
OHJE

MAISEMATYÖT
Tämä ohje määrittelee kaupungin hallinnassa olevien 
viheralueiden hoidon periaatteet, antaa ohjeita töiden 
suunnitteluun, tiedottamiseen, vaarallisten puiden 
kaatamiseen sekä antaa ohjeet katselmusryhmän 
asettamisesta ja tehtävistä kaupungin ja yksityisten 
hallinnoimilla alueilla. Lisäksi selvennetään milloin 
maisematyölupa on haettava sekä annetaan ohjeita 
puiden kaatamisesta liito-oravien ja lepakoiden 
elinalueilla.

Määräykset mm. puiden kaatamisen luvanvaraisuudesta ovat maankäyt-
tö- ja rakennuslain (MRL) 128 §:ssä. Sen mukaan maisemaa muuttavaa 
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpide-rajoitus): 

1. asemakaava-alueella;
2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto ase-

makaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamis-
ta varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten 
taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suo-
rittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu yleisistä teistä 
annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Lupaa kutsutaan maankäyttö- ja rakennuslaissa maisematyöluvaksi. Luvan 
myöntää Helsingissä rakennusvalvontapalvelun kaupunkikuvayksikön 
päällikkö.

Rakennusvalvonta antaa pyynnöstä kaikille hakijoille kiireellisesti ilmoituk-
sen siitä, voidaanko pyynnössä tarkoitettua maankäyttö- ja rakennuslain 
128 §:n mukaista toimenpidettä pitää ko. lainkohdassa tarkoitetulla tavalla 
vaikutuksiltaan vähäisenä vai edellyttääkö hanek maisematyöluvan hake-
mista.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa- 
ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoi-
tettu lupa.
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KAUPUNGIN HALLINNASSA OLEVIEN VIHERALUEIDEN HOIDON 
PERIAATTEET

Kaikkien toimialojen ja liikelaitosten noudatettavat yleisohjeet

Näitä ohjeita noudatetaan kaikissa maankäyttö- ja rakennuslain 128 
§:n tarkoittamissa kaivamis-, louhimis-, tasoittamis- ja täyttämistöissä, 
puiden kaatamisessa ja näihin verrattavissa toimenpiteissä.

Ohjeet koskevat kaikkia kaupungin hallinnassa Helsingin alueella olevia 
puisto-, ulkoilu- ja virkistys- yms. viheralueita riippumatta siitä, mihin 
käyttöön ne on asema- tai yleiskaavassa osoitettu tai onko niitä kaavoi-
tettu lainkaan.

Alueiden hoidossa otetaan huomioon, että ne ovat kaupunkilaisille mer-
kittäviä virkistysalueita.

Alueiden käyttöä ja hoitoa suunniteltaessa tulee ottaa huomioon ympä-
ristönsuojelulliset ja kaupunkikuvalliset näkökohdat, alueiden luonnon-
arvo ja kulttuurihistorialliset arvot ja niiden esim. asema- tai yleiskaa-
vassa suunniteltu käyttötarkoitus.

Tarpeelliset puunkaato-, maanrakennus- yms. työt tulee suunnitella ja 
toteuttaa mahdollisimman avoimessa yhteistyössä alueen käyttäjien ja 
muiden tahojen kanssa.

Ohjeet töiden suunnittelua varten

Toimenpidettä valmistelevan toimialan tai liikelaitoksen on tiedotettava 
hankkeesta eri intressitahoille riittävän laajasti ja avoimesti ja niin ajoissa, 
että mielipiteet voidaan ottaa suunnitelmassa huomioon. Tällaisia intressi-
tahoja ovat mm. lähialueiden asukkaat, paikalliset asukas- ym. yhdistykset, 
kaupungin muut hallintokunnat ja tarvittaessa myös julkinen sana.

Sopivalla tavalla on tiedotettava myös suunnitelmien mahdollisesta 
muuttumisesta tai lykkääntymisestä.

Ennen töiden aloittamista toimenpiteestä tiedotetaan myös toimenpide-
paikalla.

Ohjeet vaarallisten puiden poistamista varten

Alueesta vastaavan toimialan tai liikelaitoksen on kaadettava henkilöturval-
lisuudelle tai omaisuudelle vaaralliset puut, milloin toimenpide on tarpeen 
välittömästi uhkaavan vaaran poistamiseksi. Puiden vaarallisuus on tällöin 
pystyttävä sopivalla tavalla osoittamaan myös jälkeenpäin. Milloin tällaista 
vaaraa ei ole, noudatetaan huonokuntoistenkin puiden suhteen normaalia 
arviointi- ja lupamenettelyä.

Maisemaa 
muuttavat työt  
tulee toteuttaa 
mahdollisimman 
avoimessa 
yhteistyössä 
alueen käyttäjien  
kanssa.
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Ohjeet katselmusryhmän asettamisesta ja tehtävistä

Kaupunkiympäristön toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, 
rakennusvalvontapalvelut, ympäristöpalvelut, alueidenkäyttö- ja valvonta 
sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalvelut nimeävät kukin 
yhden katselmusmiehen varamiehineen arvioimaan maankäyttö- ja raken-
nuslain 128 §:ssä lueteltujen toimenpiteiden luvanvaraisuutta. Katselmus-
ryhmään voidaan ottaa tarpeen tullen tilapäisiä asiantuntijajäseniä myös 
muilta toimialoilta tai liikelaitoksista. 

Katselmusryhmän kutsuu koolle ja sen pöytäkirjan pitämisestä huolehtii 
rakennusvalvontapalvelut .

Katselmusryhmä arvioi suunnitellut toimenpiteet ja ottaa kantaa siihen, 
tarvitaanko toimenpiteelle lupa. Jos luvan tarpeesta on epäselvyyttä, tulee 
asia saattaa rakennusvalvonnan ratkaistavaksi. Ryhmä avustaa myös suun-
nitelmaa toteuttavia toimialoja ja liikelaitoksia hankkeesta tiedottamisessa 
ja eri tahojen yhteistyön järjestämisessä. 

Katselmusryhmä tekee tarvittaessa ehdotuksia mainittujen toimenpitei-
den suorittamisen ja valvonnan kehittämiseksi.

Ryhmä antaa lausuntonsa rakennusvalvonnalle.

Katselmukset yksityisten hallinnoimilla alueilla 

Katselmusryhmä antaa rakennusvalvontapaveluille tarvittaessa lausunnon 
myös muilla kuin kaupungin hallinnoimilla alueilla suunniteltujen, maan-
käyttö- ja rakennuslain 128 §:n tarkoittamien toimenpiteiden sallittavuu-
desta. Lausunnossa otetaan erityisesti huomioon toimenpiteen ympäristöl-
liset vaikutukset.

Liito-oravat ja lepakot

Liito-oravan ja lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämi-
nen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä ilman eri 
päätöstä. Jos kaadettavaksi suunnitellussa puussa tai sen välittömässä 
läheisyydessä on liito-oravan tai lepakoiden käyttämä kolo, pönttö tai 
risupesä, puita saadaan kaataa vain, jos Helsingin kaupungin ympäristöpal-
velut hyväksyy kaatamisen. Näillä alueilla ympäristöpalveluihin tulee ottaa 
yhteyttä siinäkin tapauksessa, ettei hanke edellyttäisi rakennusvalvontavi-
raston lupaa tai lausuntoa.

Tarkemmat lisätiedot: Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen liito-ora-
vakartoitus 2016.
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LISÄTIETOJA

Maisematyöluvan edellytykset

Maisematyöluvan edellytykset on määritetty MRL 140 §:ssä, joka kuuluu 
seuraavasti:

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 laati-
mista 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 kohtuul-
lista 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.

KAUPUNGINHALLITUKSEN OHJE 1.4.1997, päivitetty virkamiestyönä 2002 
sekä tarkistettu 2015 ja 2018.
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