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Asiaselostus Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asema-

kaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kunnalle 
aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettä-
vään liikennetarpeeseen verrattuna.  
 
Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon 
liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta annetussa laissa.  
 
Kadun kunnossapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu liiken-
teen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapidon tason määräy-
tymisessä otetaan huomioon mm. kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, sää-
tila ja sen ennekoitavissa olevat muutokset, vuorokaudenaika, eri liikennemuotojen tar-
peet sekä liikenneturvallisuus. Kiinteistönomistaja vastaa mm. kiinteistölle johtavan 
kulkutien kunnossapidosta ja liittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta 
sekä mahdollisen liittymärummun avoinna pitämisestä.  
 
Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä 
ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, lehtien, roskien ja irto-
naisten esineiden sekä rikkaruohon poistaminen ajoradalta ja jalkakäytävältä. Kiinteis-
tönomistajan velvollisuutena on lain mukaan pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun 
keskiviivaan saakka, kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Kiinteistönomistajalle li-
säksi kuuluu enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi 
rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kas-
vil-lisuuden siistinä pitäminen. 
 
Hollolan kunta on ottanut teknisen lautakunnan päätöksellä 19.4.2005 § 43 tontinomis-
ta-jien velvollisuuksista hoitaakseen jalkakäytävien lumen aurauksen ja liukkauden tor-
jun-nan sekä talvella kertyneen hiekoitushiekan koneellisen poistamisen. Kunta ei peri 
ky-seisestä työstä erillistä maksua. 
  
Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää 
asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan pää-
tös (kadunpitopäätös ) on tehty. 
 
Liitteenä olevan listan mukaisilla kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä voidaan katsoa 
kadunpitovelvollisuuden syntyneen, joten niiden osalta tulee tehdä kadunpitopäätös. 
 
Asian on valmistellut kuntatekniikan päällikkö Ari Rinkinen,  
puh. 044 780 1453, etunimi.sukunimi@hollola.fi. 
 

Esitys Kuntatekniikan päällikkö: Esitän kadunpitopäätöksen tekemistä liitteenä olevan listan 
mukaisista kaduista ja kevyen liikenteen väylistä ja että päätöksestä ja siihen perustu-
vasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä ka-
tuosuuden varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 
95 §:ssä säädetään. 
 

Päätös Tekninen johtaja: Hyväksyn kuntatekniikan päällikön esityksen. 
 


