
LOPEN KUNTA    18.11.2022, §  15 

Ympäristöpäällikkö    PÄÄTÖS MAISEMATYÖLUVASTA 

(MRL 128  §)  1 (2)  

______________________________________________________________________ 
 

 

1.  HAKIJA 

 

  UPM-Kymmene OyJ /Kari Tapani Airaksinen 

  Osoite: Kolisevantie 21 03620 KARKKILA 

 

2. LUPAVELVOITE 

 

Kohde, johon toiminta on suunniteltu, sijoittuu Sääksjärvi ja Sorsamo ranta-asemakaava 

alueelle, joten puiden kaataminen ilman kunnan myöntämää maisematyölupaa on 

kielletty. 

 

3. HAKEMUSTA KOSKEVAT TIEDOT 

 

Hakemus on jätetty Lopen kuntaan 20.9.2022 Lupapisteen kautta. Hakemusta on 

täydennetty 4.10.2022 

 

Hakemus koskee metsän hakkuuta UPM-Kymmene Oyj:n maalla tilalla Salmio 433-411-

0001-1593 kiinteistöllä Sääksjärven ranta-asemakaava-alueella. Käsiteltävän metsäalan 

pinta-alaksi on ilmoitettu noin 4,6 ha. Kyseessä on avohakkuu kolmella hakkuukuviolla 

(216.0, 227.7 ja 227.8). 

 

Hakemuksen karttaliite on päätöksen liitteenä. 

 

4. KUULEMINEN 

 

Maisematyölupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella Lopen kunnan 

nettisivuilla 14.10 - 28.10.2022 sekä siitä on lähetetty kuulemiskirje hankkeen 

vaikutusalueen läheisille yhdeksälle (9) kiinteistöille 14.10.2022. 

 

Kuulemisessa ei jätetty kirjallisia muistutuksia tai mielipiteitä.  

 

5. PÄÄTÖS METSÄN HAKKUUTA KOSKEVASTA MAISEMATYÖ-LUPAHAKEMUKSESTA 

 

UPM-Kymmene Oyj:lle myönnetään maisematyölupa puiden kaatamiseksi tilalla Salmio 

(433-411-1-1593) Lopen kunnan Pilpalan kylässä. Hakkuut voidaan suorittaa muilta osin 

esitetyn hakemuksen mukaisesti, mutta erikseen on huomioitava seuraavat 

lupamääräykset: 

 

1. Loma-asuntokiinteistöjen rajojen läheisyydessä tulee mahdollisuuksien mukaan 

jättää hakkuukuvion reunaan suojapuustoa maisemallisista syistä. 

 

2. Voimakkaita maanmuokkaustapoja ei pidä käyttää lainkaan. Mahdollisessa 

muokkauksessa tulee pyrkiä välttämään liiallista maaperän pintakerroksen 

rikkoutumista ja mineraalimaan kaivamista, jotta metsän aluskasvillisuuden lajit 

eivät kärsisi korjaamattomia vaurioita.  

 

3. Hakkuuta ja siihen mahdollisesti liittyviä ojituksia toteutettaessa on 

huolehdittava siitä, ettei hakkukuvioilta virtaa ojien kautta tai pintavaluntana 

vesistöön humus-, kiintoaines- ja ravinnepitoisia valumavesiä. Tarvittaessa on 

tehtävä selkeytysaltaita tai muita suojarakenteita. 
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4. Alueella mahdollisesti olevia lehtipuupökkelöitä tulee mahdollisuuksien mukaan 

jättää pystyyn uhanalaisten kololintujen suojelemiseksi. 

 

Kun näitä määräyksiä noudatetaan, voidaan hakemuksessa esitetyt hakkuut suorittaa 

mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

 

6. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128, 133, 140, 141, 142, 143:3, 144, 145, 187 §:t 

Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 § 

Lopen kunnan hallintosääntö 4. luku, 4 §, 4.3.6. kohta  

Lopen kunnan rakennusvalvontataksa 8 §, 8.2 kohta 

 

7. LUPAMAKSU 

 

Lopen kunnan rakennusvalvontataksan 8 §:n 8.2 kohdan mukaisesti alle 5 ha:n puiden 

kaadosta 200 €. 

 

8. MUUTOKSEN HAKU 

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Lopen kunnan 

ympäristöpäällikölle.  Oikaisuvaatimus on tehtävä päätöksen nähtävilläoloaikana 21.11. – 

5.12.2022. Viimeistään oikaisuvaatimus tulee toimittaa Lopen kunnantaloon 5.12.2022 

klo 15.00 mennessä (osoite: Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköisesti 

lopen.ymparisto@loppi.fi). Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 

perusteluineen ja se on varustettava tekijän yhteystiedoilla ja allekirjoituksella. 

 

9. ALLEKIRJOITUS 

 

 

 

 

 

  Sonja Lahtinen 

  Ympäristöpäällikkö  

 

 

10. TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 22.11.2019 

 

Päätös:  hakijalle 

  MHY Kanta-Häme (sähköisesti) 

Tiedoksi: Hämeen ELY-keskus (sähköisesti) 

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta 

mailto:lopen.ymparisto@loppi.fi

