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Yhteistyöllä yhteneväisyyttä

Näkyvyyden tarkastelun voi tehdä naapurien kanssa yhdessä koko
katualueen osalta.
Puiden ja pensaiden leikkaus talkoilla tuottaa parhaan yhteneväisen ja siistin lopputuloksen. Samalla voi poistaa katualueen vieressä rehottavat heinät ja pujot. Oksat ja risut voi hakettaa pensaiden
juurille katteeksi.
Usein leikatuksi aidaksi tarkoitettu pensasaita on saattanut
jäädä vuosiksi leikkaamatta. Hankalimpia ovat ränsistyneet
kuusiaidat. Tilanteen arvioinnissa kannattaa käyttää tarvittaessa alan
asiantuntijan apua.
Myös puita ja pensaita leikattaessa on turvallisuusseikat syytä
ottaa huomioon. Leikkaustyön ajaksi liikenneväylille on tarvittaessa
hyvä laittaa varoittavat opasteet. Ja oman turvallisuuden kannalta
leikkausvälineet on syytä tarkistaa etukäteen.

Uudet kiinteistöt

Uusien kiinteistöjen istutustöitä suunniteltaessa ja tehtäessä tulee
ottaa huomioon, että istutettavat puut ja erityisesti pensasaidat
sijoitetaan tontille siten, että ne täysikasvuisinakin mahtuvat
tontin puolelle. Myös korkeat lauta-aidat voivat haitata näkyvyyttä
tiealueella.

Lait ja määräykset

Katujen kunnossapitolain
osittaisuudistus
10 § 3mom
Tontinomistajalle kuuluu enintään kolmen metrin etäisyydelle
tontin rajasta ulottuvan, tonttiin
välittömästi rajautuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito sekä
kasvillisuuden siistinä pitäminen.

Katu- ja tiealueita koskevat
lait ja asetukset sekä Kuopion
kaupungin rakennusjärjestyksen
36. pykälä antavat ohjeita myös
kiinteistöjen kasvillisuudesta. Ne
velvoittavat niin yleisten liikennealueiden kunnossapitäjiä kuin
kiinteistönomistajiakin huolehtimaan liikennealueiden esteettömyydestä, turvallisuudesta ja
näkemästä.

Kuopion kaupungin rakennusjärjestys
36 § Aidat ja istutukset
Tontin kadun vastaiselle rajalle kokonaan oman tontin puolelle
voidaan istuttaa pensasaita, pensasryhmiä aidanteiksi tai rakentaa kiinteä aita. Aitatyyppi tulee olla alueen ja viereisten tonttien
aitatyyppeihin sopeutuva. Rakentamistapaohjeissa on alueittain määritelty hyväksyttävät aitatyypit ja muut aitaamisratkaisut.
Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja väriltään
sopeutua ympäristöön. Rakentamistapaohjeissa voidaan sallia
katualueelle toteutettavat istutukset, joista on omat erilliset ohjeet.
Aidasta ei saa aiheutua haittaa naapureille, liikenteelle eikä kadun
kunnossa- ja puhtaanapidolle.
Tonttien välisen raja-aidan tekemiseen tulee aina olla naapurin
suostumus. Aitaa ei katsota raja- aidaksi, mikäli rakennetun aidan
etäisyys naapurin rajasta on vähintään puolet aidan korkeudesta
tai istutettavan aidan oksisto ja juuristo täysikasvuisenakin pysyvät
omalla tontilla. Tontin sisäisille aidoille ei tarvita lupaa eikä ilmoitusta.
Yli 1,8 metriä korkealle aidalle tarvitaan kuitenkin aina toimenpidelupa.

