PUUSTON HOITO YKSITYISELLÄ JA VUOKRATONTILLA
Vuokratonttien, joiden puusto kuuluu vuokraoikeuteen, sekä yksityisomistuksessa olevien
tonttien puuston hoidosta ja kustannuksista vastaa vuokraaja tai maanomistaja. Puun kaatoon
tarvitaan aina maisematyölupa ja puut kuuluvat tontin vuokraajalle/omistajalle. Tontin
vuokraaja/omistaja voi kaatoluvan saatuaan suorittaa puuston kaato- ja muut
hoitotoimenpiteet omatoimisesti, tilaamansa yrittäjän toimesta tai tilata työn Teknisestä
liikelaitoksesta (Tekli).
______________________________________________________________________________________
Oulun kaupungin tekninen lautakunta on 16.1.2001 tehnyt seuraavansisältöisen päätöksen
koskien vuokratontteja, joiden puusto ei kuulu vuokraoikeuteen:
- Tontin vuokraaja voi kaatoluvan saatuaan suorittaa puuston kaato- ja muut hoitotoimenpiteet
omatoimisesti tai tilaamansa yrittäjän toimesta. Poistettava puusto jää tontin vuokraajalle.
Kaatolupaa (maisematyölupa) haetaan rakennusvalvontavirastosta:
Päivi Latvalehto 044 703 2094
- Puusto voidaan poistaa myös kaupungin toimesta. Kun puuston poisto tapahtuu tontin
vuokraajan pyynnöstä ja hänen tavoitteidensa mukaisesti, työ tehdään laskutustyönä.
Työtilaukset : Tekninen liikelaitos, Timo Heikkinen p. 044-7032398
- Puut, jotka ovat vioittuneet kaupungin katurakennus- tms. töiden vuoksi, sekä puut, jotka ovat
niin lahoja ja huonokuntoisia, että voivat kaatuessaan aiheuttaa vaaratilanteita, poistetaan,
mikäli tontinvuokraaja ei voi työtä itse suorittaa, kaupungin toimesta ja kustannuksella. Puiden
kunnon käy tarkistamassa pyynnöstä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelusta Riitta Niemelä p. 0447032384 tai riitta.niemela@ouka.fi
______________________________________________________________________________________
Puusto vanhenee ja vanhat lahoavat puut voivat kaatuessaan aiheuttaa merkittäviä vahinkoja.
Tämän vuoksi kehotammekin kaikkia tontinvuokraajia/omistajia tarkkailemaan hallitsemansa
tontin puuston kuntoa ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, kun lahoja tai muuten vaarallisia
puita havaitaan.
Tontin puuston kasvukunnosta kannattaa huolehtia. Luonnonpuusto on tärkeä osa viihtyisää
asuinympäristöä.
Lisätietoja:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, luonnonvarat ja isännöinti
Luonnonvarasuunnittelija Riitta Niemelä 044-7032384 tai riitta.niemela@ouka.fi
Työtilaukset ja tiedustelut: Tekninen liikelaitos, Timo Heikkinen p. 044-7032398
PUUT KAUPUNGIN PUISTOISSA JA LÄHIMETSISSÄ SEKÄ KATUALUEELLA:
Toiveita puuston hoidosta tai kaadosta voi esittää e-palautepalvelun kautta:
https://e-kartta.ouka.fi/efeedback Ympäristö- ja luonto
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