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Projekti katutöiden haittojen vähentämiseksi
2019 - 2021
Helsingin kaupungin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki.
Toimivan kaupungin tulee näkyä konkreettisina tekoina. Tämä tarkoittaa
sitä, että katutyöt hoidetaan tavalla, joka häiritsee kaupunkilaisten arkea
mahdollisimman vähän.

• Katutöillä on vaikutuksia kaupunkilaisten, elinkeinoelämän ja kaikkien kadun käyttäjien arjen
toimivuuteen. Visio maailman toimivimmasta kaupungista on hyvä, mutta katutöiden osalta
se on viestinnällisesti haasteellinen, koska katutöiden aiheuttamat haitat ovat vahvasti läsnä
kaupunkilaisten arjessa.

• Katutöihin liittyen kaupungilla on kaksi eri roolia, kaupungin omat katuhankkeet ja
viranomaisrooli kaikissa kadulla tehtävissä töissä. Kaupunki pystyy parhaiten vaikuttamaan
omiin katuhankkeisiinsa.

• Projekti jakautuu useaan osaprojektiin ja sen on tarkoituksena tarkastella asiaa
mahdollisimman laajasti
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Projektin tavoitteet

1. Katutöistä aiheutuvien haittojen
minimointi

2. Katutöiden toteutusaikojen
lyhentäminen

3. Viestinnän ja
vuorovaikutuksenparantaminen

4. Viranomaisohjauksen
vahvistaminen ja haasteisiin
paremmin vastaava lainsäädäntö

5. Toimintakulttuurin muutos sekä
sujuvat ja selkeät sisäiset
prosessit
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Projekti/osaprojekti Tila

Kokonaisprojekti • Etenee tavoitteiden mukaisesti.

Aalto-yliopiston tutkimushanke • Tutkimushankkeen ensimmäinen vaihe valmis, loppuraportti kommenteilla ja julkaisu 13.2.2020.
• Toimintamallin pilotoinnin valmistelu käynnissä.

YKT-toiminnan kehittäminen • YKT-prosessin ja tiedonhallinnan kehittäminen käynnissä.
• Yhteistyön tiivistäminen erityisesti Helenin ja HSY:n kanssa käynnissä.

Ohjelmoinnin ja suunnittelun
prosessien kehittäminen

• Kehitystyö käynnissä.
• Alustavien tulosten esittely ohjausryhmässä 12/2019.

Kadulla tehtävien töiden
viranomaisohjaus

• Lainsäädäntöaloitteen valmistelu käynnissä.
• Haittojen hallinta-työkalun (Haitaton) kehittäminen käynnissä.

Viestinnän kehittäminen
• Hankeviestinnän kehittäminen; Hämeentien viestinnän toteutus yhteistyössä urakoitsijan kanssa käynnissä.
• Työmaakokemus-palvelumuotoiluprojekti käynnissä.
• Viestinnällisten vaatimusten määrittely urakka-asiakirjoihin käynnissä.

Lisäselvitystarpeet
• Lähtötietojen (maanalaiset rakenteet) selvittämisen menettelyjen määrittäminen käynnissä.
• Työmaan ja hankkeiden tilannekuvan tavoitetilan määrittely käynnissä .
• Työmaiden vaikutusten määrittelytyö käynnissä.



Kadulla tehtävien töiden
viranomaisohjaus ja
siihen liittyvä
lainsäädäntöaloite
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Laki kadun ja eräiden
yleisten alueiden
kunnossa- ja
puhtaanapidosta
(669/1978)
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Mikä merkitys?
Katutöitä koskevat säännökset

• Työskentely kadulla ja yleisellä
alueella ilmoituksenvaraisesti

• Kunnan ohjaus- ja valvontakeinot

• Katutöistä perittävät maksut

7



Miksi muutos?
1 Ei mahdollista kieltää tai siirtää

ilmoitettua työtä

2 Laiminlyönneistä ei tosiasiassa
seuraamuksia

3 Ei mahdollisuutta antaa sitovia
yleisiä määräyksiä

4 Epäselviä, vanhentuneita ja
puutteellisia säännöksiä
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Mitä ratkaisuja?

1 Oikeus ajoittaa ja kieltää töitä

2 Hallinnollinen sanktiointi ja
rangaistussäännöksen tarkistus

3 Oikeus antaa yleiset katutöitä
koskevat määräykset

4 Kunnossapitolain kokonaisuudistus
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Työmaakokemuksen
parantaminen
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Katujen suunnittelu ja niillä
tehtävät työt kiinnostavat eniten
• Toimialan palvelujen

kiinnostavuutta selvittänyt
tutkimus osoittaa, että
lumen auraus, katujen
kunnossapito, liikenteen ja
katujen suunnittelu sekä
katujen rakentaminen ovat
kaupunkilaisten mielestä
erittäin kiinnostavia asioita.
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Asiakaskokemus katutöistä
• Kysyimme

vaikutelmaa kaduilla
tehtävien töiden
järjestelyjen
toimivuudesta.

• Toteutettu 1000
hengen otannalla.

• Keskiarvo on 2,8.
• Luku kertoo siitä, että

tilanne ei ole ihan
lohduton, mutta
parannettavaa riittää.
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Katutyöviestinnän/
asiakaskokemuksen käsikirja
• Pentagon Designin kanssa käynnissä palvelumuotoiluprojekti.

• Lopputuloksena tuotetaan katutyöviestinnän/asiakaskokemuksen käsikirja.

• Tavoitteena innostava ja hyvin käytännönläheinen opas siihen, miten katutöistä kannattaa
viestiä, miten suunnitella opasteet ja kyltit, miten kertoa muuttuvista järjestelyistä ja miten
ottaa huomioon erilaisten asiakasryhmien tarpeet.

• Pyritään innostamaan kaikki käyttämään.

• Voidaan haastaa kaikki alan toimijat ottamaan tämän työn tulokset käyttöön?
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Tuloksia
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Analyysi
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KOETTU
TURVALLISUUS

POIKKEUSREITIT JA
TOIMINTOJEN

SAAVUTETTAVUUS

HELPPOKULKUISUUS
JA ESTEETTÖMYYS

VIESTINTÄ
TYÖMAALLA JA

TYÖMAALTA

ÄRSYKKEIDEN
MINIMOINTI

VIIHTYISYYS &
SIISTEYS

OSALLISTAMINEN

OPASTUS
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Kiitos!


