USEIN KYSYTTYÄ

VIHERALUEIDEN HOITO:
Miksi kaupunki hoitaa kaupungintalon ympäristöä joka päivä, mutta omassa asuinlähiössä käydään vain
silloin tällöin?
-

Viheralueiden hoidon intensiivisyys perustuu valtakunnalliseen hoitoluokitukseen. Edustusviheralueet ovat
hoitoluokkaa A1. Keskustan ruutukaava-alueen puistot, keskeinen osa Tuiraa, leikkipuistot sekä
kokoojakadut ja ostoskeskusten ympäristöt ovat hoitoluokkaa A2. Asuinalueiden keskelle sekä
kaupunginosien laidoilla olevat käyttö- ja suojaviheralueet sekä useimmat liikenneviheralueet ovat
luokassa A3. Esim. A1:ssä nurmen pituus on 4-7 cm, A2:ssa 4-12 cm ja A3:ssa 4-25 cm. Myös kasvillisuutta,
käytäviä ja rakenteita hoidetaan eri hoitoluokissa eri kriteereillä. Laajat ja avoimet alueet sekä useimmat
meluvallit ovat hoitoluokkaa B, ja ne niitetään vain kerran kesässä, elokuussa.
Asuntokatujen nurmikaistojen hoito kuuluu kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti tontin omistajalle
tai – haltijalle.

Miksi kaupunki ei enää hoida kadun ja tontin välistä nurmikaistaa, vaikka se ennen hoidettiin?
-

Kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti asuntokaduilla tontteihin rajoittuvat viheralueet kuuluvat
tontinomistajan tai -haltijan hoitovastuulle 3 m:n leveydeltä tonttirajasta. Yli 3 m menevästä osuudesta
sekä kaupungin omistamien puisto- ja metsäalueiden kohdilla asuntokadun viherkaistan ylläpidosta
vastaa alueurakoitsija. Asuntokatujen puuston ja pensaiden hoito kuuluu kokonaisuudessaan
alueurakoitsijalle riippumatta kiinteistövelvoiterajoista.

En ole tyytyväinen kaupungin tarjoamaan viheralueiden hoidon tasoon. Voinko itse hoitaa tonttini
viereistä aluetta?
-

Asukkaat voivat leikata nurmikkoa ja pitää puistoaluetta puhtaana. Metsäalueiden nurmettaminen, omien
istutusten ja rakenteiden tekeminen sekä tontin ulkopuolisten alueiden haltuun otto ja kaikenlaisen
omaisuuden säilyttäminen tontin ulkopuolella on ehdottomasti kielletty.

Olen haravoinut kaupungin puolelta lehtiä. Voiko kaupunki hakea kasan pois?
-

Kunnossa- ja puhtaanapitolain mukaisesti tontinomistajan/haltijan velvollisuutena on pitää katu puhtaana
tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka. Kadun puhtaanapito käsittää myös viherkaistan ja ojan
puhtaanpidon, nurmen leikkauksen (3 m etäisyydelle tonttirajasta) sekä roskan/eloperäisen jätteen
poisviennin. Kaupungin toimesta asuntokatujen viherkaistoja harjataan vain 1 metrin leveydeltä asfaltin
reunasta neljän vuoden välein.
Puistoalueiden laajemmasta omatoimisesta haravoinnista ja kasojen mahdollisesta poisviennistä
kannattaa keskustella suoraan alueen ylläpidosta vastaavan urakoitsijan kanssa ennen töihin ryhtymistä.
(Yhteystiedot: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=7d375c26-fceb-4464-bfa3dc61a77a46a8&groupId=64248)

Puun/pensaan oksat kasvavat liikennevalon tai -merkin eteen. Voiko kaupunki poistaa sen?
-

Haitallisista oksista ja näkemäesteistä kannattaa olla suoraan yhteydessä alueen ylläpidosta vastaavaan
urakoitsijaan. (Yhteystiedot: http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=7d375c26-fceb-4464bfa3-dc61a77a46a8&groupId=64248)

