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Skötseln av stadens gator och grönområden 

Vid underhållet av trafiklederna på Hangö stads område används många olika typer av utrustning och chauffö-

rerna bör klara sina uppgifter effektivt och tryggt mitt inne i den livliga trafiken på såväl körbanorna som på 

trottoarerna. 

Genom den ökade arbetsmängden minskar kontakterna till fastighetsägare angående beskärningsbehov på träd 

och häckar som gränsar till trafikområdena.  Således hoppas vi att fastighetsägarna på eget initiativ sköter sär-

skilt den växtlighet som gränsar till gatuområdena. 

De som upprätthåller stadens trafikområden strävar efter att övervaka situationen. När planteringar som även-

tyrar den allmänna säkerheten observeras på en fastighet läggs denna broschyr i postlådan som en påminnelse 

till fastighetens ägare om skyldigheten att sköta planteringarna. 

Fastighetens adress:_____________________________________________________ 

Er fastighets träd och buskar kan äventyra den allmänna trafiken och försvåra under-

hållet och renhållningen av gatuområdena! 

Skyldigheterna gällande grönremsor och renhållning av diken för tomter som gränsar direkt till gatuområde har 

ändrats: 

• Skötseln av träd och buskar på fastighetens område sker på fastighetens ägares ansvar. I skötseln ingår att 

sörja för att växtligheten inte stör trafiken eller underhållet och renhållningen av gator och vägar. Exempelvis 

ohindrad sikt och rörlighet hör till de viktigaste faktorerna när det gäller att trygga barnens skolväg. 

• Träd och buskar som växer i korsningar och vid tomtanslutningar kan förorsaka farosituationer särskilt för 

fotgängare och cyklister, men också för biltrafiken. Därtill förstörs årligen många av underhållsmaskinernas si-

dospeglar och blinkar av växtlighet som brett ut sig på gatuområde. Växtlighet som spritt sig till gatu- eller väg-

områden kan även förhindra skötseln av trafikledsavsnittet på dess hela bredd. 

•Det är skäl att då och då kontrollera huruvida områdets träd eller buskar äventyrar den allmänna trafiksäker-

heten. Det är möjligt att trädens grenar har vuxit för långt ner på gatuområdet och att häcken förhindrar sikten 

på grund av att den vuxit ut på gatuområdet. Även gatornas adresskyltar och trafikmärken kan ha täckts av växt-

lighet. Normerna för det fria utrymmet på gatuområden i enlighet med vägtrafikförordningarna framgår av föl-

jande illustration. 
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kontaktinformation: 

Avdelningen för kommunteknik 

Gatumästare Hannu Simelius 

Tel .040 581 5065 eller 

eposti hannu.simelius@hanko.fi 

Enhetlighet genom samarbete 

Kontrollen av sikten kan för hela gatuområdets del 

utföras tillsammans med grannarna.  Det bästa enhetliga och städade slutresultatet uppnås när träd och buskar 

klipps på talko. Samtidigt kan man avlägsna gräs och gråbo som frodas längs gatuområdet. Grenar och ris kan 

flisas för att täcka buskarnas rötter med. En häck som avsetts klippas ofta kan ha blivit oklippt i många år. Be-

svärligast är ovårdade granhäckar. Vid bedömningen av situationen lönar det sig att vid behov använda sig av 

sakkunniga inom branschen. Det är skäl att beakta även säkerhetsaspekter då träd och buskar klipps. Under 

beskärningsarbetet är bra att vid behov sätta upp varningsskyltar på trafiklederna. Och det är för den egna sä-

kerheten skäl att på förhand granska beskärningsredskapen. 

Nya fastigheter 

När man planerar och utför planteringar på nya fastigheter bör man beakta att träd och särskilt häckar placeras 

på tomten så att de också som fullvuxna ryms inom tomtens område. Även höga staket av bräder kan skymma 

sikten på vägområdet. 

Enligt Lagen om underhåll 16 § 1 mom kan den som vidtar åtgärder i strid med denna lag eller bestämmelser 

som utfärdats med stöd av den, eller som försummar en skyldighet som föreskrivs i denna lag eller som grun-

dar sig på föreskrifter som utfärdats med stöd den, får den kommunala tillsynsmyndigheten förordna att 

skyldigheten skall fullgöras vid vite eller vid hot om att kommunen på den försumliges bekostnad utför det 

arbete som försummats. 

Lagar och bestämmelser 

Hangö stads byggnadsordning (Godkänd av fmge den 12.9.2001 §72) § 7  

 

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden 

 

 


