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§ 17
Kuninkaantammentien luovuttaminen yleiseen käyttöön

HEL 2021-001179 T 10 05 03

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti tehdä Kuninkaantammentiestä kadunpitopäätöksen, joka astuu 
voimaan 1.3.2021.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Jenna Ikonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 33264

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Karttaliite, Kuninkaantammentien luovuttaminen yleiseen käyttöön 
1.3.2021

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, kadunpitopäätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tontinomistajat Esitysteksti

Hallintovalitus, kadunpitopäätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusteet

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus al-
kaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetar-
ve sitä edellyttää.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Laissa kadun ja 
eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978, 
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kunnossapitolaki) säädetään katujen, torien, katuaukioiden, puistojen ja 
muiden näihin verrattavien yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
don velvollisuuksista. Kunnossapitolain mukainen velvollisuus pitää 
kunnossa ja puhtaana asemakaava-alueella olevat kadut kuuluu osaksi 
kunnalle ja osaksi tontin tai muun alueen omistajalle sen mukaan kuin 
kunnossapitolaissa säädetään.

Kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai ka-
dun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön 
tarpeen ja kunta on tehnyt maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n 3 mo-
mentin mukaisen kadunpitopäätöksen, jolla katu tai kadun osa katso-
taan luovutetuksi yleiseen käyttöön.

Esityksen kohteena oleva katu

Kuninkaantammentiestä luovutetaan yleiseen käyttöön noin 800 metrin 
osuus (liite 1), joka alkaa Kuninkaantammenkierrosta itään kohti Pitkä-
koskea ja päättyy Pitkäkosken ulkoilumajalle. Alueella alkavat Kunin-
kaantammen aluerakennushankkeen myötä kunnallistekniset raken-
nustyöt, jonka vuoksi Kuninkaantammentien yleiseen käyttöön luovut-
taminen on välttämätöntä. Katuosuus tyydyttää asemakaavan mukai-
sen toteutuneen maankäytön tarpeen.

Kadunpitopäätöksen vaikutukset perustapauksessa

Kadunpitopäätöksen seurauksena kunnossa- ja puhtaanapitovastuut 
jakautuvat kunnossapitolain mukaisesti. Perustapauksessa tontinomis-
tajille siirtyvät kadun puhtaanapito sekä jalkakäytävän talvihoitovelvoit-
teet, kuten lumen ja sohjon poisto, liukkaudentorjunta sekä vahingon-
korvausvastuu liukastumistapauksissa sekä ajoradan että jalkakäytä-
vän lumen poiskuljetus. Lisäksi tontinomistajan velvollisuutena on il-
moittaa kunnalle viipymättä kadussa olevista vaurioista sekä tarvittaes-
sa varoittaa liikennettä. Kaupunki puolestaan huolehtii ajoratojen ja 
pyöräteiden aurauksesta sekä liukkaudentorjunnasta.

Kadunpitopäätöksen vaikutukset kokonaisvastuuhoitoalueilla

Suurin osa Helsingistä on niin kutsutun kokonaisvastuuhoitojärjestelyn 
piirissä, jossa kunnossa- ja puhtaanapitovastuut jakautuvat tontinomis-
tajien ja kaupungin kesken eri tavalla kuin edellisessä kappaleessa 
mainitussa perustapauksessa. Kuninkaantammentie sijaitsee koko-
naisvastuuhoitoalueella. Kokonaisvastuuhoidossa kaupunki on kun-
nossapitolain 8 §:n ja 13 §:n mahdollistamana ottanut esikaupunkialu-
eella sekä eräillä kantakaupunkialueilla osan tontinomistajien vastuulla 
olevista katujen kunnossa- ja puhtaanapitotehtävistä hoitaakseen. Ko-
konaisvastuuhoitoalueilla kaupunki vastaa suurimmasta osasta katua-
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lueen kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteista. Tontinomistajien velvolli-
suuksiksi kokonaisvastuuhoitoalueilla jäävät oman tonttiliittymän talvi-
kunnossa- ja puhtaanapito sekä ilmoitus- ja varoitusvelvollisuus kadus-
sa olevista vaurioista.

Kaupunki perii tontinomistajilta vastuulleen ottamistaan tehtävistä syn-
tyneet kustannukset kunnossapitolain 14 b §:n mukaisesti erillisen pää-
töksen myötä asettamiensa taksojen mukaan. Taksat perustuvat tont-
tien pinta-alaan sekä käytettyyn kerrosalaan. Viimeisin voimassa oleva 
taksapäätös on tehty kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja 
yleisten alueiden jaoston toimesta 2.11.2017 § 43.

Päätöksen tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi kuntalain 139 § mukaisesti Kuninkaantam-
mentien varrella sijaitsevien tonttien omistajille ja haltijoille. Päätösot-
teen ja sen liitteiden lisäksi asianosaisille lähetetään tiedotteet, joissa 
kerrotaan kunnossa- ja puhtaanapitovastuista. Jos päätöstä koskeva 
katu tai sen osa sijaitsee kokonaisvastuuhoitoalueella, asianosaiselle 
ilmoitetaan lisäksi myös voimassa olevat laskutustaksat.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 16 luvun 3 § 2 momentin 4 koh-
dan nojalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten 
alueiden jaosto päättää kadunpidosta ja kadunpidon lopettamisesta.

Esittelijä
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Kari Pudas
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Liite 1
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