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Asiakaskokemus katutöistä 2019
• Kysyimme 

vaikutelmaa kaduilla 

tehtävien töiden 

järjestelyjen 

toimivuudesta.

• Toteutettu 1000 

hengen otannalla.

• Keskiarvo on 2,8.

(asteikko 1…5)
• Luku kertoo siitä, että 

tilanne ei ole ihan 

lohduton, mutta 

parannettavaa riittää.
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Helsinki on nopeasti kasvava kaupunki, jossa rakennetaan ja tehdään katutöitä paljon. 
Millainen vaikutelma sinulla on kaduilla tehtävien töiden järjestelyistä Helsingissä?
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Katutöiden laaduntarkkailu

Katutöiden laaduntarkkailijat 2021

Rasmus Buchert

Tuuli Inkinen

Atte Laitinen

Rebekka Sihvola

Petja Peltoranta

Juuli Väätäinen
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Tavoitteet

• Projektin tavoitteena on ollut tarkkailla työmaiden 

toimivuutta kaupunkilaisen näkökulmasta.

• Vuonna 2021 keskeisessä asemassa vuorovaikutus 

työmaiden kanssa ja kentältä saatujen havaintojen 

vieminen eteenpäin.

• Raportoinnissa on pyritty nostamaan esille 

positiivisia esimerkkejä ja hyviä toteutuksia.



7

Toteutus 2021

• Raportoinnissa käytetty vuoden 2020 projektitoteutuksen 

yhteydessä kehitettyä raportointityökalua, joka 

mahdollistaa ajallisen vertailun ja kehitysseurannan.

• Arvostelussa käytettiin muun muassa 

Kaupunkilaislähtöinen työmaa -oppaasta saatuja hyvän 

toteutuksen kriteerejä työmaille.

• Työmaiden toimivuutta on havainnoitu myös eri 

käyttäjäryhmien näkökulmista, ja lisäosaamista tähän on 

saatu alojen asiantuntijoilta (mm. esteettömyys ja pyöräily).



Aineiston esittely

Koko kaupungin kattaneen kierroksen tuloksena 

syntyi yhteensä 375 raporttia ja 6 laajaa selvitystä

isommista työmaakohteista.

(2020 = 1100 raporttia).

Pienemmän raporttimäärän viime vuoteen 

verrattuna selittää raportoinnin rajaaminen vain 

varsinaisiin työmaihin, eli pois jätettiin esimerkiksi 

lojumaan jääneet työmaatarvikkeet.



Arvosteluasteikon määritelmät
1 – Vakavia puutteita toteutuksessa useilla osa-alueilla

2 – Osittain puutteellinen toteutus, ei välttämättä täytä 

kaikkia lupaehtoja

3 – Perustason toteutus, kaikki lupaehdot täyttyvät

4 – Hyvä toteutus, jossa osittain tehty lupaehtoja 

parempaa jälkeä

5 – Esimerkillinen suoritus, jossa kaikki

osa-alueet lupaehtoja parempia



Tehdyt raportit kartalla
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Työmaiden jakauma kategorisesti
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Työmaiden keskiarvo ja 
arvosanajakauma 2021
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KESKIARVO

3,08
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Työmaataulu on laissa määrätty pakolliseksi osaksi 

työmaata. Tämä huomioiden yllättävän monelta 

työmaalta taulu puuttui kokonaan. Toisaalta moni 

työmaa oli hyödyntänyt kaupungin omaa 

työmaataulupohjaa (alempi kuva).

Työmaatauluissa yleisesti hyvää oli:

• Informatiivinen sisältö

• Yhteystiedot usein ilmoitettu

Työmaatauluissa yleisesti parannettavaa oli:

• Niiden sijainti ja näkyvyys työmaalla

• Koko

Työmaataulut



Työmaataulut
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Opastus
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Selkeä opastus on työmaalle aina eduksi. Luomalla 

opasteiden jatkumo luotsataan kulkija turvallisesti ja 

vaivattomasti työmaan ohi.

Opastuksessa yleisesti hyvää oli:

• Työmaamerkit löytyivät ja niitä oli riittävästi

• Keltaisia kevyen liikenteen opasteita oli paljon

Opastuksessa yleisesti parannettavaa oli:

• Pyöräliikenteen opastukset

• Suojatiejärjestelyissä ja kiertoreittien opastuksessa. Vaikka 

kevyen liikenteen opasteita löytyi, ne olivat usein 

epäjohdonmukaisia

• Opasteiden selkeys, näkyvyys ja jatkuvuus
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3,3* 3,2*

Liikenteen toimivuus käytännössä

*kaikkien työmaiden keskiarvo



Esteettömyys
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Esteettömyys oli olennainen osa tarkkailuamme. 

Näin pystyimme tutkimaan, onko työmaiden 

järjestelyissä todella huomioitu 

jokainen kaupunkilainen.

Esteettömyydessä yleisesti hyvää oli:

• Katuluiskat (esimerkiksi sora- ja bitumiluiskat) olivat 

yleisiä. Toimivammat muoviluiskat (ylempi kuva) olivat 

sen sijaan harvinainen näky.

Esteettömyydessä yleisesti parannettavaa oli:

• Työmaa-alueen rajaaminen

• Esteettömät suojatiejärjestelyt

• Nosto- ja työmaakoneiden rajaaminen (alempi kuva)
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Esteettömyys



Aitaus
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Selkeä ja ohjeenmukainen työmaan 

rajaaminen antaa sille siistin yleisilmeen ja 

takaa turvallisen kulun sen ohitse. Se myös 

suojaa itse työmaan toimintaa ohikulkijoilta.

Aitauksessa yleisesti hyvää oli:

• Aitoja oli lähes aina käytetty

• Täysin rajaamattomia työmaita oli vähän

• Osa oli myös toteutettu siististi

Aitauksessa yleisesti parannettavaa oli:

• Rajauksen yhtenäisyydessä ja siisteydessä

• Raskassuojien käytössä



Vuorovaikutus

Vakavia puutteita oli 34:llä 
työmaalla, näistä 20:stä (n. 59%) 
vastattiin yhteydenottoihin.

Vastanneista työmaista 13 (65%) 
lupasi korjata puutteet.

Vaikka vastanneista noin kaksi 
kolmasosaa sanoi korjaavansa 
puutteet, on luku toivottua 
alhaisempi.
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Yhteydenotot kartalla, vastanneet työmaat vihreällä.



RATKAISUT
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Asenne! 

”Ohessa perustelut kevarin siirrolle:

Turvallisuus, tällä hetkellä kapea kevari (noin 2-2,2m) kulkee sillan alla, 

johon pyöräilijät kummastakin suunnasta laskevat sukkahousut ja 

hermot kireällä. Myös talvikunnossapito tulee haasteelliseksi nykyisellä 

kapealla väylällä…”

*****

”…Turvallisuuden nimissä kevyt liikenne pitäisi saada kulkemaan hotelli 

XXX puoleisella sivulla, kuten liikenteenohjaussuunnitelmassa oli ajateltu. 

Helsingissä osa pyöräilijöistä ajaa kuin kaistapäiset ja monet 

jalankulkijatkin keskittyvät musiikin kuunteluun ja puhelimiinsa siten, 

etteivät huomioi muuta liikennettä kuten tieliikennelaki velvoittaa.”
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Ratkaisut

Työmaiden yleisimmät puutteet eivät usein 

itsessään ole vaikeasti korjattavissa, jo pienillä 

toimilla saataisiin paljon aikaan.

Yhteydenotoilla (laaduntarkkailu) työmaille on 

saavutettu selkeästi positiivisia lopputuloksia ja 

puutteita on korjattu sen seurauksena.

Muodostettava yhteinen näkemys palvelutasosta!
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Ratkaisut

Selkeämmillä ja tiukemmilla lupa- ja 

sopimusehdoilla voitaisiin saavuttaa laadukkaampia 

työmaita. Myös valvontaa ja sanktiokäytäntöjä tulisi 

kehittää mahdollisuuksien mukaan.

Kaupungin omilla työmailla olisi mahdollisuus 

toimia hyvänä esimerkkinä muillekin toimijoille, 

tässä löytyy potentiaalia kehitykselle.
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Ratkaisut

Keskitytään, luetaan se lupa kokonaan ja toimitaan 

sen mukaisesti!

Suunnitellaan liikennejärjestelyt huolella, ohjeiden 

mukaisesti ja mahdollisuuksien mukaan 

ammattilaisten toimesta.

Huolehditaan omasta työmaasta koko ajan!
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Työmaiden 

liikennejärjestelyohjeet

Nykyisten kansallisten / 

pääkaupunkiseudun ohjeiden 

päivitys.

tyomaaopas.fi



11.10.2021 28

Viranomaistoiminta

Alueidenkäyttömaksu-uudistus

• Alueen kokoon perustuva maksun 

määrä.

• Tarkistetaan maksuluokkien perusteet 

(alueluokat + liikenneväylien merkitys).

• Maksut myös kaupungin omiin töihin.

• Ilmoitusvelvollisuus ja tiedonhallinta!

Työmaiden omavalvontamalli

+ ns. Kunnossapitolain uudistus!



”Jatkamme katu- ja 
kaivutöiden haittojen 
minimoimiseen tähtäävää 
hanketta”
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Osaprojekti 1:

Yhteis-

toiminnallisuuden 

kehittäminen 

isoissa 

katuhankkeissa

Osaprojekti 2:

Volyymi-

hankkeiden 

sopimus-

ohjauksen 

kehittäminen

Osaprojekti 3:

Lainsäädännön 

ja viranomais-

ohjauksen 

kehittäminen

Osaprojekti 4:

Työmaiden 

vaikutusten 

arvioinnin ja 

järjestelyiden 

kehittäminen

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittäminen 



KIITOS!

t. Seriffi 

aka

Katutyö-

keisari
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Lisätietoja:

Jyrki Paavilainen
Puh. 0400 719 017
jyrki.paavilainen@wsp.com
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