
Puut ja pensaat kuuluvat kaupunkikuvaan. Ne tuottavat silmäniloa, vai-
mentavat melua ja sitovat pölyä. Mutta väärään paikkaan istutetut, liian 
korkeiksi tai liian leveiksi kasvamaan päästetyt istutukset voivat aiheuttaa 
vaaraa liikenteelle sekä haitata kadun kunnossapitoa.

Pensasaidat peittävät näkyvyyttä risteyksissä ja portin pielissä. Puiden 
oksat raapivat jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja autoja. Kadun ylläpidossa 
käytettävät koneet eivät pysty hoitamaan koko väylää kerralla, vaan jou-
tuvat koukkaamaan sivuun ylisuuren kasvuston kohdalla. Kulkuväylille 
ulottuvat oksat voivat myös olla hyvin vaarallisia heikkonäköisille. 

Tonteilla kasvavan kasvillisuuden hoito on aina kiinteistön 
vastuulla. Pihoilla ja tonteilla kasvavia puita ja pensaita ei saa 
päästää hallitsemattomasti rönsyilemään tontin ulkopuolelle, 
vaan ne pitää leikata ajoissa liikenneturvallisuuden ja esteet-
tömän näkyvyyden varmistamiseksi.

Kenellä on vastuu?

Pensasaidat, pensaat ja puut tulee istuttaa riittävän kauas ton-
tin rajasta. Kun pensasaita istutetaan tontin puolelle noin 0,5–
1 ja puut 2–3 metrin päähän rajasta kasvilajista ja -tyypistä 
riippuen, mahtuvat ne täysikasvuisinakin kasvamaan tontilla 
ilman että niistä muodostuu estettä. 

Katujen tai pyöräteiden risteykseen ra-
joittuvien tonttien puut ja pensaat voivat 
estää autoilijoita tai pyöräilijöitä näke-
mästä riittävän pitkälle risteävän tien 
suuntaan. Kun istutukset on leikattu 80 
cm:n korkuisiksi 10 metrin matkalta, on 
näkyvyys yleensä riittävä.

Miten tontin ja Kadun raja hoidetaan?

TurvallisTa vihreää

Helsingin kaupungin vastuulle kuuluu puistoissa sekä katujen 
viherkaistoilla ja keskikorokkeilla kasvavien puiden ja pensaiden 
hoito. Taloyhtiöiden ja tontinomistajien velvollisuuksiin kuuluu 
poistaa omalta pihalta kadulle ja kevyen liikenteen väylälle 
työntyvät oksat ja muut kasvien osat.

Kun kadun ja aidan välissä on riittävästi tilaa, on alue helppo 
pitää siistinä ja lumi voidaan talvella aurata istutusten ja kadun 
väliin ilman että kulkuväylä kapenee. Silloin lumi ei kasaudu 
istutusten päälle ja aiheuta oksien repeilyä tai kasvillisuuden 
painumista. 

PaljonKo tilaa tarvitaan 
liiKenneMerKKien ja valaisiMien lähelle? 

Puiden oksat eivät saa kasvaa katulamppujen valokeilan 
eteen. Tämä kannattaa ottaa huomioon jo puita istutettaessa. 
Kun oksia leikattaessa jätetään metri kasvuvaraa valokeilan 

ulkopuolelle, leikkaus joudutaan uusimaan vasta 3–4 vuoden 
päästä. Puut ja pensaat eivät myöskään saa peittää liikenne-
merkkejä tai kadunnimikilpiä.



Yksittäisiä tai vioittuneita oksia puista ja pensaista voi leikata 
mihin vuodenaikaan tahansa. Pensaita voi typistää ajankoh-
dasta riippumatta, mutta keskikesällä on paras aika muotoilla 
pensasaitoja. Puiden ja pensaiden harvennus ja maan pintaa 
myöten leikkaaminen on hyvä ajoittaa lehdettömään aikaan. 

Tällöin ravinteet säilyvät juurissa ja pensas kasvattaa uudet 
oksat nopeasti. Liikenteelle ja liikkumiselle vaaraa aiheuttavat 
istutukset on syytä leikata heti.

Milloin Kannattaa leiKata?

Rakennusvirasto valvoo, että kiinteistöt huolehtivat tonteilla 
kasvavan kasvillisuuden hoidosta asianmukaisesti ja riittävän 
säännöllisesti. Saamamme asiakaspalautteen, omien havain-
tojemme ja hoidosta vastaavien henkilöiden havaintojen pe-
rusteella voimme kehottaa kiinteistöjä hoitamaan leikkaukset 

KuKa valvoo?

Puiden ja pensaiden leikkuuapua voi tiedustella ja tilata 
maksua vastaan, Helsingin kaupungin rakentamispalvelu/ 
Puutarhapalvelut, puh. (09)310 39918 tai (09)310 39979.

Liikenteelle ja liikkumiselle haittaa aiheuttavasta kasvillisuu--
desta voi lähettää palautetta Helsingin kaupungin rakennus-
viraston asiakaspalveluun, puh. (09) 310 39 000, sähköposti:
rakennusvirasto@hel.fi

Neuvontaa helsinkiläisille puiden ja pensaiden leikkauksesta 
antaa Gardenia-Helsinki Viikissä. Neuvoja voi kysyä ma–to klo 
12–15, puh. 045 634 5825. 

Lisätietoja kasvillisuuden leikkaamisesta löytyy rakennusvi-
raston verkkosivuilta www.hkr.hel.fi.

aPua saa!

tiettyyn määräaikaan mennessä. Mikäli kehotuksesta huoli-
matta kasvillisuutta ei leikata, kaupunki huolehtii tontin rajojen 
ulkopuolelle työntyvien kasvinosien leikkaamisesta ja laskuttaa 
kiinteistöä tehdystä työstä.

PaljonKo tilaa tarvitaan 
ajoradan ylle?

Jos tontilla kasvavien puiden oksat ulottuvat kadulle, täytyy ajoradan 
ylle jäädä vapaata tilaa vähintään 5 metriä. Korkeiden ajoneuvojen 
kallistumisen takia alaoksien tulee olla vähintään tällä korkeudella 
myös puoli metriä ajoradan ulkopuolella. Jalkakäytävillä ja pyöräteillä 
vapaata tilaa tarvitaan korkeussuunnassa 3,5 metriä, jotta myös isot 
koneet mahtuvat kulkemaan oksiston alta.


