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Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain
muuttamisesta (547/2005) tuli voimaan 1.11.2005.

Kunnossapito
Kadun kunnossapidossa kuuluu kunnalle kaikki mitä ei erikseen ole tontinomistajan
tehtäväksi säädetty.
Pyörätien sekä rakenteellisesti toisistaan erottamattoman jalankulku- ja pyörätien
kunnossapito kuuluu kunnalle. Kunta voi päättää kävelykadun, pihakadun ja muun
erityistä liikennetarvetta palvelevan kadun kunnossapitovelvollisuuden
jakautumisesta. Tontinomistajalle näin määrättävä kunnossapitovelvollisuus ei
kuitenkaan saa olla olennaisesti raskaampi kuin tontinomistajalle muutoin lain
mukaan kuuluva kunnossapitovelvollisuus.
Tontinomistajan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä
käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia
liukkauden torjumisesta ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen
poistamisesta jalkakäytävältä. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on tarvittaessa
poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän
viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä. Kunta voi
päätöksellään ottaa vastuulleen nämä tontinomistajalle kuuluvat
kunnossapitotehtävät. Tällöin tontinomistaja vastaa kuitenkin tontille johtavan
kulkutien kunnossapidosta. Tontille johtavan kulkutien kunnossapitovastuuseen
kuuluvat myös rummun auki pitäminen ja aurausvallien poistaminen.
Kunta voi päättää, jos liikenteelle ei aiheudu huomattavaa haittaa, että määrätty katu
tai kadun osa pidetään talvella kunnossa vain osittain, taikka että määrätyllä kadulla
tai kadun osalla ei torjuta liukkautta, jotta sitä voidaan käyttää kelkalla kulkemiseen.
Liukkauden torjumatta jättämisestä on ilmoitettava.

Tontinomistajan ilmoitus- ja varoitusvelvollisuus
Tontinomistajan on viipymättä ilmoitettava kunnalle tai poliisille havaitsemistaan
liikennettä vaarantavista päällysteen rikkoutumisista, kuopista ja muista vastaavista
puutteista kadun sillä osalla, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana,
sekä ryhdyttävä tarvittaviin väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi.

Puhtaanapito
Tontinomistajan velvollisuutena on pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun
keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä.

Kadun kulmauksessa tontinomistajan puhtaanapitovelvollisuus ulottuu puhtaana
pidettävän alueen ulkorajojen leikkaukseen saakka.
Tontinomistaja ei ole velvollinen pitämään puhtaana ajoradan vastakkaisella puolella
olevaa pyörätietä tai jalkakäytävää. Jos sama kadunosa olisi kahden tai useamman
tontinomistajan pidettävä puhtaana, kukin pitää puhtaana alan, joka on lähempänä
hänen kuin toisen tonttia.
Istutusaluetta ei lueta kuuluvaksi siihen alueeseen, jonka tontinomistaja on
velvollinen pitämään puhtaana. Tällaisessa tapauksessa ulottuu tontinomistajan
velvollisuus pitää katu puhtaana enintään 24 metrin etäisyydelle tontin rajasta.
Istutuksen kautta tontille johtavat kulkutiet on tontinomistajan kuitenkin pidettävä
puhtaina.
Edellä sanotusta poiketen tontinomistajalle kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle
tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella
roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.


Siistinä pitäminen edellyttää niittämistä mutta ei koneellista leikkaamista.
Tontinomistajalla ei ole velvollisuutta kunnan istuttaman puun, pensaan tai
kasviryhmän hoitamiseen.



Ei myöskään velvollisuutta liikennemerkkien tai muiden laitteiden puhtaana
pitämiseen.
Jos tontti rajoittuu puistoon tai muuhun yleiseen alueeseen ja tontille johtaa kulkutie
alueen kautta, tontinomistaja on velvollinen pitämään pääsytien puhtaana enintään
24 metrin etäisyyteen saakka tontin rajasta.
Muilta osin kadun puhtaanapito kuuluu kunnalle. Kunnan velvollisuutena on pitää
puhtaina myös kadulla olevat istutukset, kadun kalusteet, korokkeet, suojakaiteet,
liikennemerkit ja muut vastaavat laitteet.
Mikäli alueella, jonka puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle, harjoitetaan kunnan
erityisellä luvalla kauppaa, on myyntialue kunnan toimesta puhdistettava kaupanteon
aiheuttamista roskista, jollei toisin ole sovittu.
Kunta voi päätöksellään ottaa huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvat
puhtaanapitotehtävät määrättyjen katujen tai tehtävien osalta. Kunnan ottaessa
huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvat puhtaanapitotehtävät vastuu niistä siirtyy
kunnalle.

