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Kaupungin katujen ja viheralueiden hoito  

Hangon kaupungin alueella käytetään liikenneväylien kunnossapidossa monenlaista kalustoa ja kuljettajien 
tulee selviytyä tehtävistään tehokkaasti ja turvallisesti vilkkaan liikenteen keskellä niin ajoteillä kuin 
jalkakäytävilläkin.   

Lisääntyneen työmäärän myötä liikennealueisiin rajautuvien puiden ja pensasaitojen leikkaustarpeesta 
aiheutuvat yhteydenotot kiinteistönomistajiin vähenevät, joten toivomme kiinteistöjen omistajilta 
omaaloitteisuutta etenkin katualueeseen rajautuvan kasvuston hoidossa.  

Kaupungin liikennealueiden ylläpitäjät pyrkivät valvomaan tilannetta ja havaitessaan kiinteistön istutusten 
haittaavan yleistä turvallisuutta jättävät postilaatikkoon tämän esitteen, jolla muistutetaan kiinteistön omistajia 
istutusten hoitovelvollisuudesta.   

  

Kiinteistön osoite:  _____________________________________________________  

Kiinteistönne puut ja pensaat  voivat olla vaarana yleiselle liikenteelle ja haittana   
katualueen kunnossa- ja puhtaanapidolle!  

Katualueeseen välittömästi rajautuvan tontin velvoitteet viherkaistan ja ojan puhtaanapidolle ovat muuttuneet:  

• Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito on kiinteistön omistajan vastuulla. Hoitoon sisältyy 
huolehtiminen siitä, ettei kasvusto haittaa liikennettä eikä katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapitotöitä. 
Esimerkiksi lasten turvallisen koulutien yksi tärkeimmistä tekijöistä on esteetön näkyvyys ja liikkuminen.  

• Risteyksissä ja tonttiliittymissä kasvavat puut ja pensaat voivat aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti jalankulki-
joille ja pyöräilijöille, mutta myös autoliikenteelle. Lisäksi vuosittain lukuisia ylläpitokaluston sivupeilejä ja 
vilkkuja rikkoontuu katualueelle levinneen kasvuston oksissa. Katu- tai tiealueelle levinnyt kasvillisuus voi 
myös estää väyläosuuden hoidon sen koko leveydeltä.  

• On aika-ajoin syytä tarkastaa, ovatko kiinteistön alueen puut ja pensaat vaarana yleiselle liikenneturvallisuu-
delle. Saattaa olla, että puiden oksat ovat kasvaneet katualueen päällä liian alas ja pensasaita voi estää 
näkyvyyttä kasvettuaan katualueen puolelle. Myös katujen osoitekilvet ja liikennemerkit ovat voineet jäädä 
kasvien peittoon.  

• Tieliikenneasetusten mukaiset normit vapaasta tilasta katualueilla käyvät ilmi alla olevasta piirroksesta.  
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Yhteistyöllä yhteneväisyyttä  

Näkyvyyden tarkastelun voi tehdä naapurien kanssa yhdessä koko katualueen osalta. Puiden ja pensaiden 
leikkaus talkoilla tuottaa parhaan yhteneväisen ja siistin lopputuloksen. Samalla voi poistaa katualueen vieressä  

rehottavat heinät ja pujot. Oksat ja risut voi hakettaa pensaiden juurille katteeksi. Usein leikatuksi aidaksi 
tarkoitettu pensasaita on saattanut jäädä vuosiksi leikkaamatta. Hankalimpia ovat ränsistyneet kuusiaidat. 
Tilanteen arvioinnissa kannattaa käyttää tarvittaessa alan asiantuntijan apua. Myös puita ja pensaita 
leikattaessa on turvallisuusseikat syytä ottaa huomioon. Leikkaustyön ajaksi liikenneväylille on tarvittaessa 
hyvä laittaa varoittavat opasteet. Ja oman turvallisuuden kannalta leikkausvälineet on syytä tarkistaa 
etukäteen.  

Uudet kiinteistöt  

Uusien kiinteistöjen istutustöitä suunniteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, että istutettavat puut ja 
erityisesti pensasaidat sijoitetaan tontille siten, että ne täysikasvuisinakin mahtuvat tontin puolelle. Myös 
korkeat lauta-aidat voivat haitata näkyvyyttä tiealueella.   

Lait ja määräykset  

Katujen kunnossapitolain osittaisuudistus 10 § 3mom  

Hangon kaupungin rakennusjärjestys (Kvo hyväksynyt 12.9.2001 §72) § 7 Aitaaminen  
  
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta  
  

  


