
 

Miksi ottaa työhön Arboristi? 
Tutustu arboristien tarjoamiin palveluihin, arboristien valintakriteereihin ja sertifioidun Arboristin palkkaamiseen. 
 

Arboristit ovat erikoistuneet yksittäisten puiden hoitoon ja heillä on koulutuksen pohjalta tietoa puiden tarpeista, sekä varusteet 
asianmukaisen hoidon toteuttamiseksi. Arboristin palkkaaminen on päätös, jota ei pidä ottaa kevyesti, sillä oikea puunhoito on 
investointi, joka voi johtaa merkittäviin tuloksiin tulevaisuudessa. Hyvin hoidetut puut ovat houkuttelevia ja voivat lisätä huomattavasti 
omaisuutesi arvoa, kun taaset huonosti huolletut puut voivat olla merkittävä vastuutekijä. Puiden, erityisesti suurien puiden 
leikkaaminen tai poistaminen voi olla vaarallista työtä ja puidenhoitotoimet on teetettävä vain koulutetuilla ja hyvin varustelluilla 
työntekijöillä, jotka työskentelevät turvallisesti puissa. 

Palvelut, joita arboristit voivat tarjota 

Leikkuut 

Arboristi voi määrittää leikkaustekniikan, jotka ovat tarpeen puiden terveydelle, ulkonäölle ja turvallisuudelle. Leikkaustekniikoihin 
kuuluu oksien ja haarojen poistaminen, jotka: 

• haittaavat kiinteistönhoitoa tai rakenteita • ovat sairaita tai hyönteisten saastuttamia 
• ovat kuolleita, heikkoja tai muuten huonokuntoisia ja aiheuttavat 
ei haluttuja riskejä 

• ovat myrskyn, lumikuorman tai muun ulkopuolisen toiminnan 
vaurioittamia 

• estävät tai haittaavat toimintaa kaduilla ja jalkakäytävillä • lisäämällä puun läpi tulvevan valon määrää ja vähentäen tuulen 
vastusta latvuksen sisällä. 

 

Muita leikkaustekniikoita käytetään ylläpitämään asianmukaista rakennetta nuorilla puilla, parantamaan puun muotoa ja vähentämään 
tulevien vahinkojen todennäköisyyttä myrskytilanteissa. 
 

Puun poistaminen 

Vaikka puun poisto on viimeinen keino, on olemassa olosuhteita kun se on välttämätöntä. Arboristi voi auttaa päättämään, onko puu 
poistettava ja poistoa suositellaan, kun puu: 

• aiheuttaa tukoksen, jota on mahdotonta korjata karsimalla tai 
leikkaamalla 

• ahtaassa paikassa ja vahingoittaa muita puita, jotka olisi 
toivottavampia jättää ja säästää 

• pidetään hyväksymättömänä riskinä • on korvattavissa sopivammalla puulajilla 
• kuollut tai kuoleva • sijaitsee alueella, jossa rakentaminen vaatii poistamista 
 

Hätäpuiden hoito 

Myrskyt voivat aiheuttaa haarojen tai kokonaan puiden romahtamisen ja usein puumassojen romahtamisen kiinni muihin puihin, 
rakenteisiin tai autoihin. Jännitteet myrskytuhopuissa ovat usein suuret ja ne voivat olla vaarallisia poistaa tai leikata. Arboristi voi auttaa 
työn suunnittelussa ja suorittamisessa tehden työtä turvallisesti, ja vähentää edelleen riskiä omaisuusvahingoille. 
 

Istutus 

Arboristit istuttavat puita ja voivat suositella lajeja, jotka soveltuvat tietylle paikalle. Väärä puu väärässä paikassa johtaa tulevien 
ongelmien seurauksena rajoitettuun kasvutilaan, lisääntyneelle alttiudelle hyönteisiä ja tauteja kohtaan tai heikkoon kasvuun. 



 
Muita palveluita 

• Puiden terveydenhuoltoa tai ennaltaehkäisevää ylläpitoa, jotta 
puut pysyvät hyvänä ja samalla vähennetään riskejä tulla ei 
haluttuja hyönteisiä, tauteja tai kasvupaikan ongelmia 

• kuntoarviointeja yksittäisille puille tai puukokonaisuuksille 
laajoillakin kiinteistöalueilla silmämääräisesti ja mikroporaten 
resistografilla, koneellisesti puuainesta mitaten 

• lannoitusta ja maaperän muutoksia, parantamalla puiden 
terveyttä ja kasvupaikan olosuhteita 

• kannonjyrsintää, oksien hakettamista ja biomassojen, 
sivutuotteiden hyötykäyttöä, sekä jatkokäsittelyä 

• latvustuentoja tai muita puunrakennetta tukevia toimia haaroille 
ja rungolle, joilla on heikot haaraliitokset tai vaarallisia halkeamia 

• konsultointia lupa-asioissa ja hyönteis, sekä tautiasioissa 
auttaen asian eteenpäin viemisessä ja hoitamisessa. 

 

Kuinka valita toimeen oikea Arboristi 

• tarkista Arboristin ammattipätevyys. Arboristin ammattitutkinnon 
omaavat henkilöt ovat kokeneita ammattilaisia, jotka ovat 
läpäisseet kattavan koulutuksen joka kattaa kaikki puihin liittyvät 
toimenpiteet 

. •  älä aina hyväksy alhaisinta tarjousta. Sinun tulisi tutkia 
tarjouksia ja miettiä paras kokonaisuus, jotka toimitettuihin 
tarjouksiin on laitettu ja määritellä paras yhdistelmä. Kokonaisuus 
on usein kustannustehokkaampi, kuin jälkeenpäin tehtävät 
lisätoimet. Yleensä on paljon tehtävää, taitoa vaativia toimia ja 
tekijän ammattitaito turvaa, sekä suojaa omaisuuttasi 

• pyydä todiste vakuutuksesta ja soita tarvittaessa 
vakuutusyhtiöön, jos et ole tyytyväinen. Asianmukaisella 
Arboristilla on voimassa oleva vastuuvakuutus, sekä kattavat 
työntekijöiden vakuutukset 

• varo ihmisiä, jotka kiertelevät ovelta ovelle tai suorittavat 
ajankäytöllisesti vaativia markkinointitoimia puihin liittyvistä 
tehtävistä. Useimmat hyvämaineiset yritykset ovat liian kiireisiä 
toteuttamaan markkinointia tämän kaltaisella tavalla 

• tarkista tarvittavat luvat ja lisenssit. Katualueella toimiminen, 
ensiaputoimien hallinta ja työturvallisuuden huomioiminen ovat 
ensisijaisesti tärkeät pätevyydet, joita laajalla sektorilla toimivat 
ammattimaiset Arboristit pitävät yllä. Lisäksi yhteiskunnallisten 
velvoitteiden hoitaminen on tärkeää ja asioiden tarkastaminen on 
mahdollista myös Tilaajavastuu.fi palvelusta 

• muista, että hyvä arboristi suosittelee oikeita työtapoja ja 
asianmukaisia toimia. Varovaisuutta harkinnassa pitäisi herättää 
mm. sellaiset ehdotettavat toimet kuin tarpeeton puun 
pienentäminen tai tapittaminen, liiallisen elävän puun 
pienentäminen tai määrällinen poistaminen, kiipeilypiikkien käyttö 
puissa, jotka eivät ole menossa kaatoon ja tarpeeton elävien 
puiden poistaminen tai toimilla häiritseminen ilman syytä ovat 
epäasianmukaisia käytäntöjä ja rikkovat alan hyviä standardeja 

• pyydä tai selvitä referenssejä, missä aikaisemmin on tehty työtä 
ja älä epäröi tarkistaa viittauksia tai seurata eri kanavia, joissa 
selviää missä yritys tai henkilö on tehnyt puihin liittyviä toimia 

• ota tarjous kirjallisesti. Tarjouksesta muodostuu sopimukselle 
pohja, jossa näkyy sovitut toimet ja tiedot, sekä pätevyyksien 
ajantasaisuus. Älä pelkää esittää kysymyksiä, kuten: 

• Puihin liittyvien toimien arviointi ei normaalisti kustanna mitään, 
mutta Arboristilta voit tilata toimen kattaville arviotoimille puihin 
liittyen. Suuremman kokonaisuuden arvioimisesta saattaa tulla 
ennalta sovitusti kustannuksia ja se vie enemmän aikaa, mutta se 
on usein hyvä investointi 

• milloin työ tehtäisiin ja mikä olisi työn suorittamisen kesto? 
• kuka on vastuussa alueen siivouksesta? 
• onko hinta lopullinen hinta ilman lisäkuluja? 
• mitkä ovat maksuehdot? 
• jos haluan lisätoimia, mitkä ovat niiden kustannukset tai 
tuntihinnoittelu? 

 

Mikä on sertifioitu Arboristi? 

Arboristi on määritelmä henkilöstä, joka on koulutettu tietäämään ja tuntemaan puihin liittyvät toimet istuttamisesta, hoitamisesta, 
puiden hyvinvoinnin ylläpitäimiseen ja poistoon, sekä jälkitoimiin. Arboristin ammattinimike antaa konkreettisen pohjan uskoa ja luottaa 
yksilön ammattitaitoon, tietoon ja osaamiseen tarjota asianmukaista toteuttamismallia liittyen puihin ja niiden hoitoon. Arboristin nimike 
ei ole standardi tai laatukriteeri vaan osoittaa yksilön puun tuntemuksen, mutta se ei voi taata tai varmistaa laatua. Arboristi on yksilö, 
joka on saavuttanut tason tietämyksessä puidenhoidon alalla ja kokemuspohjan suorittamalla kattavan koulutuksen, sekä tehden 
ammatilliset näytöt tietyin arvioitavin kriteerein, joita puidenhoito vaatii. Arboristi myös jatkaa itsensä kehittämistä ja oppimistaan 
seuraten eri kanavista alan uusimpia suuntauksia, sekä ylläpitäen itseään kurssittaen ammattitaitoaan ja pätevyyksiään. Tämän vuoksi 
Arborstit ovat ajan tasalla puihin liittyvissä asioissa ja voivat konsultoida kollegaverkostoaan asiakkaan edun näkökulmasta. 

Ole tietoinen kuluttaja ja perehdy asioihin, jotka sinulle ovat tärkeitä. 


