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PUIDEN KAATAMINEN JA METSÄNHOIDOLLISET TOIMENPITEET
Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman luvan hakemista seuraavien
ehtojen täyttyessä:
•

•
•
•
•

Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita kaatotoimenpiteen jälkeen kaavamääräyksen
edellyttämä määrä. Yleensä puita tulee olla vähintään yksi tontin tai rakennuspaikan sataa
rakentamatonta neliötä kohden.
Asemakaavassa ei ole puita koskevia suojelumääräyksiä.
Puut eivät kasva sellaisella tontin osalla, jolla asemakaavan mukaan tulee olla puita.
Puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita,
puuryhmiä tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus.
Rajalla kasvavien puiden kaatamiselle saadaan naapurin suostumus.

Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa.
Tämän ohjeen perusteella puita voidaan kaataa tontilta ilman lupaa vain kerran.
Yleiskaavan toimenpiderajoituksen alaisilla alueilla, jotka ovat asemakaavoittamattomia,
toimitaan seuraavan ohjeistuksen mukaan:
Metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa tulee kaava-aineistosta tarkistaa aluevarausmerkinnän lisäksi
virkistyksen pääreittien sijainti sekä sijoittuuko toimenpidealueelle luonnonsuojelullisesti arvokkaita (sl)
tai luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo). Toimenpidettä suunniteltaessa
täytyy ottaa huomioon niitä koskevat määräykset sekä koko yleiskaava 2040 aluetta koskeva luontoarvoja käsittelevä yleismääräys. Luontoarvoista löytyy lisätietoa kaupungin karttapalvelusta:
kartta.jarvenpaa.fi. Sieltä voi tarkistaa myös paikalliset luontoarvot, joita ei ole esitetty yleiskaavakartalla.
Toimenpiderajoitetut yleiskaavamerkinnät on jaoteltu kolmeen luokkaan:
•
•
•

harvaan asuttu pientaloalue (AP-h) ja retkeily- ja matkailupalveluiden alue (RM)
virkistysalue (V), urheilu- ja virkistyspalveluiden alue (VU) ja suojaviheralue (EV)
asumisen reservialue (Ares) ja työpaikkatoimintojen reservialue (TPres)

Jokaiselle luokalle on eritelty vähäisiksi luokiteltavat toimenpiteet, joihin lupaa ei tarvitse hakea
(kohta 1). Lisäksi on määritelty aina luvanvaraiset toimenpiteet (kohta 3). Joidenkin toimien luvanvaraisuuskynnys saattaa ylittyä vain tietyissä tilanteissa (kohta 2), kuten toimenpidealueen sijaitessa
rannan, asutuksen tai kulttuuriympäristön läheisyydessä tai toimenpidealueen ollessa laaja. Luvan
hakemisen tarve tulee tämän luokan tapauksessa aina selvittää rakennusvalvonnasta.
Tiukimmin metsätaloustoimia ohjataan Vanhankylänniemen RM-alueella ja AP-h-alueilla. Suurin osa
näistä alueista sijaitsee joko Tuusulanjärven tai Keravanjoen tuntumassa, jolloin puustoisuuden
säilyttäminen on maiseman kannalta olennaista. AP-h-alueilla pienialainenkin hakkuu voi aiheuttaa
naapureille merkittävää maisemahaittaa. V-, VU- ja EV-alueilla vähäisiksi luettavia toimia on RM- ja
AP-h-alueisiin verrattuna myös poimintahakkuut.
Järvenpään kaupunki
Rakennusvalvonta

Seutulantie 12
puh. (09) 2719 2880

www.lupapiste.fi

Puiden kaataminen ja metsänhoidolliset
toimenpiteet

2 (3)

7.10.2021

Reservialueilla (Ares ja TPres) metsätaloutta saa harjoittaa vapaammin, koska ne eivät pääkäyttötarkoitukseltaan ole virkistykseen osoitettuja. Luvan hakemista edellyttävät aina vain kaistalehakkuut
ja kookkaammat avohakkuut.
Yleiskaavan aluevaraukset: AP-h ja RM
1. Toimet, joille ei tarvita maisematyölupaa
• kotitarvehakkuut
• taimikon harvennus ja nuoren metsän hoito
• myrsky-, lumi-, hyönteis- ja muiden luonnontuhojen korjaustoimet
• luonnon ennallistamistoimet
2. Toimet, joiden luvanvaraisuudessa käytetään tapauskohtaista harkintaa
• poimintahakkuut
• väljennyshakkuut
• harvennushakkuut, ylispuiden poisto, verho- ja suojuspuuhakkuut
3. Toimet, jotka vaativat aina luvan
• siemenpuuhakkuut
• pienaukkohakkuut
• avohakkuut
• kaistalehakkuut
Yleiskaavan aluevaraukset: V, VU ja EV
1. Toimet, joille ei tarvita maisematyölupaa
• kotitarvehakkuut
• taimikon harvennus ja nuoren metsän hoito
• myrsky-, lumi-, hyönteis- ja muiden luonnontuhojen korjaustoimet
• luonnon ennallistamistoimet
• poimintahakkuut
2. Toimet, joiden luvanvaraisuudessa käytetään tapauskohtaista harkintaa
• harvennushakkuut, ylispuiden poisto, verho- ja suojuspuuhakkuut
• väljennyshakkuut
• pienaukkohakkuut
3. Toimet, jotka vaativat aina luvan
• siemenpuuhakkuut
• kaistalehakkuut
• avohakkuut
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Yleiskaavan aluevaraukset: Ares ja TPres
1. Toimet, joille ei tarvita maisematyölupaa
• kotitarvehakkuut
• taimikon harvennus ja nuoren metsän hoito
• myrsky-, lumi-, hyönteis- ja muiden luonnontuhojen korjaustoimet
• luonnon ennallistamistoimet
• poimintahakkuut
2. Toimet, joiden luvanvaraisuudessa käytetään tapauskohtaista harkintaa
• harvennushakkuut, ylispuiden poisto, verho- ja suojuspuuhakkuut
• väljennyshakkuut
• pienaukkohakkuut
• korkeintaan puolen hehtaarin kokoiset avohakkuut
3. Toimet, jotka vaativat aina luvan
• siemenpuuhakkuut
• yli puolen hehtaarin avohakkuut
• kaistalehakkuut
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