Puiden kaataminen:

Puiden kaatamisen luvanvaraisuus, maisematyölupa

Maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan maisemaa muuttava puiden kaataminen on luvanvaraista
mm. asemakaava-alueilla, tietyillä yleiskaava-alueilla ja rakennuskielto-alueilla.

Ohjeet maisematyöluvan hakemista varten löytyvät rakennusvalvonnan internetsivuilta
http://www.salo.fi/asuminenjaymparisto/rakentaminen/luvanhakeminenjakasittely/lupaasiakirjat/

Lupaa ei kuitenkaan tarvita vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin em alueilla.

Huom! lupaa ei voida myöntää, mikäli puut ovat merkitty asemakaavassa suojelluiksi, rauhoitettu
luonnonmuistomerkkeinä tai suojeltu muulla päätöksellä, ellei myönnetä poikkeusta aivan erityisistä
syistä.
Maisematyöluvan tarve on syytä varmistaa erityisesti silloin, jos kaadettavaksi aiotut puut esim.

Kasvavat katuvarressa tai sijaitsevat rakennuksen kadun puoleisella alueella, joka asemakaavassa on
määrätty istutettavaksi tai luonnontilaisena säilytettäväksi tontin osaksi.

Sijaitsevat alueella, jolla asemakaavan määräyksen mukaan on säilytettävä kaupunkikuvallisesti
arvokkaat puut.

Ovat maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittäviä (puut muodostavat kujanteen, vanhat puut,
isokokoiset puut, harvinaiset puulajit kuten tammi, saarni, jalava, metsälehmus ja pylväskataja).

Kaadettavien puiden määrä on huomattava osa tontin koko puustosta.
Lupaa puiden kaatamiseen ei tarvita asemakaava-alueella, jos

Puu ei sisälly kohdan 2 mukaiseen luetteloon.

Puu on kuollut, pahasti vioittunut tai erityisen sairas, jolloin sen voi poistaa turvallisuutta uhkaavana
tekijänä.

Puu on metrin korkeudelta rungonhalkaisijaltaan enintään 10 cm.

Puun korkeus on enintään 5 m.

Kaadettavia puita on enintään kolmannes tontin puustosta eikä kaataminen merkitse olennaista
muutosta maisemaan.

Tontilla on lainvoimainen rakennuslupa, jolloin kaikki kulkuväylien ja rakennusten alle jäävät, sekä
rakennusten ulkoseinästä alle 5 m päässä olevat puut saa kaataa.
Ota huomioon

Turhaa puunkaatoa on vältettävä, sillä
o puu on nopea kaataa mutta hidas kasvattaa
o puut tuottavat happea ja sitovat ilman epäpuhtauksia
o puut tasaavat ilman äärevyyttä: suojaavat niin paahteelta kuin kylmiltä tuulilta ja halloiltakin

Puut tulee kaataa aikana, jolloin lintujen pesintä ei ole käynnissä.

Isojen puiden kaataminen kannattaa antaa turvallisuussyistä ammattilaisten tehtäväksi.

Puiden kuntokartoitukset ja poistot suorittaa tontin haltija omalla kustannuksellaan, Salon kaupungilla
ei ole kuntokartoitus- tai puunkaatopalvelua.

Jos puita kaadetaan asemakaavassa istutettavaksi määrätyltä tontin osalta, tulee kaadettujen puiden
sijaan istuttaa tontille puun taimia.

Kun puu sijaitsee rajalinjalla tai puurivi toimii piha-alueita erottavana raja-aitana, on puun kaatamisesta
sovittava myös naapurin kanssa.
Tiedustelut

Rakennusvalvonta neuvontapyyntö: www.lupapiste.fi

Kerro:
o paikka (kiinteistötunnus tai osoite),
o kuvaus kaadettavista puista (lukumäärä, koko, laji, sijainti, kunto, kaatamistarpeen syy),
o valokuva ja/tai sijaintipiirustus,
o kuvaus tontille jäävästä puustosta (esim. ”viisi mäntyä, kolme koivua ja kaksi omenapuuta”).
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