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Lukijalle
Tämän pihapuuoppaan tarkoituksena on lisätä tietoa puista ja samalla auttaa sinua huolehtimaan puiden hyvinvoinnista. Iso osa kaupunkimme puista kasvaa tonteilla ja on näin tärkeä osa kaupunkivihreää – osa asuinalueen viihtyisyyttä ja ilmettä, joka puolestaan vaikuttaa meihin kaikkiin niin visuaalisella, fyysisellä kuin psyykkiselläkin tasolla. Puilla on monia merkityksiä ja niiden hoito, leikkaaminen
sekä suojaaminen vaatii osaamista. Niin puiden kaatamista kuin uusienkin puiden istuttamista tulee
aina suunnitella pitkällä aikavälillä, ennakoiden ja tontin kokonaisuus huomioiden. Puun elinikä on
usein pidempi kuin ihmiselämä – tänään istutettu uusi puu on parhaimmillaan vasta tulevien turkulaisten sukupolvien maisemassa.
Rakennusvalvonta toivottaa kiinnostavia lukuhetkiä pihapuuoppaan parissa!

Tammi on komea jalopuulaji.
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Hieno, yksittäinen mänty.

Puun rakenne ja toiminnot
Puu on monivuotinen puuvartinen kasvi, jolla on yleensä yksi hallitseva varsi.
Puun tärkeimmät osat ovat juuret, runko, oksat ja lehdet tai neulaset.
Juuret ankkuroivat puun maahan ja niiden kautta puu saa vettä sekä ravinteita. Kuori suojaa puuta.
Se koostuu nilasta ja jällestä. Jälsi kasvattaa puusolukkoa sisäänpäin ja nilaa ulospäin.
Lehtien ja neulasten viherhiukkasissa (klorofylli) tapahtuu yhteyttämisreaktio, jossa vedestä ja
hiilidioksidista syntyy auringosta saatavan energian avulla glukoosia kasvin ravinnoksi sekä happea,
jota kasvi vapauttaa ilmaan. Glukoosista kasvi valmistaa edelleen muita orgaanisia yhdisteitä kuten selluloosaa ja ligniiniä, jotka muodostavat pääosan puun kuiva-aineesta.
Lehtensä varistavilla puilla lehtivihreä vetäytyy syksyn tullessa puun runkoon, jonka jälkeen lehdet vaihtavat väriään keltaisen ja mahdollisesti punaisen sävyihin ennen kuin putoavat puusta. Ilmiötä sanotaan ruskaksi. Ruskaan vaikuttaa kuluneen kesän kuivuus tai sateisuus, ilmojen jäähtymisen nopeus ja
mahdolliset yöpakkaset.
Osa puista on ainavihantia eli ne säilyttävät lehtensä vihreinä ympäri vuoden.
Ainavihannat havupuut uusivat osan neulasistaan joka vuosi.

Puun toimintoja.
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Puiden merkitys
Maisema ja symboliikka
Ympäristö vaikuttaa sekä fyysiseen että henkiseen terveyteemme. Pihoilla ja niissä kasvavalla puustolla on tärkeä merkitys niin asukkaiden kuin koko
asuinalueen
viihtyisyydelle ja imagolle.
• Puut luovat ja jäsentävät tiloja ja
vaikuttavat voimakkaasti kaupunkikuvaan mm. luomalla ajallista
kerroksellisuutta. Ne voivat toimia
ohjaavina ja korostavina elementteinä tai maamerkkeinä. Puut tuovat maisemaan monimuotoisuutta
peittäen tai korostaen näkymiä ja
pehmentäen rakennettua julkisivua.

Kalmin tammi, joka on istutettu nykyiselle paikalleen jo 1760-luvulla.

• Yksittäiset puut tai puuryhmät voivat toimia myös ns. maisemapuina. Ne lisäävät paikan arvostusta ja
niihin voi liittyä niin symbolista kuin kulttuurihistoriallistakin arvoa. Ne toimivat maisemassa myös kiintopisteinä.
• Puut vaikuttavat esteettömyyteen. Puiden näkyvä värien vaihtelu voi esimerkiksi auttaa dementoituneita tunnistamaan vuodenaikoja. Äänet ja tuoksut puolestaan ovat tärkeitä erityisesti kuulo- tai näkörajoitteisille. Houkutteleva ympäristö lisää ja ylläpitää niin kognitiivista (tiedon vastaanotto, käsittely, säilyttäminen ja käyttö), fyysistä (terveydentila ja sairaudet), psyykkistä (muisti ja mieliala) kuin sosiaalistakin toimintakykyä.
• Puut ovat yhteys luontoon, joten niillä on tässäkin mielessä symboliarvoa. Puiden vuotuinen rytmi
muistuttaa elämän jatkuvuudesta. Erityisesti iäkkäät, kookkaat puut herättävät myös kunnioitusta.
• Muinaismuistolaki (295/63) suojelee kiinteitä muinaisjäännöksiä, joita voivat olla esimerkiksi uhripuut.

Puiden muoto- ja värikirjo on valtava.
Yhdistelemällä eri lajeja, voit luoda
monipuolisen kokonaisuuden.
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Vaahtera syysvärissään.

Eläimistö
Puut ovat merkittävä osa luontoa ja monimuotoisuutta. Vanhat puut ovat tärkeitä monille linnuille, pikkunisäkkäille, hyönteisille, sammalille, jäkälille ja sienille. Puut tarjoavat niin suojaa, pesäpaikkoja kuin
ruokaakin. Esimerkiksi raidat ovat tärkeitä pölyttäjille, kuten perhosille ja kimalaisille, kun taas haavat
ovat tärkeä ravintokasvi mm. rusakoille ja jäniksille.
Puut yhdistävät kaupungin viheralueita toisiinsa ja ovat siten tärkeässä roolissa kaupungin viherverkostoissa. Parhaimmillaan puut voivat toimia ns. ekologisina käytävinä.
Kuva liito-oravasta. © Artturi Nurmi

Esimerkiksi liito-orava (kuvassa vas.) on uhanalainen laji, jonka vähenemiseen vaikuttaa niiden
elinympäristöjen katoaminen. Laji elää monikerroksillisissa sekametsissä, jossa niille on tarjolla riittävästi vanhoja onkaloisia haapoja pesäpuiksi sekä
suoja- ja ravintopuita. Varsinais-Suomen alueella
1990 –luvulla tehdyssä liito-oravaselvityksessä lajia
tavattiin vain 458 yksilöä.
Alueella, jolla on tehty liito-oravahavaintoja, puiden
kaatoa pyritään välttämään. Liito-oraville tärkeitä
elinolosuhteita turvataan mm. säästämällä kolopuita.
Erakkokuoriaispariskunta. © Matti Landvik

Ruissalon lahoavissa tammissa elää puolestaan muun
muassa erakkokuoriainen (kuvassa oik.) Sen toukat syövät
lahoavaa puuainesta. Erakkokuoriaisen toukan ravinto
koostuu pääasiassa lahonneesta lehtikarikkeesta, osittain
lahonneesta puuaineksesta ja muusta puunrungon sisään
kulkeutuneesta aineksesta (esimerkiksi lintujen sinne tuomasta materiaalista). Laji on uhanalainen ja luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Erakkokuoriaispuun kaataminen
vaatii ELY-keskuksen luvan.
Mm. lintuja varten puiden runkoon kiinnitettävien pönttöjen suhteen kannattaa huomioida oikea kiinnitystapa. Pöntön kiinnitys ei saa kasvaa vuosien kuluessa puun sisään ja alkaa kuristaa puuta. Pöntön
kiinnityksessä voidaan käyttää esim. pystylistoja oheisen kuvan mukaisesti:

Sisäkannessa
turpoamisvara

Lentoaukko
porattu
yläviistoon

Kiinnitysreikien
kohdalla
vahvikelauta

Pohjan kulmissa
reiät kosteuden
poistamiseksi

Riittävän pitkä
ripustusnaru,
ettei puu kuristu
Katossa on
räystäät
myös sivuilla

Kiinnitysreiät
yläviistoon

Narunpäät
solmitaan
oksiin, ei
aivan tyveen
Pohjan kulmissa reiät
kosteuden
poistamiseksi

Pystylistat pitävät
pöntön suorassa ja
irti rungosta
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Kuvan periaatteet perustuvat birdlife.fi –sivuston ohjeisiin.

Pienilmasto ja melu
Puut vaikuttavat osaltaan myös pienilmastoon sekä meluisuuteen. Vaikutus perustuu pitkälti puiden kokoon ja niiden latvustoon.


Kasvillisuus tasaa lämpötiloja. Puustoisilla alueilla latvuskerros hillitsee alla olevaa maanpintaa
ja ilmaa lämpenemästä. Yöllä puustokerros vastaavasti estää lämmön ulossäteilyä maanpinnasta poispäin.



Puiden varjostus viilentää rakennetun ympäristön lämpötiloja helteillä ja vähentää näin mm. rakennusten viilentämiseen tarvittavaa energiaa.



Puusto antaa tuulensuojaa. Puuston avulla voidaan säädellä tuulen voimakkuutta ja ohjata sen
kulkua.



Puiden juuristo sekä imee runsaasti vettä että sitoo maata estäen eroosiota. Joitakin puulajeja,
kuten pajuja voidaan hyödyntää myös hulevesien puhdistamisessa.



Puiden latvusto pidättää osan sateesta ja antaa suojaa auringon paahteelta. Havupuiden varjostus hidastaa lumen sulamista keväällä, mikä auttaa sulamisvesien hallintaa.

Puun katveeseen voit suojautua sateella tai vilvoitella varjossa auringonpaisteella.



Kasvillisuus vaimentaa melua. Parhaiten kasvillisuus imee korkeataajuisia ääniä, jotka häiritsevät ihmiskorvaa eniten. Melunvaimennuksen tehoa parantavat mm. suuret, kovapintaiset ja karheat lehdet, puun tiivis rakenne ja tiheät oksa- ja lehtimuodot, paksut rungot, maahan ulottuva
oksisto ja lehdistö, ikivihreys sekä kerroksellisuus. Kasvillisuus ja puusto toimivat yleensä myös
psykologisena melunvaimentajana.
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Puut ja muu kasvillisuus puhdistavat ilmaa. Puhdistustehoa lisäävät oksien, lehtien ja neulasten runsaus, lehtien ja neulasten jakautuminen tasaisesti sekä lehtien, oksien ja rungon epätasaisuus. Tehokkaimpia ilmanpuhdistajia ovat ikivihreät kasvit, jotka kuitenkin myös vaurioituvat ilmansaasteiden vaikutuksesta herkemmin. Parhaimmillaan puita kasvavien
alueiden epäpuhtauspitoisuus on 30%
vastaavien puustottomien alueiden pitoisuudesta.

Kiinteässäkin kaupunkirakenteessa on hyvä muistaa puiden
merkitys ja niiden tuomat hyödyt.

Hyväkuntoinen puu on säästämisen arvoinen jo pelkästään saasteiden suodatus- ja hapentuotto- sekä vedenhaihdutuskykynsä takia:
Esim. 25 m korkea metsälehmus tuottaa n. 1,7 kg happea tunnissa ja
kuluttaa samanaikaisesti n. 2,35 kg hiilidioksidia.
Jos puu kaadetaan, tarvitaan 2700 uutta nuorta puuta, jotta saadaan
syntymään sama happimäärä.
Suuri puu voi haihduttaa vuorokaudessa satoja litroja vettä.
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Puustoon liittyvä ohjaus
Kaavat
Varhaisin merkki Turussa kaavallisin keinoin tapahtuvasta viherohjauksesta on vuoden 1827 tuhoisaa
suurpaloa seurannut C.L.Engelin laatima asemakaava. Kaavan tärkeimpänä tavoitteena oli luoda tulipalojen leviämistä ehkäisevä kaupunkirakenne. Puustolla ja kasvillisuudella oli tässä keskeinen rooli:





Tontit erotettiin toisistaan puuistutuksin: vain tonttien kolmelle sivulle sai rakentaa - yksi piti istuttaa lehtipuilla uhkasakon uhalla.
Rantakadut ja Puistokatu määrättiin puistokaduiksi.
Aukiot kauppatoria lukuun ottamatta kehystettiin puuistutuksin ja kukkulat saivat istutuksia.
V.1828 vahvistettiin uusi rakennusjärjestys, jossa ilmoitettiin palontorjuntatarkoitukseen soveltuvat puulajit. Tyypillisiä palokujannelajeja näillä alueilla ovat tänäkin päivänä mm. jalava, koivu,
vaahtera, saarni, pyökki, kastanja ja tammi.

Kuvassa ote Engelin asemakaavasta.

Sivu | 10

Kuvassa vanhoja ns. palokujannevyöhykkeitä vihreällä rajattuna.

Esimerkkejä nykyisin käytössä olevista
asemakaavamääräyksistä, jotka liittyvät
puustoon:

pi

Pihamaa.

Istutettava alueen osa.

Suojeltava puu.

Säilytettävä/ istutettava/
täydennettävä puurivi.
/s = alue, jolla ympäristö
säilytetään.

Suojeltava alueen osa.
Alueen osa, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain 29 §:n
mukaisesti suojeltavaksi tarkoitettu
luontotyyppi (jalopuumetsikkö).
Valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue. Määräys koskee
koko kaava-aluetta.
Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue.

Esimerkki asemakaavan merkinnöistä.
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Puutarhaneuvonta
Jälleenrakentamisen vaiheessa 1940-luvun lopulla Turun ruutukaavakeskustan ympärille alkoi kehämäisesti muodostua uutta omakotiasutusta. Vilkkaan rakentamisen myötä kaupunkinäkymistä alettiin
olla huolissaan ja tästä syystä rakentajia neuvottiin pihan rakentamisessa ja hoidossa. Kiinteistö- ja rakennuslautakunnan alaisuudessa alkoi toimia puutarhaneuvontaa ja siirtolapuutarhatoimintaa valvova
virkamies, puutarhaneuvoja. Siirtolapuutarhatoiminnan ohella puutarhaneuvoja neuvoi myös omakotirakentajia ja laati uusille omakotialueille ns. etupuutarhasuunnitelmia. Rakentajia autettiin myös taimihankinnoissa. Puutarhaneuvoja tehtäviin kuului myös rakennettavilla tonteilla kaadettavien puiden leimaaminen. Jo silloinkin kannettiin siis huolta puiden säilymisestä kaupungissa.
Puutarhaneuvonnan ja suunnittelun kautta uusille asuinalueille pyrittiin saamaan yhtenäinen ilme.
Tämä näkyy näillä alueilla tänäkin päivänä, mm. etupihan istutuksissa ja yleisenä viihtyisyytenä. Etupihojen puuntaimia hankittiin yhteistilauksina, jonka seurauksena niin puiden alkuperä kuin kasvutapakin
on yhtenäinen. Vuonna 1949 etupuutarhasuunnitelmia laadittiin mm. Mäntymäen, Kastun, Nummen ja
Luolavuoren kaupunginosiin.
Vuonna 1952 puutarhaneuvonta laajeni omistustonteille, kun tähän asti neuvonta oli kohdistunut vain
kaupungin vuokratonteille. Myöhemmin neuvonta ja suunnitelmien laatiminen laajeni edelleen rivitalopihoille. Vuonna 1956 alettiin pihasuunnitelmia laatia tontinhaltijoiden pyynnöstä myös yksittäisille omakotitonteille. Puutarhaneuvonnan myötä käynnistyivät myös pihakilpailut.
Puutarhaneuvojan kirjoitus Turun omakotilehdessä vuonna 1969 kiteyttää hyvin tuon ajan ajatuksen ja
soveltuu edelleen hyvin tähänkin päivään: ” Maisemallisesti merkittävät tekijät on myös huomattava.
Tontti olisi suunniteltava niin, että tonttialueelle tulevat istutukset, aidat ja rakennukset yhdessä mahdollisesti säästettävän luonnonvaraisen puuston kanssa muodostavat miellyttävän, maisemaan sopeutuvan kokonaisuuden.”
Varsinainen puutarhaneuvonta aiemman kaltaisena on kaupungin taholta sittemmin päättynyt. Neuvonta painottuu nykyisin mm. viheralan yrityksiin.
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Kuva Toivolankadulta, jossa edelleen näkyy puutarhaneuvonnan etupuutarhasuunnitelma.
Jokaisen tontin kulmassa on samaan aikaan istutettu koivu, jolloin lopputuloksena on yhtenäinen
katunäkymä.

Rakennusjärjestys
Rakennusjärjestys täydentää maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen säännöksiä sekä muita
maan käyttämistä ja rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Turun nykyisessä rakennusjärjestyksessä (voimassa 1.3.2016 alkaen) on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota puustoon.
Rakennusjärjestyksessä todetaan mm. seuraavaa:
14 § Rakennuksen sijainti ja sopeutuminen rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla
Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää.
43 § Työmaan perustaminen ja hoitaminen
Rakennuspaikalla säilytettäväksi tarkoitettu puusto juuristoalueineen on suojattava asianmukaisesti rakennustyön ajaksi.
46 § Puuston hoitaminen
Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistönsä puiden kuntoa ja ryhdyttävä tarvittaessa tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristölleen vaarallisen puun poistamiseksi. Yhdenkin puun kaataminen asemakaavaalueella saattaa edellyttää maisematyölupaa. Puunkaato voidaan esittää rakennus- ja toimenpideluvan
pääpiirustuksissa, jolloin erillistä maisematyölupaa ei tarvita.
Asemakaava-alueen puusto ja erityisesti maisemallisesti merkittävät sekä alueen viihtyisyyden kannalta olennaiset puut ja puuryhmät tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. Puiden elinolosuhteita ei
saa tarpeettomasti muuttaa ja juuristoalueelle kohdistuvia häiriöitä tulee välttää. Puiden lähialueella
tehtävien muutostöiden (esimerkiksi kaivutyöt) yhteydessä tulee huolehtia puiden riittävästä suojauksesta. Suojaustoimenpiteet tulee kohdistaa koko puuhun (juuristoalue, runko ja latvus).
Asemakaava-alueilla ja niillä alueilla, joilla yleiskaavamääräys tai toimenpiderajoitus edellyttää hakemaan maisematyölupaa, puuston hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota ja puihin kohdistuvat leikkuutoimenpiteet on pyrittävä teettämään puiden hoidon ammattilaisella. Asemakaava-alueen puustoa
ei saa tapittaa eli leikata rajusti. Puiden tapittamiskielto ei koske kotipuutarhan hyötypuita.

Turun puuston tulevaisuuden haasteet
Tulevaisuus voi muokata voimakkaasti Turun puustoa. Suurin yksittäinen tekijä on ilmastonmuutos
mutta myös maailmankaupan vilkastuminen ja vapautuminen on uhka nykyiselle puustolle.
Ilmastonmuutos vaikuttaa lämpötiloihin, sademääriin, tuulen nopeuteen, lumipeitteeseen, routaan, pilvisyyteen ja auringonpaisteeseen. Puiden kasvuolosuhteet muuttuvat. Olosuhteiden muuttumisen myötä
kasvitautien ja tuholaisten arvioidaan lisääntyvän. Suomeen saapuu uusia tauteja ja tuholaisia, jotka
voivat olla uhka nykyisille puille. Kokonaisia puurivistöjä tai –ryhmiä voidaan menettää lyhyessäkin
ajassa.
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet alkuperäisestä elinympäristöstään ihmisen toiminnan kautta
alueille, joille niiden ei olisi maantieteellisesti mahdollista muuten levitä. Useimmiten lajit eivät menesty
uudessa elinympäristössä ja häviävät, mutta jotkin lajit muodostavat uuteen elinympäristöönsä lisääntyvän kannan ja vakiintuvat osaksi sitä. Puita haittaavia vieraslajeja on monia ja niitä on luokiteltu mm.
erityisen haitallisiksi, haitallisiksi ja tarkkailtaviksi tai paikallisesti haitallisiksi vieraslajeiksi. Vieraslajeihin
voi tutustua tarkemmin osoitteessa www.vieraslajit.fi On tärkeää tietää ja muistaa, että mikäli epäilet
havainneesi jonkin sivulla mainituista lajeista, havainnosta tulee tehdä ilmoitus ko. sivun ohjeiden mukaisesti.
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Erityisen haitalliseksi vieraslajiksi on luokiteltu aasianrunkojäärä, jota on tavattu laaja-alaisesti jo pääkaupunkiseudulla ja sen pelätään leviävän myös Turun alueelle. Laji on kulkeutunut Suomen todennäköisesti ulkomaisten pakkausmateriaalien mukana. Aasianrunkojäärä iskeytyy terveisiin puihin ja sen
suurikokoiset toukat syövät tuoretta puuainesta.

Kuva aasianrunkojäärästä sekä sen toukkien tekemästä tuhosta puun rungossa.

Haitallisiin vieraslajeihin kuuluu mm. saarnensurma, jota esiintyy jo Turussa. Taudin ensimmäisiä oireita voivat olla tummat kuoliolaikut lehdissä, kuoririkot ja korot oksissa ja rungossa, sekä latvuksen oksien kuivuminen.
Tarkkailtaviin tai paikallisesti haitallisiin vieraslajeihin lukeutuu hollanninjalavatauti, jota levittävät mantokuoriaiset. Mantokuoriaiset ovat leviämässä Suomeen ilmastonmuutoksen myötä, joten varsinaisesta
vieraslajista ei ole kyse, mutta tulevaisuudessa tauti tulee olemaan hyvinkin todennäköisesti suuri uhka
Suomen jalavakannalle. Hollanninjalavataudissa sienirihmasto tukehduttaa puun nesteenkierron ja oireena tästä puun lehdet kellastuvat, oksat ja latvus kuivuvat ja puu saattaa menehtyä jopa yhdessä kesässä. Hollanninjalavatautia on havaittu jo kaikissa muissa EU-maissa Suomea lukuun ottamatta.
Tärkeä keino varautumisessa tuleviin kasvitauteihin ja –tuholaisiin on istuttaa erilaisia puita. Tämä tarkoittaa puulajeiltaan, -lajikkeiltaan ja perimältään monipuolista puustoa. Idea on Turussa laaditun Kaupunkipuulinjauksen ydinajatus. Linjauksella pyritään turvaamaan jatkossakin vehreä ja viihtyisä kaupunki, tulevista haasteista huolimatta. Linjaus ohjaa kaupungin hallinnoimien alueiden puulajivalintaa,
mutta sen perusajatus monipuolisen puuston istuttamisesta on hyvä muistaa myös tonttipuuston suhteen.

Säilytettävät puut
Pihan arvokas puusto kannattaa pyrkiä lähtökohtaisesti säilyttämään. Puusto antaa pihaan ajallista kerroksellisuutta, monimuotoisuutta, varjostusta, sovittaa pihan rakennuksia ympäristöönsä ja parantaa
pihan vesitaloutta haihdunnallaan. Paras lopputulos saadaan, kun pihassa on monen ikäistä puustoa.
Rakennettavan tontin toiminnot tulee miettiä tarkkaan. Samoin olemassa oleville tonteille muutettaessa
hyvä ohje on asua kohteessa vähintään vuosi, ennen isoihin muutoksiin ryhtymistä. Näin tuntuma pihan toimintoihin on alkanut jo muodostua ja vältetään monta virhettä. Puiden kasvu vie aina aikaa ja
vanhoja pihapuita on vaikea korvata jos ne on tarkemmin miettimättä jo ehditty kaataa. Puuryhmien
puut ovat usein parhaimmillaan nimenomaan ryhmässä. Jos puuryhmää harvennetaan paljon, jäljelle
jääneet puut joutuvat alttiiksi koville tuulille erilailla kuin aiemmin. Tämä korostuu varsinkin tiiviisti rakennetuilla uudisrakentamisalueilla. Tuulen aiheuttamia puiden kaatumisia, eli tuulenkaatoja voidaan
ehkäistä säästämällä selkeitä puuryhmiä ja puustokokonaisuuksia – jo kaavoitusvaiheessa.
Arvokkaat, vanhat pihapuut nostavat tontin arvoa.
Puita voi korostaa maisemassa esimerkiksi
kohdevalaistuksella.
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Puun istuttaminen
Puiden istutus ei edellytä viranomaisen lupaa. Puuston ja yleensäkin kasvillisuuden suunnittelussa tulee kuitenkin huomioida monta asiaa, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. Puiden sijoitus vaikuttaa pihojen
viihtyvyyteen, lämpöön ja suojaisuuteen. Harkitulla puiden sijoittelulla voidaan vähentää mm. rakennuksen lämmitys-, valaistus- sekä jäähdytysenergian tarvetta.

Oikea puu oikeaan paikkaan
Huomioon otettavia seikkoja:
 puun vaatima tila: miten suuri puu on, kun se on täysikasvuinen
 puun ulkoiset ominaisuudet: muoto, korkeus, kukinta, marjat, lehdet, syysväri
 puun fysiologiset ominaisuudet: kasvunopeus, juuriston rakenne, piikkisyys, myrkyllisyys ja allergisoivuus, leviäminen (siemenet, juurivesat), roskaavuus, kasvupaikkavaatimukset (valo, kasvualustan rakeisuus, ravinteisuus, kosteus, happamuus)
 puuntaimen alkuperä: suositaan kotimaisia ja Suomen olosuhteisiin
sopeutuneita, kestäviä lajeja
 helppohoitoisuus
 näkemät: niiden säilyttäminen tai peittäminen
 suojaamistarve: esim. kevätauringolta tai jyrsijöiltä
 istutuskokonaisuuden monimuotoisuus
 elinikä: miten pitkäikäinen puulaji on
Puun istutuspaikkaa valittaessa on hyvä muistaa, että puun tulisi täysikasvuisenakin olla hoidettavissa
oman tontin puolelta. Puun tuleva koko siis pitää hahmottaa, jotta osataan istuttaa se riittävän etäälle
tontin rajasta, rakennuksista ja muista puista. Riittävä tila puun ympärillä takaa myös sen, että puu voi
kasvaessaan muodostaa lajilleen tyypillisen muodon eikä sen juuristo altistu vaurioille esim. viemärikaivuiden takia. Puiden juuret voivat tunkeutua salaojiin ja kuivattaa perustuksia, jos puut kasvavat liian
lähellä rakennusta.
Tärkeää on kuitenkin huomata, että niin maaperä kuin puulajikin vaikuttavat asiaan – harvajuuristoisista
puista (kuten männyistä) on harvemmin tämän kaltaista haittaa, kun taas voimakasjuuristoisten puulajien (kuten poppelien) yhteydessä haittoja voi ilmetä.

Puuta istuttaessa tulee muistaa sen vaatima tila täysikasvuisena.
Pieni puuntaimi kasvaa vuosien kuluessa suureksi puuksi.
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Puiden keskinäisestä etäisyydestä on olemassa taimivälisuosituksia:





isot puut:
pienet puut:
puukujanne, isot puut
puukujanne, pienet puut

3-10 m
2-6 m
7-15 m
3-10 m

8m

Esimerkki; Puukujanne, isot puut, istutusväli 8m
Ylempi kuva: Tilanne heti istutuksen jälkeen
Alempi kuva: Puut täysikasvuisena
8m

Muita suositusetäisyyksiä puita istutettaessa: Pihan yleinen rakentamistapaohje 2011 VYL julkaisu 51







suuren puun etäisyys rakennuksesta
etäisyys vesijohdosta ja viemäristä,
salaojasta, kaukolämpöputkesta,
sähkö- ja puhelinkaapelista,
sekä valaisinpylväästä
etäisyys maakaasujohdosta
etäisyys 110 kV johtoalueesta
etäisyys 400 kV johtoalueesta

6m

2,5m
2-10m
26 m
42m

≥4800 mm

≥3000 mm

Katualueelle tai jalkakäytävälle ulottuvan
puun oksista ei saa aiheutua haittaa
kadunkäyttäjille. Suositukset vapaaksi tilaksi on esitetty oheisessa kuvassa.
Alimpia oksia leikattaessa on hyvä muistaa, että vapaa tila säilyy myös lumen
painon aiheuttaessa oksiston painumista.

≥6500 mm

Puiden oksat eivät saa kasvaa ilmajohtojen tielle tai katulamppujen valokeilan
eteen. Turussa sähköverkkojen ylläpitoa
hoitaa Turku Energia,
joka poistaa ilmajohtoihin yltäviä oksia,
ellei puun omistaja ole
asiasta huolehtinut.

Ajoväylä

1500 mm

Kevyen
liikenteen
väylä

Ajoväylä

Mitat: Viherrakentamisen yleinen työselostus, VRT’11, VYL julkaisu 49
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Kasvualusta, tuenta, kastelu, katteet, suojaus
Puun kasvualustaan kannattaa kiinnittää huomiota. Kasvualustan tulee olla riittävä ja sopiva
kullekin puulajille. Jos kyseessä on ryhmäistutus, kasvualustan tulee olla yhtenäinen.
Suositellut kasvualustasyvyydet ja -tilavuudet ovat:

pienet puut 0,6 m ja 1,5m³
suuret puut 0,8 m ja 3,2³

Puun istutusperiaatteet:
 Astiataimet istutetaan ilman astiaa ja paakkutaimet ilman kangasta.
 Taimessa ei saa olla ns. kiertäviä juuria.
 Puuta ei saa istuttaa liian syvään eikä juurenniskaa peittää. Liian syvälle istutetun
taimen juuristo ei saa tarpeeksi happea.
 Puu juurtuu silloin huonosti, hitaasti tai ei ollenkaan ja voi kasvaa vinoon.
Se saattaa jopa kaatua.
 Istutettu puuntaimi tarvitsee riittävää kastelua, jotta kasvuun lähtö onnistuu.
Istutusta on kasteltava vähintään kaksi kertaa viikossa kasvukauden aikana.
Olennaista on antaa puulle kerralla riittävästi vettä, 10-30 l / puu.
 Tarvittaessa puu suojataan esim. harsoilla kevätauringolta ja runkosuojilla tai
verkoilla jyrsijöiltä.

Juurtumisen helpottamiseksi taimi tuetaan ensimmäisiksi elinvuosikseen tukikepeillä ja –naruilla. Tuet poistetaan vasta,
kun puu on juurtunut kunnolla. Tämä kestää tavallisesti noin 3 vuotta. Tilanne on
helppo testata heiluttamalla puuta varovasti ja tarkkailemalla, liikkuuko paakku
vai onko se tukevasti paikallaan.
Puiden juurella voidaan käyttää katetta.
Se estää rikkakasvien kasvua ja parantaa
kasvualustan kosteutta. Esimerkiksi nurmikolle istutettu nuori puu ei kasva kunnolla, jos nurmikko kasvaa heti rungon
ympärillä. Katteena voidaan käyttää esim.
puunkuorikatetta, kerrospaksuudella 5070 mm, ilman katekangasta. Kate asetellaan niin, ettei sen peitä juurenniskaa.
Katteen ohella toinen keino estää rikkaruohojen kasvua on istuttaa puun juuristoalueella maanpeiteperennoja.

2/3

LEVEÄ TUKISIDOS
Sidos max 1/3
puun korkeudesta
Kate
50-70 mm
Tukiseiväs
kiinni
pohjamaahan

1/3
Juurenniska

PAAKKUTAIMI
istutetaan ilman
kangasta

Katteeton alue
puun juuren
tyveltä 100mm

Riittävän
kokoinen
kasvualusta

Painumaton
tiivistetty
kasvualusta
Kuva puun istutusperiaatteista.
Viherrakentamisen yleinen työselostus, VRT’11, VYL julkaisu 49
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Puulajit

Suomenkielinen
nimi
Lehtipuut
Pienet puut

Latinankielinen nimi

LeikkausLatvukja
sen
Suo- hoitoKoko leveys jaus- tarve /
/m
/m
tarve
1-3

Leikkaus
aika
1-12
(kk)

Tyrni

Hippophaë
rhamnoides

1-3

2

x

1

3-8

Omena

Malus

3-10

3

x

3

2-4

Päärynä

Pyrus

6-12

3

x

3

2-4

Kirsikat

Prunus sargentii, 'Kanzan' jne.

3-10

3

x

3

(2-3) 79

Luumut

Prunus (ssp.)
domestica

2-6

3

x

3

(2-3) 79

Orapihlaja

Crataegus

2-4

3

1

3-8

Suuret
puut 30 m

Leikkuu- ja hoitotarve asteikolla 1-3 : 1= tarve vähäinen, 3= tarve suuri.

Keskikokoiset
puut 15 m

Pienet
puut 8 m

Orapihlaja
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Tyrni

Omenapuu

Kataja

Suomenkielinen
nimi
Lehtipuut
Keskikokoiset puut

Latinankielinen
nimi

Pihlajat

Sorbus

8-13

Lepät

Alnus

8-16

Tuomet

Prunus

Leikkausja hoitotarve/
1-3

Leikkausaik
a 1-12
(kk)

5

1

3-8

5

1

3-8

1

(2-3) 79

Latvuksen leKoko/m veys/m

5-15

5

Suojaustarve

Leikkuu- ja hoitotarve asteikolla 1-3 : 1= tarve vähäinen, 3= tarve suuri.

Suuret
puut 30 m

Keskikokoiset
puut 15 m

Pienet
puut 8 m

Pihlaja
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Tuomi

Haapa

Suomenkielinen
nimi
Lehtipuut
Isokokoiset puut

LatvukLatinankielisen lenen nimi
Koko/m veys/m

Suojaustarve

Leik- Leikkaus- kaus
ja hoi- aika
totarve 1-12
/ 1-3
(kk)

Jalavat

Ulmus

25-30

10

1

3-8

Tammet

Quercus

20-30

20

1

3-8

Koivut

Betula

20-25

7

1

(2-3)
7-9

Haapa

Populus tremula

20-25

8

1

3-8

Leikkuu- ja hoitotarve asteikolla 1-3 : 1= tarve vähäinen, 3= tarve suuri.

Suuret
puut 30 m

Keskikokoiset
puut 15 m

Pienet
puut 8 m

Haapa
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Jalava

Koivu

Tammi

Latvuksen leKoko/m veys/m

Suojaustarve

Leikkaus- ja
hoitoLeiktarve / 1- kausaika
3
1-12 (kk)

Suomenkielinen
nimi
Lehtipuut
Isokokoiset
puut

Latinankielinen
nimi

Vaahtera

Acer

10-25

10

1

(2-3) 7-9

Saarnet

Fraxinus

20-25

15

1

3-8

Hevoskastanjat

Aesculus

15-20

15

1

(2-3) 7-9

Lehmukset

Tilia

25-30

10

2

3-8

Leikkuu- ja hoitotarve asteikolla 1-3 : 1= tarve vähäinen, 3= tarve suuri.

Suuret
puut 30 m

Keskikokoiset
puut 15 m

Pienet
puut 8 m

Hevoskastanja
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Lehmus

Saarni

Vaahtera

Suojaustarve

Leikkaus- ja
hoitotarve /
1-3

Leikkausaik
a 1-12
(kk)

Suomenkielinen Latinankielinimi
nen nimi
Havupuut
Isokokoiset puut

Koko/
m

Latvuksen leveys/m

Kuuset

Picea

20-25

4

1

2-4, 8-10

Lehtikuuset

Larix

25-40

5

1

2-4, 8-10

Männyt

Pinus

15-30

5

2

2-4, 8-10

Pihdat (Jalokuuset)

Abies

15-25

3

2

2-4, 8-10

Leikkuu- ja hoitotarve asteikolla 1-3 : 1= tarve vähäinen, 3= tarve suuri.

Suuret
puut 30 m

Keskikokoiset
puut 15 m

Pienet
puut 8 m

Kuusi
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Lehtikuusi

Mänty

Pihta

Turun kaupunginosien ja asuinalueiden nimikkopuut
KAUPUNGINOSA

PUULAJI

HALINEN

Suomenpihlaja (Sobus hybrida)

HAMARO KS. RÄNTÄMÄKI
HARITTU KS. KOIVULA
HEPOKULTA KS. LÄNSIKESKUS
HIRVENSALO

Hapankirsikka (Prunus cerasus)

HUHKOLA

Punatammi (Quercus rupra)

HÄRKÄMÄKI KS. PAHANIEMI
ILPOINEN

Punavaahtera (Acer rubrum)

IMPIVAARA KS. KAERLA
ISO-HEIKKILÄ

Hopeavaahtera (Acer saccharinum)

ISPOINEN

Pyökki (Fagus sylvatica)

ITÄHARJU

Omenapuu (Malus x 'Pepinka Altaiskaja')

JYRKKÄLÄ KS. PAHANIEMI
JÄKÄRLÄ

Metsätammi (Quercus robur)

KAERLA

Pallopaju eli Terijoensalava (Salix fragilis 'Bullata'

KAKSKERTA

Tervaleppä (Alnus glutinosa)

KOIVULA

Taatanpihlaja (Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata'

KESKUSTA, ITÄINEN,
I, II JA III KAUP.OSAT

Puistolehmus (Tilia x vulgaris)

KESKUSTA, LÄNTINEN,
VI-VII KAUP.OSAT

Puistolehmus (Tilia x vulgaris)

KESKUSTA, LÄNTINEN,
VI-VII KAUP.OSAT

Puistolehmus (Tilia x vulgaris)

KOROINEN KS. HALINEN
KUNINKOJA KS. LÄNSIKESKUS
KUPITTAA

Omenapuu (Malus x 'Tumma kaunotar'

KURALA

Jättituija (Thuja plicata)

Sivu | 23

KAUPUNGINOSA

PUULAJI

KÄHÄRI

Kanadanhemlokki (Tsuga canadensis)

KÄRSÄMÄKI

Mänty (Pinus sylvestris)

LUOLAVUORI

Metsätammi (Quercus robur)

LÄNSIKESKUKS

Kynäjalava (Ulmus laevis)

MARTTI, IV-V KAUP.OSAT

Rusokirsikka (Prunus sargentii)

METSÄMÄKI KS. RÄNTÄMÄKI
MOISIO

Niinipuu eli metsälehmus (Tilia cordata)

MUHKURI

Metsätammi (Quercus robur)

MÄLIKKÄLÄ KS. LÄNSIKESKUS
MÄNTYMÄKI

Makedonianmänty (Pinus peuce)

NUMMI

Hapankirsikka (Prunus cerasus)

NÄTTINUMMI KS. LÄNSIKESKUS
ORIKETO KS. RÄNTÄMÄKI
PAATTINEN

Kriikuna (Prunus domestica subsp. Institia

PAHANIEMI

Ruotsinpihlaja (Sorbus intermedia)

PAIMALA KS. JÄKÄRLÄ
PANSIO

Linnunkirsikka (Prunus avium)

PELTOLA

Rusokirsikka (Prunus x 'Accolade' 'Kevätsuudelma'

PITKÄMÄKI

Ussurunpäärynäpuu (Pyrus ussuriensis)

PORT ARTHUR, VIII KAUP.OSA

Metsävaahtera (Acer platanoides)

PÄÄSKYVUORI

Raita (Salix caprea)

RAUNISTULA

Kynäjalava (Ulmus laevis)

RUISSALO

Metsätammi (Quercus robur)

RUOHONPÄÄ KS. LÄNSIKESKUS
RUNOSMÄKI
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Metsävaahtera (Acer platanoides)

KAUPUNGINOSA

PUULAJI

RÄNTÄMÄKI

Valkomulperipuu (Morus alba)

SATAVA KS. KAKSKERTA
SUIKKILA

Mänty (Pinus sylvestris)

TAKAKIRVES KS. KAERLA
TASTO KS. JÄKÄRLÄ
TERÄSRAUTELA KS. LÄNSIKESKUS
UITTAMO

Hopeapaju (Salix alba 'Sibirica

VAALA

Pallopaju eli Terijoensalava (Salix fragilis 'Bullata'

VARISSUO

Serbiankuusi (Picea omorica)

VASARAMÄKI

Metsätammi (Quercus robur)

VÄHÄ-HEIKKILÄ

Hevoskastanja (Aesculus hippocastanum)

VÄTTI

Valkopyökki (Carpinus betulus)

YLI-MAARIA

Siipipähkinä (Pterocarya fraxinifolia)

Naapuruussuhdelaki ja vastuut
Jos puun oksat yltävät naapurin puolelle ja ne aiheuttavat haittaa, kannattaa tutustua Lakiin eräistä
naapuruussuhteista 8 §, www.finlex.fi:
Se, jolle oman tahi nautintaoikeudella hallitsemansa maan käyttämisessä johtuu haittaa naapurin alueelta tunkeutuvista juurista, olkoon oikeutettu ottamaan ne pois. Sama olkoon laki sieltä ulottuviin oksiin nähden, ellei omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehoituksen saatuaan niitä poista.


Naapuruussuhdelaissa määritellään reunaehdot sille, milloin häiritsevän puun oksia voi karsia
omatoimisesti. Puun vahingoittamisesta voi joutua korvausvastuuseen, joten kovin vähäisillä
perusteilla ei kannata kajota naapurin omistamaan puuhun.



Lähtökohta on, että tilanteesta keskustellaan aina ensin puun omistavan naapurin kanssa ennen kuin oksia katkaistaan omatoimisesti.



Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito on kiinteistön haltijan vastuulla. Hoitoon sisältyy huolehtiminen siitä, ettei kasvusto haittaa liikennettä eikä katujen kunnossa – ja
puhtaanapitotöitä. Vastuu kiinteistön puolelta katualueelle työntyvän kasvillisuuden aiheuttamista vahingoista on kiinteistön haltijalla.
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Puun hoito ja kunnon seuranta
Leikkaaminen
Puiden leikkaukset ovat osa puiden hoitoa ja puun leikkaaminen vaatii taitoa. Ellei oma ammattitaito
riitä, puun leikkaaminen on syytä teettää puunhoidon ammattilaisella. Puuta ei saa koskaan leikata tavan tai naapurin esimerkin vuoksi, vaan leikkaamiseen on aina oltava pätevä syy.
Eri puulajien leikkuuajankohdat vaihtelevat, joten oikea leikkuuajankohta kannattaa tarkistaa ennen
leikkaamiseen ryhtymistä. Kun leikkaukset tehdään oikeaan aikaan ja leikaten mahdollisimman vähän
kerrallaan, puu pysyy rakenteellisesti kestävänä.

Kun oksa leikataan oikein, leikkuu ei vahingoita oksankaulusta eikä kuoriharjannetta.
Oksaan ei myöskään jätetä lahoavia tappeja.






Oksankauluksessa on runsaasti lahottajasieniltä
suojaavia fenoleja ja terpeenejä, jotka nopeuttavat
haavapinnan paranemista.
Haavapinta paranee kylestymisen kautta,
eli puu kasvattaa vaurion päälle haavasolukkoa
eli kallusta.
Suositus on, että yli 7 cm:n halkaisijaltaan olevien
oksien leikkaamista pyritään välttämään. Tätä
pienemmät haavapinnat puu yleensä parantaa hyvin.
Puun haavapintoja ei koskaan käsitellä maalilla!
Haavanhoitoainetta voi käyttää, muttei sekään ole
välttämätöntä – puu parantaa haavansa yleensä
parhaiten itse.

Oksanleikkuussa on jätetty tappi,
joka on lahonnut. Oksan kohtaan
on muodostunut onkalo.
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Parantumassa oleva haavapinta

kuoriharjanne
oksankaulus

leikkauskohta

Hyvin umpeutunut haava.

Puiden leikkuutapoja
Pihapuun hoitotarve on yleensä suurin sen elinkaaren alkupuolella. Jos puu on kuitenkin istutettu sopivaan paikkaan ja sillä on tarpeeksi kasvutilaa, on leikkaustarve yleensä melko vähäinen.

RAKENNELEIKKAUKSIA




Tehdään nuorille puille kasvun ohjaamiseksi ja rakennevikojen ennaltaehkäisemiseksi.
Aloitetaan aikaisintaan 2-3 vuoden kuluttua istutuksesta ja niitä suoritetaan 2-5 vuoden välein.
Puun elävästä lehvästöstä poistetaan enintään 15-25 % yhdellä kertaa.

HOITOLEIKKAUKSIA




Tehdään varttuneille ja vanhoille puilla tarvittaessa.
Puun elävästä lehvästöstä poistetaan varttuneilla puilla enintään 10-20%, vanhoilla puilla enintään 5-10 % yhdellä kertaa.
Hoitoleikkauksissa poistettavia ovat mm.: kuolleet oksat, repeämiselle alttiit ja liian jyrkässä oksakulmassa olevat oksat, sairaat ja vioittuneet oksat, latvuksen sisään kasvavat oksat, häiritsevästi tiellä olevat oksat, toisia oksia pahasti hankaavat oksat, runko- ja juurivesat.

Sekä rakenne- että hoitoleikkauksissa puulajille tyypillinen latvusmuoto ja kasvutapa säilyy.

ERIKOISLEIKKAUKSET:
MUOTOONLEIKKAUKSELLA



Puu kehitetään suunniteltuun muotoon.
Leikkuu aloitetaan puun ollessa vielä nuori,
jolloin haavapinnoista ei muodostu isoja.
Leikkuu suoritetaan vuosittain.

LATVUKSEN PIENENNÖS





Tehdään tarkan harkinnan jälkeen
tuulikuorman vähentämiseksi ja yleensä
kuntoarviointiin perustuen. Kaikki puun
latvuksen ulkokehän oksat lyhennetään.
Latvusta pienennetään yhdellä leikkauskerralla enintään 20%.
Puun luontainen kasvutapa ja latvusmuoto
säilytetään

Muotoonleikattu puu.
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Esimerkki latvuksen pienennösleikkauksesta:

Vanha puu merkittävällä sijainnilla.
Suuri latvus on hyvin painava.

Puulle on tehty latvuksen pienennösleikkaus.
Näin puu voidaan säilyttää pidempään.

Tapitus on toimenpide, jossa puun runko ja oksat katkaistaan lyhyiksi tapeiksi.





Leikkuu pilaa puun luonnollisen kasvutavan ja ulkomuodon sekä tuhoaa puun terveyden.
Tapitettu puu ei pysty korjaamaan suuria haavapintoja
ja puulle syntyy lahovikoja.
Nopeasti kasvavat uudet versot ovat repeämäalttiita, ja
voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
Tapitettu puu muuttuu vähitellen ympäristölleen turvallisuusriskiksi.

TAPITUSTA EI TEHDÄ MISSÄÄN OLOSUHTEISSA!
Jos kookas puu aiheuttaa vaikeita,
jatkuvia ongelmia kasvupaikassaan,
ainoa järkevä ratkaisu on puun
poistaminen kokonaan.
Ennen puun kaatamista tulee varmistaa,
edellyttääkö kaato maisematyölupaa.
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Tapitettu puu.

Tapitettu palokujannepuurivi.

Oksanleikkuussa jäänyt tappi, joka lahoaa. Puu yrittää korvata menetettyä
lehtimassaa tekemällä runsaasti ns. vesiversoja.

Puut ovat versoneet voimakkaasti aiemman tapituksen jälkeen.
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Sama puurivi uudelleentapituksen jälkeen: puut ovat kuolleet.

Latvustuenta



Voidaan tehdä vanhoille ja
rakennevikaisille puille.



Näin estetään mm. heikkojen haaraliitosten, oksien ja
rungon repeytymistä ja komea puu voidaan edelleen
säästää.



Latvustuentaan käytetään
nykyisin lenkkejä ja vaijereita, jotka tukevat puuta,
mutta samalla mahdollistavat latvushaarojen luontaisen liikkeen.



Latvustuennan teko on ammattitaitoa vaativa työ,
joten se on syytä teettää puunhoidon ammattilaisella, eli arboristilla.

Puun haaraliitos on tuettu lenkeillä ja vaijereilla.

Kunnon arviointi
Puiden kuntoa voidaan seurata sekä silmämääräisesti että kuntotutkimuslaitteilla.


Silmämääräisessä seurannassa havaittuja poikkeamia ovat esim. latvuksen harventuminen,
runsas oksien kuivuminen, puiden lahottajien ja tuholaisten esiintyminen sekä runkovauriot, kuten repeytymät, halkeamat ja pintaruhjeet.



Kuntotutkimuksia laitteiden avulla suorittavat puunhoidon ammattilaiset eli arboristit. Tutkimustulokset esitetään yleensä raportissa, jossa määritetään puun perustiedot sekä juuriston, tyven,
rungon ja latvuksen kunto. Näiden perusteella esitetään suositellut toimenpiteet.



Erityisesti vanhojen puiden kuntoa on hyvä seurata säännöllisesti. Kuntotiedot antavat arvokasta tietoa puiden tilasta ja niiden myötä voidaan ennakoida niin hoitotoimenpiteitä kuin kaatojakin.



Sienitautien iskeytyminen puihin on usein ihmisen toiminnan syytä (mm. liian suuret leikkuuhaavat, aurauksen ja kaivutöiden yhteydessä syntyneet vauriot). Häiriöitä ja kolhuja saaneen puun
kasvukunnon heikkeneminen voi kestää vuosikymmeniä.



Käävän ilmaantuminen rungon pintaan ei aina edellytä puun poistamista. Osa kääpälajeista lahottaa puuainesta hitaasti (männynkääpä) ja osa taas nopeasti (jalavanpakurikääpä). Puulaji,
kääpälaji ja sen levinneisyys puussa, vaikuttavat suoraan siihen, voidaanko puu vielä säilyttää.
Käävän itiöemän poisto puun pinnalta ei paranna puuta, sillä sienirihmasto on jo puuaineksessa.

Puiden kuntotutkimus antaa tärkeää tietoa puiden nykytilasta ja
säilyttämis- tai poistamistarpeista. Se on hyvä työkalu mm. tilanteissa,
joissa arvioidaan, mitä puita rakennettavalla tontilla kannattaa säilyttää.
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Yleisimpiä puiden tauteja, tuholaisia ja vikoja
LEHTIPUUT

Nimi/aiheuttaja

Jalavan pakurikääpä/ Inonotus
ulmicola

Kuvaus
Haavoissa ja poppeleissa esiintyvä puuainesta tuhoava kovakuoriaislaji. Ruskea, jolla on mustia
pisteitä. Kuoriaiset
elävät lehdillä, jättäen
reunat syömättä ja
toukat rungon sisässä olevissa onkaloissa, jotka kuoriaiset ovat järsineet.
Kirvat elävät puiden
lehtien alapinnoilla ja
nuorissa latvaversoissa. Ne voivat aiheuttaa lehtiin
äkämiä. Ne erittävät
lehtiin myös ulostetta,
joka on oivallinen
kasvupaikka sienille
ja homeille. Kirvojen
mukana leviää myös
viruksia.
Itiöemät kasvavat
puunkuoren alla ja
halkaisevat kuoren irti
rungosta paljastaen
sen. Aiheuttaa valkolahoa puun oksiin ja
rungonhaaroihin tappaen hiljalleen koko
puun.

Koivun pakurikääpä/ Inonotus
obliquus

Itiöemä on puunrungolla kasvava musta
hiilimäisesti lohkeileva pahkura. Pakurin koivu,
koko ja määrä kertoo leppä,
lahon laajuudesta.
pihlaja

Saarnensurma/
Hymenoscyphus
pseudoalbidus
(Chalara fraxinea)

Näkyy erityisesti nuorissa Saarnissa rungon halkeilemisena ja
lehtien ruskettumisena sekä latvan kuivumisena.
saarni

RunkohaapsaTaudit/ tu- nen/ Saperda
holaiset
carcharias

Kirva/ Aphididae

Käävät/sienet

Pieniä valkoisia itiöemäryppäitä, joilla
vihreä sammalpeite.
Valkolaho leviää runVaahterankääpä/ gon ytimessä vuosiRigidoporus po- renkaita pitkin myös
pulinus
oksiin.
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Puulajit

haapa,
poppeli

useat
puulajit

jalava

vaahtera,
haapa,
pihlaja,
koivu

Kuva

Itiöemä on kavionmuotoinen ja pohjaltaan tasainen. Aiheuttaa valkolahoa
koko puun pituudelta.
Kun laho on edennyt
murtumisvaaraan asti
Taulakääpä/ Fo- on puu todennäköimes fomentarius sesti jo kuollut.

Lattakääpä/
Ganoderma lipsiense

Muistuttaa kavion
mallista taulakääpää,
mutta on muodoltaan
laakeampi ja alapinta
on valkoinen. Aiheuttaa tyvilahoa, kirjavaa
ja puuromaista valkolahoa, joka pehmentää juuret.

Rikkikääpä/
Laetiporus
sulphureus

Itiöemä on rikinkeltainen tai oranssi, mutta
sen ilmestyessä laho
on jo vallannut puun.
Aiheuttaa ruskolahoa, joka on tervettä
puuta tummempaa ja Tammi,
lohkeilee helposti.
isot pajut

Keltainen kääpämäinen sieni kasvusto
puunrungolla, jolla
alapinnalla pillistön
sijaan piikkejä tiheänä turkkina. Aiheuttaa valkolahoa
Kääpäorakas/
ensin sydänpuuhun,
Climacodon sep- lahottaen hiljalleen
tentrionalis
koko puun.

Arinakääpä/
Phellinus igniarius coll.

Haavankääpä/
Phellinus tremulae
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koivu,
leppä,
muut
lehtipuut

Itiöemä on ruskea,
pitkäikäinen "koirankuono". Alkaa sydänlahona, mutta ajan
mittaan leviää kohti
rungon kuorta ja oksistoon.
Itiöemät ovat kovia ja
hidaskasvuisia. Aiheuttaa ruskeaa valkolahoa, joka lahottaa vain sydänpuun
jättäen puun ulkoisesti terveen näköiseksi ilman sortumisvaaraa.

Vaahtera,
koivu,
(lehmus,
muut
lehtipuut)

Koivu,
muut
lehtipuut,
ei haapa

Haapa,
jotkin
poppelit

Suomukääpä/
Polyporus
squamosus

Raidan yleisin lahottajasieni. Itiöemät
ovat rungolla hyllymäisesti päällekkäin,
niiden pillipinta on
ruskea ja yläpuoli
peittyy ajan saatossa
sammalella.
50-70 cm leveä, yksivuotinen, kellertävä
kääpä, jossa päällä
tummanruskeita suomuja, alapinnalla pillistö. Aiheuttaa vuosikymmenien aikana
puun sisäosan muuttumisen pehmeäksi
valkolahoksi.

Pörhösuomuhelokka/ Pholiota
squarrosa

Hitaasti etenevä valkolaho, joka keskittyy
sydänpuuhun. Ryppäinä lahopuulla kasvava vaalean keller- Lehtipuut,
tävä sieni, jolla pyöKuusi,
reä pallomainen lakki. Pihta

Raidankääpä/
Phellinus conchatus

Härmä/
Erysiphaceae

Ruskea, ryppyinen,
nahkamainen sienikasvusto puun rungolla. Lahottaa puun
rungon kohdalta. Voi
aiheuttaa kuolion tai
murtumisriskin.
Munasienen aiheuttama tauti lehdissä.
Sieni itsessään on oikeastaan levä ja laikkujen ilmestyminen
on yhteydessä veteen. Aiheuttaa myös
lahoa, taimipoltetta ja
nuutumistauteja.
Yleinen ja nopeasti
leviävä härmäsienten
aiheuttama kasvitauti.
Helposti huomattava,
koska sen kasvustot
ovat vaaleita. Siirtyy
alalehdiltä ylöspäin
kasvissa.

Lehtipuunkoro

Puun runkoon tai oksaan tuleva vaurio,
joka on sienen tai
käävän aiheuttama.
Ei lahota nopeasti tai
ole agressiivinen.

Ryppynahakka/
Stereum rugosum

Levälaikku/
Phytophthora
cactorum

Raita,
Pajut

Jalava,
Saarni,
Vaahtera

Vaahtera,
Tammi,
lehtipuut,
koristepensaat

Koivu

Useat eri
kasvit

Lehmus,
lehtipuut
©Tiina Rinne
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HAVUPUUT

Käävät/sienet

Nimi/aiheuttaja

Kuvaus

Männynkääpä/
Phellinus pini

Kasvaa elävillä männyillä. Ulkoneva itiöemä, jonka yläpuoli
on tummanruskea ja
alapuoli kellanruskea.
Aiheuttaa valkolahoa. Mänty

Tervasroso/
Cronartium flaccidum, Phellinus
pini

Aiheuttajana sama
sienilaji kuin männynkäävällä. Tartunta
ympäröi männyn rungon ja puu kuolee
tartuntakohdasta
ylöspäin.
Mänty

Pörhösuomuhelokka/ Pholiota
squarrosa

MaannousemaKuusentyvilaho/
Heterobasidion
parviporum
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Hitaasti etenevä valkolaho, joka keskittyy
sydänpuuhun. Ryppäinä lahopuulla kasvava vaalean kellertävä sieni, jolla pyöreä pallomainen lakki.
Havupuissa yleinen
tyven ja juuriston lahottajasieni. Ei tapa
puuta. Tehokas lahottaja, joka aiheuttaa puiden kaatumista ja leviää helposti.

Puulajit

Lehtipuut,
Kuusi,
Pihta

Kuusi,
Havupuut

Kuva

Rakenteelliset
viat
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Voi syntyä mihin tahansa
puulajien edustajista, jos
siinä on huonot oksakulmat. Yleisempi kuitenkin
Sisäänpäin
vaahteroissa ja hevoskaskasvanut kuori tanjoissa.

Kaikki
puulajit

Onkalot

Yleensä seurausta ihmisen
toiminnasta. Esim. vääränlainen oksanleikkuu, lahottajasieni pääsee iskemään
oksanhaavasta. Onkalon
sijainnista riippuen vaarallinen tai vaaraton ja puu voi
elää vielä vuosia kaataKaikki
matta.
puulajit

Halkeama

Esiintyy pitkittäisenä halkeamana puun rungolla.
Voi syntyä esimerkiksi pienillä pakkasilla tai lämpötilan rajun vaihtelun seurauksena.

Lehtipuut

Puun suojaaminen ja siirto
Rungon, latvuksen ja juuriston suojaus
Muutokset, kuten kaivutyöt ja täytöt, altistavat puut vahingoittumiselle, josta voi seurata monenlaisia
ongelmia. Säilytettävän kasvillisuuden pysyvät ja työmaanaikaiset suojaukset on siksi tärkeää suunnitella hyvin etukäteen. Puun suojaaminen koskee koko puuta: latvusta, runkoa ja juuristoa.
Erityisen tärkeää on juuriston suojaus, koska puun koko ekosysteemin toimivuus riippuu juuriston toimintakyvystä. Juuristoalue on vähintään yhtä suuri kuin latvuksen halkaisija. Juuriston toimivin ja parhaiten ravinteita ottava osa sijaitsee latvuksen ulkokehän tasalla.
Puun juuristoalueella ei saa varastoida painavaa tavaraa eikä käyttää raskaita työkoneita. Näin estetään maan tiivistyminen ja turvataan juuriston hapensaanti myös jatkossa.
Tapoja suojaukseen:


Suoja-aita puuryhmän ympärille
Aidan on suojattava puiden latvuksen alapuolinen alue kokonaan
eikä suojattavaa aluetta saa käyttää varastointitarkoitukseen.
Aitaamisella estetään juuristoalueella liikkumisen aiheuttamat
kasvualustan tiivistymiset ja ylimpien juurien mekaaniset vauriot.

Puun suojaaminen aidalla työmaan töiden ajaksi.
Viherrakentamisen yleinen työseloste, VRT’11, VYL julkaisu 49
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Yksittäisen puun suojaus
Jos juuristoalueella on liikuttava koneella tai pidettävä
tilapäisiä rakennelmia, juuristo ja runko on suojattava oheisen
kuvan mukaisesti.
Vaakasuunnassa kasvavia tai alaspäin riippuvia oksia kannattaa
nostaa ja sitoa köysien avulla ylös. Ellei tämä ole mahdollista,
oksa tulee poistaa oikein leikkaamalla. Näin vältetään oksien
katkeaminen tai repeily töiden yhteydessä.
Suojausten (kuten kantavan ja eristyskerroksen) poistaminen
töiden päättyessä ei saa aiheuttaa vaurioita puulle.

A-A
Rautalankasidos
4-5 kpl
Lankut
Pehmuste

A

Kantava kerros
250 mm,
murske 0/32 mm
Eristyskerros 100
mm,
hiekka 2/6 mm
tai suodatinkangas,
käyttöluokka N3

A

Maanpinta

Viherrakentamisen yleinen työselostus, VRT’11, VYL julkaisu 49

Kaivutöitä ei saa tehdä 2,5 metriä lähempänä puun runkoa. Varsinkin
suurten puiden läheisyydessä on tärkeää, että isoja juuria katkotaan
mahdollisimman vähän, jotta puiden
ankkurointi maahan säilyy.
Jos suuria (halk. yli 4 cm) juuria paljastuu kaivussa, puun juuret on
suojattava oheisen kuvan mukaisesti
peitteellä kaivannon täyttämiseen
asti. Vaurioituneet juuret leikataan ja
kastellaan ennen kaivannon
lopullista täyttöä.

Juuret hoidettu
sahaamalla kohtisuoraan poikki

Suojapeite
(työmaan ajan),
yläreunan kiinnitys tarvittaessa

Leikattu
maaluiska
Uusi kasvualusta
Puun katkaistujen juurten hoito.
Viherrakentamisen yleinen työselostus, VRT’11, VYL julkaisu 49
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Vaarallisia aineita, kuten bensiiniä, dieselöljyä tai liuotteita,
ei saa säilyttää puiden alla tai niiden läheisyydessä.

Työmaa, jolla puiden
suojaus on laiminlyöty.
Puun tyvellä on täyttöä,
jonka seurauksena
puiden juuriston
hapensaanti heikkenee.
Puun runkoa on myös
kolhittu.
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Täytöt
Puiden juuristoalueen täyttöjä kannattaa lähtökohtaisesti pyrkiä välttämään. Useimmat puulajit kuitenkin sietävät 15-20 cm:n täytön, kun se on tehty ilmavalla ja karkealla maa-aineksella. Täytön periaate
on oheisen kuvan mukainen. Herkimpiä täytölle ovat pintajuuriset puulajit, kuten koivut, joilla jo 20 cm:n
täyttökerros voi aiheuttaa ongelmia.
Kuten muidenkin puun lähellä tapahtuvien muutosten yhteydessä, täyttöjä tehtäessä on huolehdittava,
etteivät pintavedet patoudu puiden ympärille, vaan ne ohjataan pois.

Juuristoalue

≥ 1500 mm

täytemaa
max. korkeus
200mm

≥ 1500 mm

uusi maanpinta
luiska

vanha maanpinta

Täytöt puun lähellä tulee tehdä harkiten ja puun elinolosuhteita mukaillen.
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Puun siirtäminen
Puuta ei välttämättä tarvitse kaataa, jos se uhkaa jäädä rakentamisen alle. Riippuen puulajista, sen iästä
ja kunnosta, myös puun siirtäminen voi olla yksi vaihtoehto.
Puun siirtoa valmistellaan hyvissä ajoin oheisen kuvan periaatteen mukaisesti:




Juuripaakku säilytetään ehjänä
Siirto ja nostot tehdään puun paakusta nostaen
Runko ja oksat suojataan siirron ajaksi

1300 mm

d

700 mm

300 mm

Ojan kaivu juuriston ympäri alimpien vaakajuurien
tason alapuolelle.

2.

Siirtopaakku on halkaisijaltaan vähintään 10 kertaa 1,3 metrin korkeudelta
(10 x d) mitatun rungon
halkaisijan kokoinen.

3.

Juurien katkaisu ja hoito:
juuret sahataan kohtisuoraan poikki.

4.

Ojan tilapäinen täyttö
kasvualustalla tai
kevytsoralla.

300 mm

3.

3.

4.
4.
1.

1.

2. 10 x d

1.
Viherrakentamisen yleinen työselostus, VRT’11, VYL julkaisu 49
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Puun kaataminen
Puunkaato on asemakaava-alueella luvanvaraista toimintaa. Taustalla on Maankäyttö- ja rakennuslaki
ja puunkaatoon liittyvä lupa on nimeltään maisematyölupa.

MRL 128 §
Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):
1) asemakaava-alueella;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle
yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai
toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.
Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (2.2.2007/112)
Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.
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MRL 140 §
Maisematyöluvan edellytykset
Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai yleiskaava, maisematyölupa on myönnettävä, jollei toimenpide vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
Alueella, jolle kunta on määrännyt rakennuskiellon asemakaavan laatimista tai muuttamista varten tai
jolle yleiskaavan laatimista varten on määrätty toimenpiderajoitus, lupa voidaan myöntää, jollei toimenpide tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle taikka turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
Jos lupa kaivamiseen tai louhimiseen evätään yleiskaavassa olevan erityisen määräyksen nojalla
taikka asemakaava-alueella, missä kaavaa ei ole päätetty muuttaa, lunastusvelvollisuudesta on voimassa, mitä maa-aineslain 8 §:ssä säädetään. Jos lupa muuhun toimenpiteeseen mainituilla alueilla
evätään eikä maanomistaja sen vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyttää hyväkseen
maataan, hänellä on oikeus saada kunnalta tai, jos alue on tarkoitettu tai osoitettu valtion tarpeisiin,
tältä korvaus vahingosta, joka hänelle siitä aiheutuu.
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Huomioitavaa


Puu kuuluu siihen kiinteistöön, jonka puolella sen tyvi sijaitsee. Mikäli puun
tyvi on keskellä rajaa, puu kuuluu kumpaankin kiinteistöön. Jos rajalinjassa
on epäselvyyttä, kulmapisteet kannattaa mittauttaa paikoilleen ja tarkistaa näin
rajan tarkka sijainti. (Tontin kulmapisteiden mittauksen voi tilata Kiinteistöliikelaitokselta, ohjeet
löytyvät tämän oppaan lopusta.)



Puunkaatoja kannattaa suunnitella hyvissä ajoin – tulevan kevään
puunkaatoja voi ennakoida hoitamalla luvat kuntoon jo edeltävän talven aikana.



Lintujen pesintä-aikana 10.4.-31.7. puunkaatoja tulee välttää. Mikäli kaatoja kuitenkin tehdään,
tulee varmistaa, ettei ko. puussa ole meneillään pesintää.



Taloyhtiöiden osalta on suositeltavaa, että puunkaatotarve on selvillä ja hyväksytty yhtiön hallituksen kesken, ennen yhteydenottoa rakennusvalvontaan. Asiaa hoitaa useimmiten isännöitsijä
tai hallituksen puheenjohtaja.



Jos tontilla aiotaan tehdä toimenpideluvan tai rakennusluvan vaativia töitä, puunkaato kannattaa sisällyttää tämän luvan yhteyteen. Näin selvitään yhden luvan hakemisella.



Puunkaadot pyritään suorittamaan niin, ettei aluskasvillisuus vaurioidu.
Siksi esim. talvi on lumen ja roudan vuoksi hyvää aikaa puiden kaatamiseen.

Esimerkki säilytettävien,
poistettavien ja istutettavien
puiden esittämisestä
asemapiirroksessa.
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Maisemallisesti merkittävä vai vähäinen toimenpide?




Valtaosa puunkaadoista on luokiteltavissa maisemallisesti vähäisiksi toimenpiteiksi.
Luvantarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Ensisijaisesti arvioidaan maisemallista merkittävyyttä eli muuttaako puunkaato maisemaa vähäistä enemmän.
Vähäisyyden arvioinnissa vaikuttavia tekijöitä ovat mm. puun koko ja sijainti, tontille jäävän puuston määrä, puun ympäristön muutokset ja puun kunto sekä kaatoperustelut.



Puunkaato on maisemallisesti selkeästi vähäinen toimenpide seuraavissa tapauksissa:


Vesakon poisto. Nuoret taimet saa poistettua raivaussaksilla.



Puuston hoidollinen harvennus. Enintään 25% puuston runkolukumäärästä poistetaan.
Harvennettava alue
- rastilla merkitty
poistettavat puut
- puita poistetaan
enintään 25%
harvennettavasta
alueesta

Harvennettava alue
- rastilla merkitty
poistettavat puut
- poistettavia puita
voi olla max. 5,
alueen 20:sta
puusta
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Esimerkkejä vähäisistä ja maisematyöluvan vaativista puunkaadoista:

Puuparien hoidollinen harvennus: pienemmät 2 puuta poistetaan
 maisemallisesti vähäinen

Yksittäinen, ympäristöönsä erittäin näkyvä
 maisemallisesti merkittävä

Puut sijaitsevat katunäkymässä, ympäristöönsä erittäin näkyvällä paikalla
 maisemallisesti merkittävä

Jos puunkaato todetaan
vähäiseksi toimenpiteeksi,
kaadon voi suorittaa heti.
Jos puunkaato on vähäistä
suurempaa, kaatotoimenpiteelle
haetaan maisematyölupa.

Sivu | 45

Toimintamalli

KESKUSTAN
RUUTUKAAVAALUEELLA

MUULLA
ASEMAKAAVAALUEELLA

PUU
SIJAITSEE

ASEMAKAAVAALUEEN
ULKOPUOLELLA

JOKIN
MUU
TAPAUS
PIHALTA
POISTETAAN
KOKO
PUUSTO
POISTETTAVA PUU
ON PIHAN
AINOA
KOOKAS
PUU
ALUEELLA ON
TOIMENPIDERAJOITUS
TONTTI EI
SIJAITSE
YLEISKAAVASSA
RAJOITETULLA
ALUEELLA

OTA YHTEYS
RAKENNUSVALVONNAN
HORTONOMIIN

PUUNKAATO
VAATII
MAISEMATYÖLUVAN
HAKEMISEN

Katso sivun 47 ohjeet
maisematyöluvan
hakemiseen

VOIN KAATAA
PUUN
MAISEMALLISESTI
VÄHÄISENÄ
TOIMENPITEENÄ

Ennakkokysely
Puunkaadon ennakkokyselyt otetaan vastaan ensisijaisesti sähköisesti: www.turku.fi/elupa
Kertomalla mahdollisimman tarkat lähtötiedot, nopeutat puiden maisemallisen merkittävyyden arviointia:






Kohteen osoite
Kuinka monta puuta haluat kaataa
ja kuinka monta puuta tontille jää
kaatojen jälkeen?
Mitä puulajeja on kyseessä?
Minkä kokoisista puista on kyse?
(rym=rungon ympärysmitta metrin
korkeudelta mitattuna)
Liitteenä:




Kuvia puista sekä kadulta tontille
päin otettu kokonaiskuva tontista.
Kartta tontista, johon on selvästi
merkattu (esim. numeroimalla)
poistettavat, säilytettävät ja mahdollisesti uudet, istutettavat puut
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Esimerkki asemapiirroksesta, johon on merkattuna poistettavat, säilytettävät ja istutettavat puut. Puulaji on hyvä mainita.

Maisematyöluvan hakeminen


Maisematyölupaa haetaan seuraavasti:
o
o

paperihakemuksella, lomakkeet: www.turku.fi/puunkaato
sähköisesti: www.turku.fi/elupa



Maisematyöluvan hakijana voi olla ainoastaan kiinteistön omistaja tai haltija.



Hakemuksen liitteenä pitää toimittaa selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (esimerkiksi maanvuokrasopimus), selvitys naapureiden kuulemisesta sekä 2 kpl asemapiirroksia,
joihin kaadettavat puut on merkitty. Asunto-osakeyhtiöt liittävät hakemukseen myös otteen yhtiön päätöksestä hakea lupaa (Arkistoinnin kannalta on tärkeää toimittaa vain ote, ei siis pöytäkirjaa, joka sisältää myös puunkaatoon liittymättömiä muita asioita.)



Kun hakemus on toimitettu rakennusvalvontaan, siihen pyydetään tarvittaessa täydennyksiä.
Esim. naapurinkuulemiset voidaan suorittaa viranomaisen toimesta.



Vuonna 2018 myönteinen päätös on perushinnaltaan 200€. Omakotitalo- ja paritalokohteiden
osalta se on 100€. Jos päätös on kielteinen, maksu on puolet edellä mainituista.



Maisematyölupapäätöksen tekee joko hortonomi, rakennusvalvontajohtaja tai rakennuslautakunta. Viranhaltijapäätös saa lainvoiman 14 vrk kuluttua ja lautakunnan päätös 30 vrk kuluttua
päätöksen antamisesta, ellei päätöksestä valiteta. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Tällä
tarkoitetaan, että päätös julkaistaan kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Puun saa kaataa, kun
päätös on lainvoimainen.



Maisematyölupa on voimassa 3 vuotta. Myönteisen luvan ehtona on yleensä korvaavan uuden
puun istuttaminen kaadetun puun tilalle.

Maisematyölupaprosessi
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Luvan ehtojen täyttäminen


Kaadettu puu korvataan yleensä uudella puulla.



Maisematyöluvan ehdoissa voidaan antaa korvaavasta puusta erilaisia määräyksiä, jotka liittyvät esim. puulajiin, taimikokoon, lukumäärään, istutuspaikkaan, jne. Perussääntö on, että uuden
puun tulee olla taimikooltaan vähintään kokoluokkaa rym 14-16 (rym=rungon ympärys senttimetreinä metrin korkeudelta mitattuna), ellei päätöksen ehdoissa ole muuta todettu.



Uuden puun kasvualustaan, istuttamiseen, tuentaan, suojaamiseen, kasteluun, leikkaamiseen
ja muuhun hoitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että puun leikkuutoimenpiteet teetetään puiden hoidon ammattilaisella, ellei oma tieto ja taito riitä.



Korvaaviksi puiksi tulee istuttaa kestäviä, Suomen oloissa hyvin menestyviä puulajeja. Näitä on
esitetty tämän oppaan ’Suositeltavat puulajit’ –taulukossa.



Ellei luvan ehdoissa ole toisin todettu, isokoista puuta, esim. vaahteraa, ei voi korvata pienikokoisella, esim. hedelmäpuulla. Turun rakennusvalvonnan mukaan esimerkiksi tuija, marjakuusi,
alppiruusu ja syreeni luetaan pensaiksi. Pulmatilanteissa neuvoa kannattaa kysyä rakennusvalvonnan hortonomilta.



Maisematyöluvan ehtojen mukaiset toimenpiteet tulee tehdä määräaikaan mennessä.



Asiakas tekee rakennusvalvontaan kirjallisen ilmoituksen, kun ehtojen mukaiset toimenpiteet on
tehty. Ilmoituksen voi tehdä joko kirjeitse tai sähköpostitse: rakennusvalvonta@turku.fi



Rakennusvalvonta valvoo ehtojen noudattamista.

Sivu | 48

Myrskytilanteissa toimiminen
Huonokuntoinen tai laho puu voi olla riskialtis kaatumiselle tai oksien murtumiselle varsinkin myrskyssä.
Kun huomaat, että puu on selvästi kaatumassa, jäänyt konkeloon (nojaamaan toista puuta vasten) tai
kaatunut:


Ota yhteys alueellasi puunkaatoja suorittavaan yritykseen, mikäli välitöntä vaaraa ei ole. Ilmoita
tilanteesta myös rakennusvalvontaan.



Ota yhteys hätäkeskukseen 112, mikäli kaatuva puu uhkaa ihmishenkeä, omaisuutta tai se on
kaatunut tielle estäen liikenteen.



Ilmoita asiasta oman alueesi energiayhtiöön, mikäli puu on kaatunut sähkölinjalle. Puuta ei saa
lähteä poistamaan itse sähköiskuvaaran vuoksi. Mikäli puu on kaatuessaan katkaissut sähköjohtoja, vaara-alue on 20 m.

Ota kuvia. On tärkeää, että tilanteesta löytyy dokumentteja myös jälkikäteen.
Puun kunnon tarkkailu on kiinteistön omistajan vastuulla. Tontilla sijaitsevia puita on hyvä tarkkailla
säännöllisesti, jotta äkillisesti (esim. kovan tuulen myötä) kallistuneet, lahovikaiset tai muuten vaurioituneet puut huomataan ja niihin ehditään reagoimaan ajoissa. Repeytymisvaarassa olevat oksanhaarat
on myös hyvä huomata ja tukea tai poistaa ennen seuraavaa myrskyä. Niin puiden kunnon tarkempi
tutkiminen kuin oksien leikkuu, latvustuenta ja puun poisto, ovat ammattitaitoa vaativaa työtä ja ne on
hyvä teettää alan ammattilaisella, esim. puiden hoitajalla eli arboristilla.
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Yhteystiedot
Puunkaadon maisematyöluvat ja
ennakkokyselyt

Turun kaupunki
Ympäristötoimiala
Rakennusvalvonta
Puolalankatu 5, 2. krs
PL 355, 20101 Turku
Hortonomi Nieminen Saila
gsm 050 3101 659
saila.nieminen@turku.fi
www.turku.fi/puunkaato
www.turku.fi/elupa
Puhelinajat: ma ja to klo 10.00-12.00.
Vastaanottoaika pe klo 9.00-12.00, ilman ajanvarausta.

Muut rakentamiseen liittyvät luvat

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu
p. 02 262 4700

Kaupungin hallinnoimilla alueilla
(tontit, kadut, puistot, metsät)
kasvavia puita koskevat pyynnöt / palautteet:

Turun kaupunki,
Kiinteistötoimiala,
Kiinteistöliikelaitos,
Turku –piste, Puolalankatu 5,1. krs.,
p. 02 262 4444

Luonnonsuojeluun liittyvät asiat,
mm. erakkokuoriais -asiat,
luonnonmuistomerkki -hakemukset

Turun kaupunki,
Ympäristötoimiala,
ympäristönsuojelu,
Puolalankatu 5, 2. krs,
PL 355, 20101 Turku
www.turku.fi/paikalla

Ruissalon kasvitieteellinen puutarha

Turun yliopiston kasvitieteellinen puutarha
Ruissalon puistotie 215
20100 Turku
p. 02 333 9060
puutarharuissalo@utu.fi

Suomen puunhoidon yhdistys

www.suomenpuunhoidonyhdistys.fi

Tontin kulmapisteiden mittaukset

Turun kaupunki,
Kiinteistötoimiala
Kiinteistöliikelaitos
p. 02 262 4565

Sähkölinjoihin liittyvät oksien leikkuut

Turku Energia Sähköverkot Oy,
asiakaspalvelu
p. 0800 02500
asiakaspalvelu@turkuenergia.fi
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