1) kunskap och uppskatt
ning, 2) kulturhistoria och stadsbild, 3) bio
diversitet, 4) urvalet av trädslag, 5) planering,
byggande och tillstånd, 6) trädens underhåll,
7) trädrader och alléer och 8) egendomsför
valtning. För varje del har en riktlinje slagits
fast som utnyttjas för att nå huvudmålet.
För de åtta riktlinjerna har en långsiktig
ambition – eller vision – fastslagits. I anslut
ning till ambitionerna finns en förteckning
över de tillvägagångssätt som byggnadskonto
ret konsekvent ska utnyttja för att uppnå eller
bevara en ambition.

Riktlinjer, med vilka huvudmålet eftersträvas:

Riktlinje 1
KUNSKAP
OCH
UPPSKATTNING

Riktlinje 2
KULTUR
HISTORIA OCH
STADSBILD

Riktlinje 3
BIODIVERSITET

Riktlinje 4
URVALET
AV TRÄDSLAG

AMBITIONER För varje riktlinje finns en ambition
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT För att ambitionen för respektive riktlinje ska uppnås måste man agera på ett visst sätt
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För alla åtta riktlinjer
finns det en ambition
och tillvägagångssätt,
som strävar efter
att trygga Helsingfors
stadsträds värden
och välmående.

Riktlinje 5
PLANERING,
BYGGANDE
OCH
TILLSTÅND

Riktlinje 6
TRÄDENS
UNDERHÅLL

Riktlinje 7
TRÄDRADER
OCH ALLÉER

Riktlinje 8
EGENDOMS
FÖRVALTNING

3 TRÄDPOLICYN I KORTHET

Huvudmål:

Genom samarbete
mellan byggnads
kontorets olika avdelningar trygga Helsing
fors stadsträds värden
och välmående samt
de ekosystemtjänster
som träden producerar
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1 Kunskaperna om stadsträd ökas
2 Stadsträdens kulturhistoriska
och stadsbildsmässiga värde vårdas
3 Stadsträden främjar stadsnaturens biodiversitet
4 Urvalet av stadsträdslag upprätthålls
på ett hållbart sätt
5 Stadsträdens långsiktiga välmående tryggas
6 Stadsträden underhålls professionellt, långsiktigt
och med enhetliga metoder överallt i staden
7 Trädrader och alléer förnyas och kompletteringsplanteras för att trygga deras framtid
8 Egendomsförvaltningen av stadsträd säkerställs
genom tillräckliga resurser och fungerande processer

4 RIKTLINJER

1

Kunskap och uppskattning

Kunskaperna
om stadsträd
ökas
Ambition

Tillvägagångssätt

Stadsträden uppskattas i Helsingfors. Trädens
mångfasetterade värden identifieras: deras so
ciala, ekonomiska, stadsbildsmässiga, kultur
historiska, trädgårdskonstnärliga, biologiska
och ekologiska betydelse. Byggnadskontorets
personal känner till de ekosystemtjänster som
träden producerar och dessa tjänsters betydel
se för människans hälsa och en trivsam miljö.
Man förstår förutsättningarna för trädens
välmående i byggnadskontoret, stadens andra
förvaltningsnämnder och bland olika aktörer.
Uppskattningen tar sig uttryck i satsningar
på träden. Kunskaperna om stadsträden och
deras betydelse ökar också bland invånarna.

///

beslut om träden styrs av lagstiftning och
av stadens egna riktlinjer och anvisningar
samt av sakkännedom om träd

///

den som fattar beslut om träd är medveten
om beslutens effekter på trädens lång
siktiga välmående och på produktionen
av ekosystemtjänster

///

kommunikationen om stadsträd är öppen
och bygger på sakkännedom, och riktas
mångsidigt till olika målgrupper

///

byggnadskontorets olika yrkesgrupper delar
med sig av sina kunskaper om träd, deras
egenskaper, historia och förutsättningar
för framgång för att öka trädkunnandet
inom byggnadskontoret

///

det ordnas regelbundet seminarier om
stadsträd för stadens olika förvaltnings
nämnder och andra aktörer

///

i serien med guidade parkpromenader
för invånare inkluderas promenader
med trädtema
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Kulturhistoria och stadsbild

Stadsträdens
kulturhistoriska
och stadsbildsmässiga värde
vårdas

2

Ambition

Tillvägagångssätt

Stadsträd och alléer utgör en central del av
stadsbilden och kulturarvet i Helsingfors.
De hör till stadens så kallade dragfaktorer.
Välmående nya och gamla trädplanteringar
skapar tillsammans med andra element
en stark stadsbild och en trivsam miljö.
Träd vid objekt som konstaterats vara kul
turhistoriskt och stadsbildsmässigt värdefulla
ges en särskild ställning. Planeringen, skötseln
och byggandet av dessa objekt görs på de
värdefulla trädens villkor och så att objektets
värdefulla särdrag bevaras.
De ursprungliga planteringsarrangemang
en för träden respekteras och kompletterings
planteringen är planmässig. Det finns också
stadsbildsmässigt värdefulla trädlösa områ
den i staden. Särskilt trädrader vårdas som
stadsbildsmässiga helheter. Det har inte
i trädraderna placerats element som stör
radintrycket. För att säkerställa trädens konti
nuitet är deras åldersfördelning mångsidig
i parkerna.

///

när projekt inleds kontrolleras och beaktas
objektets kulturhistoriska och stadsbilds
mässiga värde samt skyddsstatus

///

trädmiljöer som är skyddade eller som
annars konstaterats vara värdefulla under
hålls på ett sätt som bevarar deras kultur
historiska värden

///

befintliga arrangemang, planteringssätt
eller trädslag eller trädsorter ändras endast
på välmotiverade grunder

///

områden och vyer som i park- och gatu
arrangemang planerats vara öppna bevaras
öppna, och kompletteringsplanteringar görs
inte vid dessa objekt

///

även friska stadsträd kan avlägsnas om
det är motiverat av stadsbildsmässiga
eller historiska orsaker

///

enskilda stadsbildsmässigt betydelsefulla
parkträd bevaras så länge det är möjligt,
men deras skick granskas regelbundet
för att trygga säkerheten

///

element som försvagar radintrycket eller
stadsbilden – såsom parkeringar, reklam
anordningar eller kabelskåp – undviks i
trädrader och i andra stadsbildsmässigt
värdefulla trädhelheter

Utredningar och anvisningar
som styr denna riktlinje:

Byggnadskontorets Arvoympäristöselvitys (”Utredning om värdefulla miljöer”)
Museiverkets Byggda kulturmiljöer
av riksintresse (www.rky.fi)
Historiallisten puutarhojen suojelu,
hoito ja kunnostus (”Skydd, skötsel och
renovering av historiska trädgårdar”,
RT 99-11119)

Biodiversitet
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Stadsträden
främjar
stadsnaturens
biodiversitet

3

Ambition

Tillvägagångssätt

Helsingfors stadsträdsbestånd är mångsidigt.
I parker växer rikligt med långlivade, värde
fulla ädla lövträd som är viktiga för biodiver
siteten. Skadliga främmande arter sprids inte
från stadsträdsplanteringarna ut i naturen.
Det förs inte farliga växtskadegörare till
Helsingfors med trädplantor.
I Helsingfors finns värdefulla livsmiljöer
för sällsynta och hotade organismer, livsmiljö
er som är viktiga för biodiversiteten och som
skapats av gamla och murknande stadsträd.
För organismer som är beroende av murkna
träd är ett kontinuum av död ved tryggat som
livsmiljö på platser som lämpar sig för detta.

///

parkträd tillåts växa till så hög ålder
som möjligt. Särskilt enskilda ihåliga
parkträd bevaras så länge som möjligt.
Skicket hos gamla träd övervakas för
att trygga säkerheten.

///

beslut om att fälla enskilda träd som är
värdefulla för stadsbilden, landskapet,
artbeståndet eller biodiversiteten fattas
genom samarbete mellan landskaps-,
träd- och artbeståndsexperter

///

fällda murknande stammar lämnas som
markträd på lämpliga platser, dock inte
på klippta gräsmattor

///

vid planteringen av främmande trädslag
som definierats som skadliga iakttas
anvisningarna i Helsingin kaupunkikasvi
opas (”Helsingfors stadsväxtguide”)

///

läget för skadliga främmande arter
följs för trädens del upp på nationell
och internationell nivå

Utredningar och anvisningar
som styr denna punkt:

Helsingin rakennettujen viheralueiden
kasvien käytön linjaus (Riktlinjer för
användningen av växter på Helsingfors
byggda grönområden 2009)
Helsingin kaupunkikasviopas
(”Helsingfors stadsväxtguide”, 2010)
Programmet för tryggande av biodiversiteten i Helsingfors natur (LUMO, 2010)
Suomen kansallinen vieraslajistrategia
(”Finlands nationella strategi för
främmande arter”, 2012) och Helsingin
vieraslajien linjaus (”Riktlinjer för främmande arter i Helsingfors”, under arbete)
Rakennusviraston Ympäristöohjelma
2013–2017 (”Byggnadskontorets
Miljöprogram 2013–2017”)
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Urvalet av trädslag

Urvalet
av stadsträdslag
upprätthålls på
ett hållbart sätt

4

Ambition

Tillvägagångssätt

Helsingfors har ett rikt och för staden
utmärkande urval av stadsträdslag. I staden
växer sällsynta, gamla, traditionellt använda
och nya trädslag och trädsorter. De olika
trädslagen och trädsorterna framhäver sär
prägeln hos olika stadsdelar. Ett genomtänkt
urval av trädslag bidrar till anpassningen till
klimatförändringen.

///

urvalet av gatu- och parkträdslag görs
mer mångsidigt

///

för att upprätthålla och utveckla urvalet
av trädslag iakttas rekommendationerna
om trädslag och trädsorter som gjorts för
objekt från olika tider i Riktlinjer för an
vändningen av växter på Helsingfors byggda
grönområden och Helsingin Kaupunki
kasviopas (”Helsingfors stadsväxtguide”)

///

planteringen av parklind (Tilia x europaea)
minskas i nya områden i förhållande till
andra lind- och trädslag

///

för att undvika risker med sjukdomar och
skadedjur undviks plantering av ett trädslag
i stora helheter vid nya planteringar (den
s.k. Santamours formel)

///

antalet planterade trädslag, trädsorter, träd
ursprung och förökningskällor ökas för att
trygga stadsträdens anpassningsförmåga

///

byggnadskontorets kunnande när det gäller
att välja rätt trädslag med tanke på klimat
förändringen tryggas genom nätverks
bildande och forskningssamarbete

///

byggnadskontoret deltar tillsammans med
plantskolorna och forskare i utvecklingen av
trädslagsurvalet vid inhemska plantskolor

///

på områden som byggts under olika
perioder är målet att gynna trädslag från
Helsingfors från den aktuella perioden

///

när projektprogram utarbetas samarbetar
områdesplanerare med växt- och träd
experter för att välja gatuträdslag

///

för projektområden utarbetar byggnads
kontoret i samarbete med stadsplanerings
kontoret en översiktsplan för vilka gatuträd
slag som ska användas i området

1 Santamours formel: för att undvika
spridningen av farliga sjukdomar och
skadedjur ska det växa högst 10 procent
av en art, högst 20 procent av ett släkte
och högst 30 procent av en familj på
stora grönområden (Santamour 1990)

Planering, byggande och tillstånd

Stadsträdens
långsiktiga
välmående
tryggas
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5

Ambition

Tillvägagångssätt

Levnadsförhållandena för stadsträden
i Helsingfors gör det möjligt för dem att
utvecklas till långlivade och livskraftiga träd
så att de kan producera ekosystemtjänster
som är typiska för träden. I stadsplanerna
och i detaljplanering reserveras tillräckligt
med utrymme både under och ovan jord.
Kommunalteknik placeras på det avstånd
från träden som anvisningarna anger så att
trädens välmående inte riskeras och tekniken
senare kan repareras och underhållas utan att
träden riskeras. Snöplogning och grävning i
närheten av träden skadar varken dem eller
deras rötter.
Plantanskaffningsprocessen säkerställer
att plantkvaliteten hos träden som planteras
är av hög kvalitet och att plantornas förök
ningskälla är lämplig. När träden planteras
utnyttjas bästa möjliga know-how och teknik
inom grönbyggande. Trädens etablering har
säkerställts genom en klar definition och
övervakning av åtgärderna och ansvaren
under garantitiden efter planteringen.

///

gatu- och parkträd planteras inte på ställen
där deras rötter eller krona inte kommer
att rymmas

///

anvisningar för dimensioneringen
av trädens gatuutrymme iakttas

///

byggnadskontoret tar initiativ i detalj
planesamarbetet med stadsplanerings
kontoret i anslutning till dimensionerings
behoven för stadsträden

///

byggnadskontorets plantsamordnare har
huvudansvaret för plantanskaffningen för
stadsträd och för att trygga plantkvaliteten
i projekt

///

bland dokumenten som iakttas vid konkur
rensutsättning av plantanskaffning ingår
Lehtipuiden taimilaatuvaatimukset
(”Kvalitetskrav för lövträdsplantor”
Grönmiljöförbundet 2001)

///

endast yrkesmänniskor med utbildning
i grönbranschen beviljar och övervakar
gräv- och evenemangstillstånd för områden
där det växer stadsträd

///

genom beställningsdokument och över
vakning säkerställs att snöplogning och
grävning i närheten av träden utförs utan
att träden eller deras rötter skadas

///

grävtillståndsvillkor som gäller träden
iakttas i alla kommunaltekniska arbeten

///

vid nya objekt förses stadsträd med stam
skydd på områden med vinterunderhåll
och i närheten av parkeringsplatser
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Trädens underhåll

Stadsträden
underhålls
professionellt,
långsiktigt och
med enhetliga
metoder
överallt i staden

6

Ambition

Tillvägagångssätt

Stadsträden i Helsingfors sköts professionellt
för att trygga trädens livskraft, säkerhet och
livslängd. I underhållet av träden iakttas
enhetliga tillvägagångssätt inom hela området
för stadens samtliga förvaltningsnämnder.
Byggnadskontoret är aktivt när det gäller
informationsutbyte och utbyte av expertis
mellan byggnadskontoret och olika aktörer.
Huvudmålet vid beställningen av under
hållet av stadsträden i Helsingfors är att tryg
ga de värden som är förknippade med träden
samt trädens välmående. Skötseln av träden
beställs av kompetenta entreprenörer genom
ett beställningsförfarande som säkerställer
en långsiktig skötsel av träden. Övervakning
en av skötselentreprenaderna är kontinuerlig
och professionell samt kvalitets- och inne
hållsmässigt enhetlig i hela staden.

///

underhållet av träden i Helsingfors beställs
endast av sådana entreprenörer som kan
garantera en långsiktig och professionell
skötsel av träden

///

av entreprenörer som sköter träden krävs yr
kesmässiga behörighetskrav enligt Ylläpidon
tuotekortit (”Produktkort för underhåll”)

///

skötseln av träden beställs med enhetliga
entreprenadhandlingar av alla entreprenörer

///

entreprenadhandlingarna för underhållet
(bl.a. Ylläpidon tuotekortit) utvecklas
ständigt med fokus på trädens välmående

Anvisning som styr denna riktlinje:

Byggnadskontorets produktkort
för underhåll: 1500 Kasvillisuuden
kunnossapito (”Underhåll av växter”)
och 2600 Kasvillisuuden hoito
(”Skötsel av växter”).

Alléer

7

Trädrader och
alléer förnyas
och kompletterings
planteras
för att trygga
deras framtid
Ambition

Tillvägagångssätt

Alléerna och trädraderna är livskraftiga och
så långlivade som möjligt. De bildar värde
fulla och enhetliga helheter för Helsingfors
och dess invånare.
Alléerna förnyas så att också kommande
generationer har enhetliga trädrader och
alléer. När det blir nödvändigt att ersätta
träd planeras och genomförs detta på
det sätt som lämpar sig bäst för det aktuella
stället, värdepluralistiskt, med bra motive
ringar och öppen information.
Långsiktig finansieringsplanering gör
det möjligt att göra tillräckligt stora förhands
beställningar av plantor vid förnyandet och
kompletterandet av långa alléer.

///

i förnyelseprojekt för alléer väljs det sätt
som bäst lämpar sig för det aktuella ob
jektet: förnya på en gång som en helhet,
förnya stegvis eller förnya träd för träd
eller trädgrupp för trädgrupp

///

områdesgrupperna prioriserar alléernas
förnyelseprojekt för investeringsprogram
inom ramen för anslagen utifrån en 10-års
plan för förnyandet av alléerna. När detta
görs anpassar man alléernas förnyelse
behov till andra infrastrukturprojekt

///

förnyelseplanen för en stadsbildsmässigt
eller historiskt särskilt betydelsefull allé
helhet måste godkännas av stadsstyrelsen
eller stadsfullmäktige

///

trädrader och alléer kompletteringsplante
ras planmässigt för att bevara enhetligheten

///

i betydelsefulla förnyelseprojekt för alléer
utnyttjas experter på växelverkan

///

tillståndspliktigheten för förnyandet av
stadsbildsmässigt eller historiskt betydelse
fulla alléer bedöms tillsammans med
en syneförrättningsgrupp som samman
kallats av byggnadstillsynsverket
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Egendomsförvaltning

8

Egendoms
förvaltningen
av stadsträd säker
ställs genom tillräck
liga resurser och
fungerande processer
Ambition
Byggnadskontoret arbetar aktivt för att
reservera tillräckliga ekonomiska resurser för
underhållet av stadsträdegendomen. Resurse
ringen av trädegendomen sköts som en del
av byggnadskontorets ekonomiska planering.
Uppgifterna i anslutning till stadsträden
samt ansvaren i anslutning till uppgifterna
har klart fastslagits för olika avdelningar,
kontor och enskilda medarbetare. Persona
lens kompetens och uppgiftsbeskrivningar
innefattar alla delar av förvaltningen av
trädegendomen. Ansvarsfördelningen mel
lan beställare och entreprenör när det gäller
trädförvaltningen är tydlig.
Informationen om träden administreras
heltäckande i ett fungerande och lättanvänt
trädregister. Trädregistrets uppgifter om
skick och antal uppdateras systematiskt.
Helsingfors trädegendom sköts med hjälp
av trädregistret och god förvaltning så att
dess värde bevaras och ökar.

Tillvägagångssätt
///

i det årliga budgetförslaget och förslaget till
ekonomiplan presenterar byggnadskontoret
för ekonomi- och planeringscentralen sin
på alléernas skick baserade syn på hur stort
anslag förnyandet av alléerna behöver

///

anslag för alléernas kompletteringsplante
ring och förnyande programmeras utifrån
en 10-årsplan för förnyandet av alléerna

///

i byggnadskontorets budget programmeras
årligen både investerings- och driftsanslag
för stadsträden

///

i budgetfasen utnyttjar byggnadskontoret
möjligheten att föreslå funktionella mål
i anslutning till stadsträden

///

personalens kompetens i anslutning till
stadsträden säkerställs genom målinriktad
fortbildning
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