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Johdanto

Kaupungilla on lain mukaan mahdollisuus siirtää kiinteistöille kuuluvien
kadunhoitotehtävien vastuu itselleen joko osittain tai kokonaan. Helsin-
gissä on näin tehtykin kantakaupunkia lukuun ottamatta, poikkeuksena
Etu-Töölön kokeilualue.

Tässä raportissa on selvitetty taloudelliset mahdollisuudet ja vaikutuk-
set, mikäli kiinteistöjen kadunhoidon velvollisuudet siirretään myös kan-
takaupungissa kaupungin vastuulle, osin tai kokonaan.

Selvityksen on tehnyt työryhmä, johon ovat kuuluneet Ville Alatyppö ja
Tero Koppinen rakennusvirastosta, Janne Pesola Starasta ja koostami-
sesta on vastannut Jaakko Kivimäki.
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1. Nykytilanne

1.1. Kadunhoidon vastuunjako
Kaupungilla on lain mukaan mahdollisuus siirtää kiinteistöille kuuluvien
kadunhoitotehtävien vastuu itselleen joko osittain tai kokonaan. Helsin-
gissä on näin tehtykin kantakaupunkia lukuun ottamatta, poikkeuksena
Etu-Töölön kokeilualue.  Kadunpidon kehittämistyöryhmän raportissa
(28.2.2011) on kokonaisvastuuhoitoon siirtymisen historiaa käsitelty lu-
vussa 3.2. Nykyiseen vastuunjakoon päätynyt perusteluteksti ja koko-
naisvastuun laajentamispäätösten ajankohdat ovat esitetty liitteessä 1.
Kantakaupungin lainmukaiset hoitovastuut on esitetty kuvassa 1.

Kokonaisvastuuhoitoon on jo siirtynyt tontinomistajien talvikunnossapi-
tovastuulta otettuja jalkakäytäviä noin 64 ha ja puhtaanapitovastuulta
otettuja katu-alueita noin 923 ha. Etu-Töölön kokonaisvastuualueella
tontinomistajilta otettuja velvoitteita on talvihoidon osalta 3,4 ha ja
puhtaanapidon osalta 10,4 ha. Puhtaanapitovastuu käsittää työvelvoit-
teen kadun puoleen väliin asti sisältäen myös ne alueet, joita ei aurata.
Kokonaisvastuuhoidon laskutuksen piirissä on 22100 tontinomistajaa,
joista Etu-Töölön kokonaisvastuualueella on 172.

Kantakaupungissa tontinomistajilla on vielä voimassa jalkakäytävän tal-
vihoitovelvoittetta 56,3 ha ja puhtaanapitovelvoitetta 291 ha. Tontin-
omistajia on tällä alueella noin 4200.

Nykyisten esikaupunkialueilla olevien kokonaisvastuuhoitoalueiden ton-
tinomistajien kadunpidollisten velvoitteiden laskennalliset hoitokustan-
nukset olivat kaupungille vuonna 2010 4,9 Me. Tästä summasta
laskutettiin yhteensä 4,3 M€. Vuodelle 2011 taksoja korotettiin YTLK:n
päätöksellä ja laskutettavat kiinteistöt on tarkistusten myötä siten, että
laskutus ylittää vuonna 2011 5 M€. Tämä ei kuitenkaan kata aiheutunei-
ta kustannuksia, sillä kahdesta edellisestä erityisen hankalasta talvesta
johtuvia lisäkustannuksia ei laskutettu tontinomistajilta.

Kantakaupungin ajoratojen hoitoa, etenkin talvihoitoa ja keväistä hie-
koitushiekan poistoa, haittaavat eniten pysäköidyt autot. Lain mukaan
lumen poiskuljetus kuuluu kiinteistölle ja siksi ajoratojen lumi on pyrit-
tävä auraamaan pysäköityjen autojen taakse, jalkakäytävän viereen ja
vieläpä ”tasapuolisesti” kiinteistöille. Käytännössä tämä on erittäin han-
kalaa ja edellyttää ns. info-siivouspäiviä, jolloin pysäköinti on puhdis-
tuksen ajan kielletty. Pysäköintikiellosta huolimatta joudutaan autoja
siirtämään runsaasti ja työ on hidasta. Kadun reunan pysäköintipaikat
ovatkin lumisina talvina huonosti käytettävissä ja kadun hyötyleveys
kapenee joskus jopa niin, että raitiovaunuliikenne estyy.

Jalkakäytävien talvihoito kuuluu kiinteistöille kantakaupungissa. Kiin-
teistöt ovat pääsääntöisesti tilanneet kadunhoidon kiinteistönhoitoyri-
tyksiltä. Koska hoitajien pääasiakkaita ovat kiinteistöt, ei
samanaikaisesti ja samantasoisesti koko pituudeltaan hoidettuja jalan-
kulkureittejä juurikaan ole. Asiakaskiinteistöt sijaitsevat enemmän tai
vähemmän erillään toisistaan, jolloin tarvitaan myös kustannuksia lisää-
viä siirtoajoja. Jalkakäytävien talvihoito on useimpien kiinteistöjen koh-
dalla hoidettu hyvin. Esimerkiksi yöllisen lumipyryn jälkeen
jalkakäytävät ovat tyypillisesti aurattu klo 8 mennessä ja hiekoitettu klo
9 mennessä. Hoitajatahoja on kuitenkin niin paljon, että laadunalituksia



Helsingin kantakaupungin kokonaisvastuuhoito – Mahdollisuudet ja vaikutukset

 5

väistämättä tapahtuu. Yksikin huonosti hoidettu osuus heikentää oleelli-
sesti koko jalankulkureitin tason.

Nykykäytännössä rakentuu jopa tahattomasti ”ansoja”: useimmat liu-
kastumiset tapahtuvat, kun ohut lumikerros peittää pääkallokelillä ko-
konaan tai osittain hiekoittamattoman osuuden. Kun väylä on muilta
osin hyvin hoidettu, ei jalankulkija osaa varautua liukkauteen.

Etenkin kantakaupungin asuinalueilla eivät kiinteistönhoitoyritykset juu-
rikaan panosta ajoratojen puhtaanapitoon, vaikka jalkakäytäväosuus
olisikin hyvin hoidettu. Ajoratojen puhtaanapitoa ei usein mielletä kiin-
teistöjen vastuulle. Roska-astioiden asettamista vältetään jotta säästy-
tään niiden tyhjentämiseltä.

Kuva 1. Katujen kunnossapidon ja hoidon lainmukainen vastuunjako
(Helsingin kantakaupunki pois lukien Etu-Töölön kokeilualue)
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Taulukko 1. Kantakaupungin katualueiden pinta-alat hoitovastuun mukaan
KANTAKAUPUNGIN KATUALUEIDEN PINTA-ALAT, m2

Puhtaanapito Jalankulkualue Ajoradat Muu ala
Alueet (kansikuvan mukaan) kiinteistöt Kiinteistöt Kaupunki Kaupunki Kaupunki

Pohjoinen kantakaupunki 1 069 491 113 048 121 881 958 504 298 328
Keskinen kantakaupunki 714 502 162 840 121 152 733 857 112 452

Ydinkeskustan asuinalueet 738 872 160 586 84 509 610 440 158 733
Liikekeskusta 386 671 126 957 46 794 317 580 97 262

Yhteensä 2 909 536 563 431 374 336 2 620 381 666 775

1.2. Kadunhoidon laatuvaatimukset ja käytäntö
Katu- ja puisto-osaston kaupungin tuottajille (oma ja yksityiset) asettamat, kunnos-
sapitolain mukaiset talvihoidon ja puhtaanapidon vaatimukset sekä niiden toteutumi-
nen kantakaupungissa:

Eri tavoin liikkuvien tulee voida iästä tai toimintarajoitteesta riippumatta käyt-
tää katuja ja muita yleisiä alueita.

hankalilla keleillä vaatimuksen toteutumiseen menee useiden kiinteistö-
jen kohdalla parista päivästä jopa useisiin viikkoihin
kokonaisvastuussa vaatimus on mahdollista toteuttaa, mutta lain kir-
jaimellinen tulkinta edellyttää talvihoidon panostuksen merkittävää nos-
toa

Poikkeukselliset säätilan vaihtelut otetaan huomioon olosuhteiden sallimalla
kohtuullisella tavalla. Ensin hoidetaan liikenteellisesti keskeiset alueet. Missään
hoidon taso ei kuitenkaan saa pitkään alittaa tyydyttävää tasoa.

huonoimmin hoidettujen kiinteistöjen kohdalla vaatimus ei toteudu
kokonaisvastuussa vaatimus on toteutettavissa

Talvihoidon laatutason tulee olla saman hoitoluokan väylillä tasalaatuista. Hoi-
torajat eivät saa näkyä.

vaatimus ei toteudu, hoitorajat näkyvät kiinteistöjen vastuiden hoitora-
joilla sekä kiinteistöjen ja kaupungin vastuiden hoitorajoilla
kokonaisvastuussa vaatimus on toteutettavissa

Kevyen liikenteen reitit tulee hoitaa talvihoitoluokittain yhtenäisesti koko pi-
tuudeltaan. Reitille ei saa jättää sen käytön katkaisevia lumivalleja. Suojatiet
ja keskisaarekkeet on hoidettava samanaikaisesti ja samalla tasolla kuin sen
jatkeena olevat jalkakäytävät ja polkupyörätiet

vaatimus ei toteudu, kiinteistöt hoitavat vastuunsa ensisijaisesti kiin-
teistöjen tarpeiden mukaan, jolloin etenkin suojateiden käyttö usein
vaikeutuu
kokonaisvastuussa vaatimus on toteutettavissa

Kadulla liikkujan on pääsääntöisesti voitava luottaa siihen, että kadulla liikku-
minen voi tapahtua turvallisesti. Kulkuväylän pinnan tulee olla niin puhdas ja
karkea, että se ei aiheuta liukastumis- tai suistumisvaaraa normaalia varovai-
suutta noudattaen.

hankalilla keleillä vaatimus ei toteudu
kokonaisvastuussa vaatimus on mahdollista toteuttaa, mutta lain toteu-
tuminen edellyttää talvihoidon panostuksen merkittävää nostoa
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Ennalta tiedossa olevaan säätilaan on onnettomuuksien välttämiseksi varau-
duttava.

lain tulkinta edellyttäisi usein töiden aloittamista huomattavasti nykyisiä
käytäntöjä aikaisemmin
kokonaisvastuussa vaatimus on mahdollista toteuttaa, mutta lain kir-
jaimellinen tulkinta edellyttää talvihoidon panostuksen merkittävää nos-
toa

Hälytysajoneuvojen liikkumismahdollisuus on pyrittävä turvaamaan kaikissa
olosuhteissa. Väliaikaisiakaan lumikasoja ei saa sijoittaa risteysten ja suojatei-
den näkemäalueille, mikäli vaihtoehtoinen paikka on löydettävissä. Lumen ka-
saamista kiinteistöliittymien näkemäalueille on vältettävä.

vaatimus toteutuu välttävästi, hankalina talvina erityisesti pysäköinti-
paikkojen käytettävyys heikkenee oleellisesti ja jopa raitiovaunujen liik-
kuminen saattaa estyä
kokonaisvastuussa vaatimus on mahdollista toteuttaa

Yleisten alueiden tulee olla niin siistejä ja puhteita, että niitä voidaan käyttää
tarkoituksensa mukaisesti. Puhtaanapidolla minimoidaan roskien ja jätteiden
hajuhaitat. Vaaraa aiheuttavat roskat (lasi, huumeneulat, eläinten raadot
yms.) pyritään poistamaan välittömästi.

useiden kiinteistöjen kohdalla ajoratojen puhtaanapitoa ei mielletä kiin-
teistöjen tehtäviin
kokonaisvastuussa puhtaanapidon tasoa on mahdollista merkittävästi
nostaa, mikäli siihen halutaan panostaa

Häiritsevää melua aiheuttavia töitä on vältettävä klo 22 ja 07 välisenä aika

kokonaisvastuussa yötyön ja sitä kautta melun määrä lisääntyy

1.3. Muiden kaupunkien käytäntöjä
Suomen suurimmista kaupungeista on kiinteistöjen vastuut siirtänyt kaupungille koko
kaupungissa Espoo, Vantaa, Jyväskylä, Kuopio ja Kouvola. Kuopiota lukuun ottamatta
kustannukset katetaan verovaroin.

Helsingin lisäksi ovat kiinteistöjen vastuut siirtäneet osassa kaupunkia Tampere, Tur-
ku, Lahti, Joensuu ja Mikkeli. Helsinki on näistä ainoa kaupunki, joka laskuttaa kiin-
teistöjä siirrettyjen vastuiden aiheuttamista töistä.

Tukholmassa kaupunki on siirtänyt tonttien omistajien tehtävät, jalkakäytävien talvi-
kunnossapidon ja katujen puhtaanapidon, koko kaupungissa kaupungin vastuulle ja
rahoittaa työt verovaroin. Työt teetetään kilpailutettuina alueurakoina. Tukholma ei
vastaa tontinomistajasta johtuvasta, esimerkiksi rännivesien jäätymisestä aiheutuvas-
ta liukkaudesta jalkakäytävällä.

Oslossa jalkakäytävien talvikunnossapidosta vastaavat tontinomistajat. Pysäköinnin-
valvojat jakavat sakkoja kiinteistöille kadunvarren pysäköintiruutujen lumikasoista.
Oslossa katujen ylläpito kilpailutetaan neljässä suuressa alueurakassa. Kaupungin
omistama tuotantoyhtiö Oslo Vei AS vastaa kantakaupungin alueurakasta.

Tukholman ja Oslon käytännöistä on esitetty hieman tarkemmin liitteessä 6.
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2. Kadunhoidon vastuiden siirron vaikutukset

2.1. Kustannusten arviointimenettely ja nykyresurssit
Kadunhoidon vastuiden siirron kustannuksia on voitu arvioida Etu-Töölön kokonais-
vastuuhoitoalueen kustannusten mukaisesti. Jokainen kantakaupungin kaupunginosan
ylläpidollinen vaikeustaso on luokiteltu ja luokkia on käytetty arvioitaessa kunkin kau-
pungin osa-alueen hoidon kustannuksia. Vaikeustasojen ja kustannusten arvioinnissa
on ollut mukana Staran keskusta-alueen työnjohto. Osa-alueittaiset yksikkökustan-
nusarviot on esitetty liitteessä 3.

Kantakaupungin kaupungille kuuluvien vastuiden töitä tekee tällä hetkellä kaupungin
oma palveluntuottaja Stara, jolla katujen hoitoa tekee kantakaupungin alueella noin
170 henkilöä ja 80 koneyksikköä. Yksityisiä aliurakoitsijoita on käytössä noin 15–80.
Käytössä olevat resurssit vaihtelevat tarvittavien töiden mukaan eri vuodenaikoina.

Lisäksi kiinteistöhuoltoyhtiöt hoitavat pääasiassa kantakaupungin tontinomistajien ka-
dunpidollisia tehtäviä. Näitä huoltoyhtiöitä on noin 30.

2.2. Lumen poiskuljetus

Toimintamallin kuvaus
Ajoratojen lumi siirretään suoraan soveltuvissa paikoissa sijaitseviin kasoihin tai
mahdollisuuksien mukaan lingotaan suoraan kuorma-auton lavalle sen sijaan,
että lumi aurataan jalkakäytävän reunaan kiinteistöjen poiskuljetettavaksi. Kiin-
teistöt siirtävät jalkakäytäviltä kertyvän lumen samoihin kasoihin.

Kiinteistöjä voidaan laskuttaa alueittaisen taksan mukaan, kuten nykyisillä ko-
konaisvastuualueilla, jolloin yksittäisen kiinteistön laskun suuruus on riippuvai-
nen kiinteistön kerrosalasta ja tontin koosta. Tarvittaessa voidaan ideoida
muitakin, esimerkiksi kertyvien lumikuormien määrään perustuvia laskutuspe-
rusteita.

Hyödyt
Kaikki katualueen lumi voidaan aurata suoraan samoihin kasoihin, jolloin lunta
ei tarvitse aurata autojen sekaan ”tasapuolisesti” kiinteistöille”. Myös kiinteistö-
jen eriarvoisuus lumenvastaanottopaikkojen sijainnin suhteen poistuu.

Esimerkiksi raitiovaunuliikenne voidaan turvata runsaslumisinakin talvina. Es-
teettömän ympäristön ylläpito mahdollistuu myös käytännössä. Toimintamalli
edistää uusien menetelmien käyttöönottoa ja kehittämistä (esim. linkous suo-
raan lavalle).

Vaihtoehtona koko talvikunnossapitovastuun siirtämiselle, lumenkuljetusvas-
tuun siirtämisestä on helpompi päästä yhteisymmärrykseen, koska kaikille osa-
puolille on odotettavissa nopeasti hyötyjä: kaupunki, kiinteistöt,
kadunkäyttäjät, pysäköinti.

Haitat ja riskit
Toimintamalli edellyttää hyvää tiedonkulkua kaupungin ja kiinteistöjen välillä,
jotta yhteistyö toimii riittävän hyvin kaikkien kiinteistöjen kanssa. On varmistet-
tava, että resurssit riittävät myös runsaslumisena talvena, jolloin niiden tarve
saattaa olla jopa kolminkertainen normaalitalveen verrattuna.

Pysäköityjen autojen päälle ja sekaan kertyvän lumen poiston vastuu ja tapa
tulee selvittää. On myös sovittava katto- ja pihalumien poistamisen menettely-
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tavat. Kaupungilla on kunnossapitolain 14 §:n nojalla mahdollisuus antaa tar-
kempia määräyksiä mm. lumen käsittelystä, sijoittamisesta ja poiskuljetukses-
ta.

Resurssitarve ja kustannusvaikutukset
Talvihoito toteutetaan periaatteessa samoin resurssein kuin nykyisinkin, lumen-
kuljetuksen ”isännäksi” vain vaihtuu kaikilla alueilla kaupunki. Nykyresurssit
tarkoittavat tässä sekä Staran että kiinteistöhoitoyhtiöiden resursseja. Toimin-
tamalli mahdollistaa nykyistä rationaalisemman hoidon, josta seuraa kustan-
nussäästöjä verrattuna kiinteistöjen ja kaupungin yhteenlaskettuihin
kustannuksiin nykyisessä toimintamallissa. Liikenteen sujuvuuden lisääntymi-
nen hankalinakin talvina tuottaa merkittävästi yhteiskunnallisia hyötyjä.

Taulukossa 2 on arvioitu lumenkuljetusvastuun siirtämisen kustannusvaikutuk-
set kaupungille. Kustannukset on arvioitu kiinteistöjen talvihoitovastuulle kuu-
luvan jalankulkualueen pinta-alan mukaan, mutta niihin sisältyy myös
ajoradoille kertynyt lumi sekä osin kiinteistöjen katto- ja pihalumet. Lumenkul-
jetuksen kustannukset voidaan laskuttaa kiinteistöiltä, joiden maksut pysyvät
keskimäärin ennallaan tai laskevat.

Taulukko 2. Lumenkuljetusvastuun siirron kustannusvaikutukset
LUMENKULJETUSVASTUUN SIIRRON KUSTANNUSARVIO

Jalankulkualue, Kustannukset
Alueet (kansikuvan mukaan) kiinteistöt, m2 (*) € / m2 (*) €

Pohjoinen kantakaupunki 113 000 2,78 314 000
Keskinen kantakaupunki 163 000 3,03 494 000

Ydinkeskustan asuinalueet 161 000 3,40 547 000
Liikekeskusta 127 000 5,03 639 000

YHTEENSÄ Tavanomainen talvi 1 994 000
Helppo talvi 997 000

Hankala talvi 5 982 000
(*) Kustannuksiin sisältyy ajoradan lumet sekä osin katto- ja pihalumet

Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö:   472 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas:         13 €
Talven lumisuuden mukaan kustannusten vaihteluväli 50 % -
300 %

2.3. Muu talvihoito
(jalkakäytävien auraus ja liukkaudentorjunta, hiekoitushiekan poisto ja pölynsidonta)

Toimintamallin kuvaus
Samat kiinteistönhoitoyritykset, jotka nytkin hoitavat kantakaupungin kiinteis-
töjen jalkakäytävien aurauksen, kilpailutetaan ja otetaan tarvittavassa määrin
kaupungin oman tuottajan aliurakoitsijoiksi. Esillä on ollut ns. alueelliset kiin-
teistöhoitoyritysten urakointi. Näin saataisiin järkevöitettyä ko. yritysten vas-
tuualuetta.

Kiinteistöjä voidaan laskuttaa alueittaisen taksan mukaan, kuten nykyisillä ko-
konaisvastuualueilla, jolloin yksittäisen kiinteistön laskun suuruus on riippuvai-
nen kiinteistön kerrosalasta ja tontin koosta.
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Hyödyt
Kun koko katualueen hoito on yhden ”isännän” vastuulla, on mahdollista muo-
dostaa toimivat auraus- ja hiekoitusreitit. Nykykäytännössä kiinteistöjenhoi-
toyritysten asiakkaat sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ja tarvitaan siirtoajoja.

Jalkakäytävien talvihoito toteutetaan ensisijaisesti kadunkäyttäjien tarpeiden
mukaan eikä kiinteistön kuten nykykäytännössä. Laatutaso ei vaihtele kiinteis-
töjen rajoilla eikä suojateiden kohdalla. Jalankulkijoita varten saadaan yhtenäi-
sesti hoidettuja reittejä ja on mahdollista aikaansaada esteetön ympäristö.

Jalkakäytävien talvihoito voidaan runsaslumisinakin talvina varmistaa kaikilla
alueilla ainakin välttävällä tasolla ilman riskiä, että talvihoidon mahdollinen yli-
kilpailuttaminen johtaa jollain alueilla pahoihin laadun alituksiin.

Erilainen kalusto on paremmin hyödynnettävissä isoilla hoitoalueilla. Toiminta-
malli mahdollistaa uusien menetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa. Jalkakäy-
tävien liukkaudentorjunnassa käytettävien erilaisten kemikaalien käyttö
saadaan hallintaan.

Haitat ja riskit
Parhaiten hoidettujen jalkakäytäväosuuksien taso saattaa laskea. Liikekeskuk-
sia, varsinkin kantakaupungin liikekeskustaa, varten tarvittaneen uusi, parhain-
ta laatutasoa ja toimenpideaikoja edellyttävä luokka. Tässä ei ole arvioitu
kustannustason nousua, sillä aluetta ei ole vielä määritelty. Oletettavaa on, ett-
eivät kustannukset merkittävästi nouse, sillä laatutason nosto liittyy lähinnä
samojen töiden aikaistamiseen.

Katto- ja pihalumet jäävät kuitenkin kiinteistöille, joten kiinteistöt ja kiinteistö-
hoitoyritykset joutuvat sopeuttamaan kiinteistön muun talvihoidon uuteen toi-
mintamalliin. Saadaanko kiinteistönhoitoyritykset hoitamaan jalkakäytävät
kaupungin alueellisessa ohjauksessa, vai haluavatko ne keskittyä kiinteistöjen
muihin töihin?

Tarvittavat käsityöt jäävät käytännössä enimmin osin kiinteistöille. Esimerkiksi
rännivesien jäätymisen aiheuttama liukastumisriski on pystyttävä hallitsemaan.

Vaikka teoriassa nykykäytännön mukaiset resurssit ovat käytettävissä, resurs-
sien riittävyys hankalina ja runsaslumisina talvina on varmistettava. On pidet-
tävä yllä toimivaa varautumissuunnitelma tällaisia talvia varten. Resurssien
tarve pahana talvena ovat noin kaksi ja puolikertaiset normaalitalveen verrat-
tuna.

Muutos nykykäytäntöön on kaiken kaikkiaan erittäin suuri ja mukana on useita
osapuolia. Muutos vaatii runsaasti aikaa ja sen hallintaan on panostettava.

Resurssitarve ja kustannusvaikutukset
Toimintamalli mahdollistaa nykyistä rationaalisemman hoidon, josta seuraa kus-
tannussäästöjä verrattuna kiinteistöjen ja kaupungin yhteenlaskettuihin kus-
tannuksiin nykyisessä toimintamallissa. Liikenteen sujuvuuden lisääntyminen
hankalinakin talvina tuottaa yhteiskunnallisia hyötyjä.

Taulukossa 3 on arvioitu lumenkuljetuksen lisäksi tarvittavan talvihoidon vas-
tuun siirtämisen kustannusvaikutukset kaupungille. Talvihoidon kustannukset
voidaan laskuttaa kiinteistöiltä, joiden maksut pysyvät keskimäärin ennallaan
tai laskevat mikäli ne saavat sovitettua muun kiinteistönhoidon sujuvasti uuteen
toimintamalliin.
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Taulukko 3. Muun talvihoitovastuun siirron kustannusvaikutukset
MUUN TALVIHOITOVASTUUN SIIRRON KUSTANNUSARVIO

Jalankulkualue, Kustannukset
Alueet (kansikuvan mukaan) kiinteistöt, m2 € / m2 €

Pohjoinen kantakaupunki 113 000 2,61 295 000
Keskinen kantakaupunki 163 000 2,82 459 000

Ydinkeskustan asuinalueet 161 000 3,11 500 000
Liikekeskusta 127 000 4,49 570 000

YHTEENSÄ Tavanomainen talvi 1 824 000
Helppo talvi 912 000

Hankala talvi 4 560 000

Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistöt:   432 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas:           12 €
Talven hankaluuden mukaan kustannusten vaihteluväli 50 % -
250 %

2.4. Puhtaanapito
(kesäpuhtaanapito imulakaisukoneella, katujen pesu, roskien poisto ja roska-astioiden
hallinta)

Toimintamallin kuvaus
Samat kiinteistönhoitoyritykset, jotka nytkin hoitavat kantakaupungin kiinteis-
töjen puhtaanapidon, kilpailutetaan ja otetaan tarvittavassa määrin kaupungin
oman tuottajan aliurakoitsijoiksi.

Kiinteistöjä laskutetaan alueittaisen taksan mukaan, kuten nykyisillä kokonais-
vastuualueilla, jolloin yksittäisen kiinteistön laskun suuruus on riippuvainen kiin-
teistön kerrosalasta ja tontin koosta.

Puhtaanapidon laatutason luokitus muutetaan alueelliseksi vyöhykeluokitteluksi.
Koko puhtaanapidon vastuun siirron vaihtoehtona on, että kaupungille siirre-
tään ainoastaan katujen pesun vastuu, jota varten ei siirrettäisi ajoneuvoja.

Hyödyt
Puhtaanapidon taso nousee merkittävästi, koska nykykäytännössä kiinteistöt
eivät useinkaan panosta ajoratojen puhtaanapitoon, vaikka jalkakäytävä olisikin
hyvin hoidettu. Koko katualue saadaan kerralla puhtaaksi. Pölyn määrää voi-
daan vähentää, kun koko katualue voidaan pestä kerralla.

Laatutaso ei vaihtele kiinteistöjen rajoilla. Päästään eroon puhtaanapitolain
usein mutkikkaistakin tulkinnoista. Roska-astioiden hallinta on yksissä käsissä
ja niiden määrää voidaan tarvittaessa lisätä.

Haitat ja riskit
Muutamien parhaiten hoidettujen katuosuuksien taso laskee.

Muutos nykykäytäntöön on suuri ja mukana on useita osapuolia. Muutos vaatii
aikaa ja sen hallintaan on panostettava.
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Resurssitarve ja kustannusvaikutukset
Toimintamalli mahdollistaa nykyistä rationaalisemman hoidon. Koska laatutasoa
on kuitenkin merkittävästi nostettava, nousevat myös kokonaiskustannukset.
Tämä laatutason nosto on mukana arvioiduissa kustannuksissa.

Taulukossa 4 on arvioitu katujen pesun vastuun siirtämisen kustannusvaikutuk-
set kaupungille. Taulukossa 5. on arvioitu muun puhtaanapidon vastuun siirtä-
misen vaikutukset. Puhtaanapidon kustannukset laskutetaan kiinteistöiltä.
Useimmille kiinteistöille kustannukset nousevat, koska puhtaanapitoon ei nyky-
käytännössä juurikaan panosteta. Nykyistä rationaalisemman hoidon ansiosta
kustannukset laskevat niiden kiinteistöjen osalta, jotka ovat hoitaneet puh-
taanapidon lain mukaisesti.

Taulukko 4. Katujen pesun vastuun siirron kustannusvaikutukset. Kus-
tannukset sisältävät laatutason noston.
KATUALUEEN PESUN VASTUUN SIIRRON KUSTANNUSARVIO

Puhtaanapito Kustannukset
Alueet (kansikuvan mukaan) kiinteistöt, m2 € / m2 €

Pohjoinen kantakaupunki 1 069 000 0,24 256 000
Keskinen kantakaupunki 715 000 0,36 254 000

Ydinkeskustan asuinalueet 739 000 0,46 337 000
Liikekeskusta 387 000 0,73 284 000

YHTEENSÄ 2 910 000 0,39 1 131 000

Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö: 268 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas:       8 €

Taulukko 5. Muun puhtaanapitovastuun siirron kustannusvaikutukset
MUUN PUHTAANAPIDON VASTUUN SIIRRON KUSTANNUSARVIO

Puhtaanapito Kustannukset
Alueet (kansikuvan mukaan) kiinteistöt, m2 € / m2 €

Pohjoinen kantakaupunki 1 069 000 0,56 597 000
Keskinen kantakaupunki 715 000 0,83 592 000

Ydinkeskustan asuinalueet 739 000 1,06 786 000
Liikekeskusta 387 000 1,71 662 000

YHTEENSÄ 2 910 000 0,91 2 637 000

Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö:   624 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas:        18 €

2.5. Vaikutukset tukitoimintoihin

Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelun resurssitarve ei kasva vastuiden siirron mukaisessa suh-
teessa. Tämä johtuu siitä, että asiakaspalveluun tulee jo nykyisinkin suuri
osaa kiinteistöjen vastuita koskevia kyselyjä. Kaupunkilaiset eivät useinkaan
ole tietoisia vastuiden jakaantumisesta kiinteistöjen ja eri hallintokuntien vä-
lillä. Jonkin verran asiakaspalvelun resurssitarve kuitenkin lisääntyy, palaut-
teiden määrä noussee lyhytaikaisesti 10-15 %. Asiakaspalvelussa on tällä
hetkellä 18 henkilöä. Vuoden 2011 henkilöstömenot olivat asiakaspalvelun



Helsingin kantakaupungin kokonaisvastuuhoito – Mahdollisuudet ja vaikutukset

 13

osalta noin 530 000 euroa. Resurssitarve pyritään kompensoimaan asiakas-
palvelun ja ylläpidon tietojärjestelmien kehittämisellä.

Ajoneuvojen siirto
Talvihoidon osalta ajoneuvojen siirron tarve vähenee, koska lunta ei enää
tarvitse siirtää pysäköityjen autojen sekaan ”kiinteistöjen lumeksi”. Puh-
taanapitoa varten ajoneuvojen siirron tarve vastaavasti lisääntyy. Voidaan-
kin arvioida, että ajoneuvojen siirron tarve pysyy suurin piirtein ennallaan,
jos kaupungille siirtyy lumenkuljetuksen ja katujen pesun vastuut tai kaikki
vastuut.

Vahingonkorvaukset
Vahingonkorvausten käsittely vie noin 2,5 henkilötyövuotta rakennusviras-
tossa. Henkilöstömenot olivat vuonna 2011 noin 230 000 euroa. Vuosittain
käsitellään kelioloista riippuen noin 500-1000 vahingonkorvaushakemusta,
joista liukastumiset ovat suurin syy (noin 55 % kaikista hakemuksista). Li-
säksi 100-200 liukastumiseen liittyvää hakemusta siirretään tontinomistajan
tai vakuutusyhtiön käsiteltäväksi takaisin, sillä liukastuminen on sattunut
jalkakäytävällä, jonka talvihoito kuuluu tontinomistajalle. Oletettavaa on, et-
tä vain pieni osa vastaavista hakemuksista tulee rakennusvirastoon. Vahin-
gonkorvausten kokonaissumma on kasvanut vuosittain noin 100 000 euroa
ja vuonna 2011 korvauksia maksettiin jo 770 000 euroa, joista liukastumis-
ten osuus oli 580 000 euroa.

Kantakaupungin siirtyminen kokonaisvastuulle lisää merkittävästi kaupungil-
le tulevia, liukastumisia sekä auto- ja muita vaurioita koskevia vahingonkor-
vausvaatimuksia. Maksettavien korvausten kokonaismäärä noussee
nykyisestä 600 000-700 000 eurosta noin 2 miljoonaan euroon.

Liukastumistapausten olosuhteiden selvittäminen, usein vasta pitkänkin ajan
päästä, on hankalaa ja hidasta. Selvitystyöhön tarvitaan lisää henkilöresurs-
seja ja uuden tietojärjestelmän.

Jos kokonaisvastuuseen siirrytään, tulee selvittää vastuuvakuutuksen käyt-
töönottoon siirtymisen vaikutukset. Tällöin kaupunkilaisten oikeusturva pa-
ranee, koska vahingonkärsijöillä on mahdollisuus asiansa maksuttomaan
uudelleen käsittelyyn kuluttajien vakuutustoimiston yhteydessä toimivassa
vakuutuslautakunnassa.

Laskutus
Kaupunki laskuttaa kokonaisvastuualueilla sijaitsevia kiinteistöjä niiltä siir-
rettyjen tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista. Laskutettava koko-
naissumma lasketaan tuottajien kanssa tehtyjen vuosi- ja urakkasopimusten
yksikköhintojen sekä kiinteistöjen vastuulla olleiden talvihoito- ja puh-
taanapitopinta-alojen mukaan. Kustannukset jaetaan kaikkien kiinteistöjen
kesken käytetyn kerrosalan ja tontin pinta-alan mukaan. Taksan hyväksyy
yleisten töiden lautakunta. Laskun suuruuteen ei siis vaikuta se, kuinka pal-
jon kiinteistöllä on aiemmin ollut kadunhoitotehtäviä.

Nykyinen taksaan perustuva laskutus on kankea ja käytännössä kaikkia to-
dellisia kustannuksia ei ole kiinteistöiltä laskutettu. Laskutusta voitaisiin ke-
hittää niin, että vuosittain laskutettaisiin keskimääräisiin kustannuksiin
perustuva arviolasku, jota korjataan edellisvuoden todellisten kustannusten
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mukaan. Toinen, yksinkertaisempi vaihtoehto, olisi laskuttaa vuosittain edel-
lisen vuoden todelliset kustannukset.

Edellä olevien muutosten toteuttaminen edellyttää laskutusohjelmiston ke-
hittämistä. Samalla voidaan kehittää tarvittavia yhteyksiä muihin järjestel-
miin. Suurimmat laskutuksen ongelmat johtuvat tällä hetkellä järjestelmän
virheellisistä omistaja- ja osoitetiedoista.

Laskutuksen hoitamiseen tarvitaan katu- ja puisto-osasto-osaston taloushal-
linnon lisäksi työpanos myös tietohallinnosta (järjestelmän ylläpito), ylläpito-
toimistosta (päätös, taksat, tiedottaminen, lähtötiedot, valitukset),
asiakaspalvelusta (yhteydenottoihin vastaaminen ja ohjaaminen edelleen),
viraston talouspalveluista (perintä, kirjanpito), viraston lakimiehiltä (vasti-
neet valituksiin, lakiasiat) ja kiinteistövirastosta (kuntarekisteri). Lisäksi jär-
jestelmien ylläpidosta sekä laskujen lähettämisestä aiheutuu kuluja.

Kantakaupungissa on n. 4200 kiinteistöä. Jos koko kantakaupunki siirtyy ko-
konaisvastuulle, tarvitaan laskuttamista hoitamaan yksi henkilö lisää. Nykyi-
sin laskutusta hoitaa yksi henkilö täyspäiväisesti. Etu-Töölön kokemusten
perusteella laskutusta koskevien yhteydenottojen määrä ei lisäänny aina-
kaan radikaalisti. Laskutuksen hoitamisen kokonaiskustannukset lisääntyisi-
vät noin 100.000 euroa vuodessa. Laskutuskustannuksia suurempi merkitys
kaupungin kannalta ovat muutoksen muut vaikutukset: kiinteistöjen infor-
mointi, kiinteistöjen tietojen ajantasaistaminen, kaupungin imago jne.

Koko kaupungin kokonaisvastuuhoito mahdollistaisi kiinteistöjen lainmukais-
ten tehtävien laskutuksesta luopumisen ja katujen hoito voitaisiin toteuttaa
kokonaisuudessaan verovaroin hoidettavalla joustavalla budjettirahoituksel-
la.
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2.6. Yhteenveto

Kaupungille lumenkuljetus ja/tai pesu Kaupungille kaikki vastuut

Toimintamallin kuvaus

Lumenkuljetus:

Kaupungin tuottaja auraa ajoratojen lumen suoraan
soveltuvissa paikoissa sijaitseviin kasoihin tai mahdol-
lisuuksien mukaan linkoaa sen suoraan kuorma-auton
lavalle.

Kiinteistöt siirtävät jalkakäytäviltä kertyvän lumen
samoihin kasoihin.

Kiinteistöjä laskutetaan soveltuvan taksan mukaan.

Pesu:

Kaupungin tuottaja pesee katualueen tarvittaessa, jota
varten ei kuitenkaan siirretä ajoneuvoja. Kiinteistöjä
laskutetaan soveltuvan taksan mukaan.

Samat kiinteistönhoitoyritykset, jotka nytkin hoita-
vat kantakaupungin kiinteistöjen jalkakäytävien
aurauksen ja kiinteistöille kuuluvan puhtaanapidon,
kilpailutetaan ja otetaan tarvittavassa määrin kau-
pungin oman tuottajan aliurakoitsijoiksi. 10-20
yritystä hoitaa alueellisia kokonaisuuksia.

Kaikki aurattava lumi siirretään suoraan soveltuvis-
sa paikoissa sijaitseviin kasoihin.

Puhtaanapidon laatutason luokitus muutetaan alu-
eelliseksi vyöhykeluokitteluksi.

Kiinteistöjä laskutetaan soveltuvan taksan mukaan
tai työt tehdään verovaroin, jos kiinteistöjen lasku-
tuksesta luovutaan.

Hyödyt

Lumenkuljetus:

Kaikki katualueen lumi voidaan aurata suoraan samoi-
hin kasoihin, jolloin lunta ei tarvitse aurata autojen
sekaan ”tasapuolisesti” kiinteistöille”.

Esteettömän ympäristön ylläpito mahdollistuu myös
käytännössä. Esimerkiksi raitiovaunuliikenteen suju-
vuus voidaan turvata runsaslumisinakin talvina.

Vaihtoehtona kaikkien vastuiden siirtämiselle, tästä
muutoksesta on helpompi päästä yhteisymmärryk-
seen, koska kaikille osapuolille on odotettavissa nope-
asti hyötyjä: kaupunki, kiinteistöt, kadunkäyttäjät,
pysäköinti.

Pesu:

Pölyn määrää voidaan vähentää, kun koko katualue
voidaan pestä kerralla.

Kun koko katualueen hoito on yhden ”isännän”
vastuulla, on mahdollista muodostaa toimivat aura-
us- ja hiekoitusreitit.

Laatutaso ei vaihtele nykyisessä määrin kiinteistö-
jen rajoilla eikä suojateiden kohdalla. Jalankulkijoita
varten saadaan yhtenäisesti hoidettuja reittejä ja
on mahdollista aikaansaada esteetön ympäristö.

Puhtaanapidon taso nousee ajoradoilla sekä huo-
noimmin hoidetuilla jalkakäytäväosuuksilla. Koko
katualue saadaan kerralla puhtaaksi. Roska-
astioiden hallinta on yksissä käsissä ja niiden mää-
rää voidaan tarvittaessa lisätä.

Erilainen kalusto on paremmin hyödynnettävissä
isoilla hoitoalueilla. Jalkakäytävien liukkaudentor-
junnassa käytettävien erilaisten kemikaalien käyttö
saadaan hallintaan.

Haitat ja riskit

Lumenkuljetus:

Toimintamalli edellyttää hyvää tiedonkulkua kaupungin
ja kiinteistöjen välillä. On varmistettava, että resurssit
riittävät myös runsaslumisena talvena, jolloin niiden
tarve saattaa olla jopa kolminkertainen normaalital-
veen verrattuna.

Pysäköityjen autojen päälle ja sekaan kertyvän lumen
poiston vastuu ja tapa tulee selvittää. On sovittava
katto- ja pihalumien poistamisen menettelytavat. Kau-
pungilla on mahdollisuus antaa tarkempia määräyksiä
mm. lumen käsittelystä, sijoittamisesta ja poiskulje-
tuksesta.

Pesu: Oleellisia haittoja tai riskejä pelkän pesun siir-
rosta ei ole.

Parhaiten hoidettujen jalkakäytäväosuuksien taso
saattaa laskea.

On varmistettava, että resurssit riittävät myös run-
saslumisena talvena. On sovittava katto- ja pihalu-
mien poistamisen menettelytavat.

Tarvittavat käsityöt jäävät käytännössä enimmin
osin kiinteistöille. Esimerkiksi rännivesien jäätymi-
sen aiheuttama liukastumisriski on pystyttävä hal-
litsemaan.

Muutos nykykäytäntöön on kaiken kaikkiaan erittäin
suuri ja mukana on useita osapuolia. Muutos vaatii
runsaasti aikaa ja sen hallintaan on panostettava.
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Taulukko 6. Vastuiden siirron kustannukset tehtävittäin. Kustannukset eivät
sisällä tukitoimintojen, kuten vahingonkorvausten (+0,6-2,0 M€) ja laskutuk-
sen (+ 0,1M€) kustannuksia.

Alueet (kansikuvan mukaan) € € € € €
Pohjoinen kantakaupunki 314 000 295 000 256 000 597 000 1 462 000
Keskinen kantakaupunki 494 000 459 000 254 000 592 000 1 799 000

Ydinkeskustan asuinalueet 547 000 500 000 337 000 786 000 2 170 000
Liikekeskusta 639 000 570 000 284 000 662 000 2 155 000

YHTEENSÄ Tavanomainen talvi 1 994 000 1 824 000 1 131 000 2 637 000 7 586 000
Helppo talvi 997 000 912 000 1 131 000 2 637 000 5 677 000

Hankala talvi 5 982 000 4 560 000 1 131 000 2 637 000 14 310 000

Muu puh-
taanapito YhteensäVASTUIDEN SIIRRON

KUSTANNUKSET
Lumen
kuljetus

Muu talvi-
hoito Pesu

Taulukko 7. Kustannukset vastuiden siirron eri vaihtoehdoissa
VASTUIDEN SIIRRON VAIHTOEHDOT

Alueet (kansikuvan mukaan) € €
Pohjoinen kantakaupunki 570 000 1 462 000
Keskinen kantakaupunki 748 000 1 800 000

Ydinkeskustan asuinalueet 884 000 2 170 000
Liikekeskusta 922 000 2 154 000

YHTEENSÄ Tavanomainen talvi 3 124 000 7 586 000
Helppo talvi 2 128 000 5 677 000

Hankala talvi 7 113 000 14 310 000

Siirretään lumen-
kuljetus ja pesu

Siirretään kaikki
tehtävät

Kaupungille lumenkuljetus:
Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö: 472 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas: 13 €
Talven lumisuuden mukaan kustannusten vaihteluväli 50 % - 300

%

Kaupungille pesu:
Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö:  268 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas: 8 €

Kaupungille lumenkuljetus ja pesu:
Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö: 739 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas: 21 €
Talven hankaluuden mukaan kustannusten vaihteluväli 70 % - 230

%

Kaupungille kaikki kiinteistöjen vastuut:
Kustannukset vuodessa keskimäärin per kiinteistö: 1795 €
Kustannukset vuodessa keskimäärin per asukas: 51 €
Talven hankaluuden mukaan kustannusten vaihteluväli 70 % - 190

%

Yllä olevien kustannusten lisäksi tulevat tukitoimintojen kustannusten nousu, joista
merkittävin on vahingonkorvausten ja niiden käsittelyn osuus. Jos kaupungin vas-
tuulle siirretään lumenkuljetus, tukitoimintojen kustannukset nousevat noin 0,5
miljoonaa euroa.
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Kaikkien vastuiden siirto aiheuttaa noin 2 miljoonan euron kustannusten lisäyksen.
Tarkkaa kustannuslisäystä on erittäin vaikea etukäteen määritellä. Edellä esitetty
summa perustuu Etu-Töölöstä saatuihin kokemuksiin.

Taulukossa 8 on eroteltu ydinkeskustan (kartassa punainen ja harmaa alue) sekä
pohjoisen ja keskisen kantakaupungin (kartassa vihreä ja keltainen alue) hoitokus-
tannukset. Lisäksi taulukossa on esitetty tukitoimintojen kustannukset, jotka vaih-
televat ainoastaan talven hankaluudesta johtuen. Tukitoimintokustannukset on
arvioitu koko kantakaupunkiin liittyen eikä niitä voida luotettavasti eritellä alueja-
ossa.

Taulukko 8. Aluekokonaisuuksien ja tukitoimintojen kustannukset.

Tavanomainen
talvi

Helppo
talvi

Vaikea
talvi

Tavanomainen
talvi

Helppo
talvi

Vaikea
talvi

Ydin- ja liikekeskusta -
Hoitokustannukset 1807000 1214000 4179000 4325000 3197000 8837000
Pohjoinen ja keskinen
kantakaupunki -
Hoitokustannukset 1318000 914000 2934000 3261000 2480000 6385000
Tukitoiminnot 700000 500000 1100000 1400000 900000 2100000
Yhteensä 3825000 2628000 8213000 8986000 6577000 17322000

Siirretään lumen kuljetus ja pesu Siirretään kaikki tehtävät
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3. Johtopäätökset ja suositukset

Tavoitetila
Riittävän pitkällä tähtäimellä tavoitteena tulisi olla koko kaupungin
kokonaisvastuuhoito välivaiheiden onnistumisen mukaan.

Ydinkeskustan alueella (kansikuvassa Töölönlahden eteläpuoleinen,
punainen ja harmaa alue, ml. Etu-Töölön alueen) voi välivaiheena olla
lumen poiskuljetusvastuun ja katujen pesun vastuun siirtäminen, mi-
käli sen kokeilu onnistuu toivotusti.

Riittävä rahoitus on varmistettava ja siihen on saatava joustoa
niin, että helpot ja vaikeat talvet tasoittuvat.

Tavoitetilaan mennessä luovutaan kiinteistöjen laskutuksesta koko
kaupungissa ja kustannukset katetaan verovaroin.

Eteneminen
1. Tehdään periaatepäätös tavoitetilasta.

2. Yhdessä kiinteistöjen ja kiinteistönhoitoyritysten edustajien kanssa
selvitetään

hoidon laatuvaatimukset kiinteistöjen kannalta,
käsitöiden tarve ja niiden toteuttaminen, rännivesien jääty-
misongelma,
katto- ja pihalumia koskevat menettelytavat.

3. Laaditaan tarkemmat määräykset lumen käsittelystä, sijoittamisesta
ja poiskuljetuksesta. Määräykset koskevat kaikkia kadunhoidon vas-
tuutahoja.

4. Määritellään mahdollisimman yksiselitteisesti yhteiskunnallisesti hyö-
dyllisin kadunhoidon laatutaso eri alueilla ja tehdään sen perusteella
esitys rahoituksen kokonaismääräksi.

5. Suunnitellaan pilotit ja niiden onnistumisen mukaan vastuiden siirtä-
misen toimintokohtainen ja alueittainen aikataulu sekä tehdään teho-
kas tiedottamissuunnitelma.

6. Selvitetään esimiestyön määrän ja vaatimusten lisääntyminen ja sen
huomioon ottaminen organisoinnissa ja palkkauksessa.
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LIITE 1
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3
8.10.2001 ja 22.10.2001 pöydälle pantu asia
ESITYS KATUJEN PUHTAANAPIDON JA
TALVIKUNNOSSAPIDON JÄRJESTÄMISESTÄ HELSINGISSÄ

Khs 2001-938

Khs päätti 8.1.2001 pyytää yleisten töiden lautakunnalta koko-
naisselvityksen niistä periaatteista, joiden mukaan katujen talvi-
kunnossapito Helsingissä järjestetään.

Yleisten töiden lautakunta esittää (14.6.2001) asiasta seuraa-
vaa:

Taustaa
Kaupunginhallituksen selvityspyynnön taustalla ovat useat val-
tuustoaloitteet, toivomusponnet ja kaupungille lähetetyt kirjeet,
joissa edellytetään kiinteistöille kuuluvien kadunhoitovastuiden
siirtämistä kaupungille. Erityisesti kiinteistöille kuuluva jalkakäytä-
vien talvikunnossapitovastuu koetaan kohtuuttomaksi rasituksek-
si. Epäoikeudenmukaiseksi koetaan myös yhdistettyjen
jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapitovastuu, joka korkeim-
man hallinto-oikeuden 28.9.1999 tekemän ennakkopäätöksen
mukaan kuuluu niihin rajoittuville kiinteistöille. Erotellun jalankul-
ku- ja pyörätien talvikunnossapitovastuu jakautuu puolestaan si-
ten, että kiinteistö vastaa jalankululle varatusta osuudesta ja
kaupunki pyöräilylle varatusta osuudesta. Helsingissä KHO:n pää-
töksen mukaista vastuun siirtoa ei vielä ole otettu käyttöön vaan
kaupunki on toistaiseksi hoitanut niiden talvikunnossapidon. Ra-
kennusviraston mielestä entistä käytäntöä on syytä jatkaa edel-
leen, mikä on sopusoinnussa kokonaisvastuullisen katujen
ylläpidon laajentamisen kanssa.

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-
dosta 31.8.1978 (kunnossapitolaki) määrää kiinteistön tehtäväksi
jalkakäytävän talvikunnossapidon ja sen viereen kertyvän lumivallin
poistamisen tarvittaessa. Lisäksi kiinteistölle kuuluu tontin kohdalla
olevan katualueen puhtaanapito. Ajoradan talvikunnossapito kuu-
luu kaupungille. Lisäksi kaupunki hoitaa muut yleiset alueet sekä
omien kiinteistöjensä velvoitteet ja tekee sopimuksin kiinteistöille
kuuluvia ylläpitotehtäviä.

Nykytilanteen ongelmia

Nykyinen vastuunjako estää monin paikoin kadunhoidon rationaali-
sen toteuttamisen. Myöskään lain tulkitseminen ylläpitovastuiden
jakaantumisen suhteen ei ole yksiselitteistä. Tämä onkin aiheutta-
nut eri kaupungeissa erilaisia käytäntöjä.

Katujen talvikunnossapitovelvoite jakaantuu kiinteistöjen kesken
erittäin epätasaisesti. Monilla kaduilla on jalkakäytävä vain toisella
puolen katua, jolloin talvikunnossapitovelvoite on vain sen puolen
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kiinteistöillä. Kulmakiinteistöillä voi rasite olla moninkertainen naa-
puriin verrattuna. Jos ajorata on leveä ja jalkakäytävä kapea, saat-
taa kiinteistölle tulla lumenkuljetustarve jokaisen lumipyryn jälkeen.

Kiinteistöt hoitavat osuutensa eriaikaisesti ja erilaatuisesti, jolloin
samankin korttelin osuudella laatutaso vaihtelee. Etenkin omakoti-
alueilla saattaa jalkakäytävä tukkeutua lopputalvesta, jos kiinteistöt
eivät kuljeta vastuulleen kuuluvaa lunta pois.

Kiinteistön puhtaanapitovelvollisuus ulottuu kadun keskilinjaan asti,
kuitenkin enintään 15 metrin leveydeltä. Moni kiinteistö ei ole selvil-
lä tästä hoitovelvoitteesta ja ajoradan puhtaanapito jää usein koko-
naan hoitamatta.

Kokonaisvastuullisen katujen ylläpidon toimintamalli

Nykyisistä kokeilualueista, joilla kiinteistöjen kadunhoitovastuut on
siirretty kaupungille, saatujen kokemuksien mukaan toimintamallin
laajentaminen on perusteltua. Kadunkäyttäjien keskimääräistä
palvelutasoa pystytään nostamaan kyseisellä toimintamallilla, jos-
sa kaupunki varmistaa kaikilla jalkakäytävillä hyvän peruslaatuta-
son. Jos joku kiinteistö kuitenkin haluaa parempaa puhtaanapidon
tai talvikunnossapidon laatutasoa, mihin kaupungilla on mahdolli-
suus, se voi niin halutessaan täydentää kaupungin tarjoamaa pal-
velua esimerkiksi pesemällä katuja tai hiekoittamalla jalkakäytäviä
kaupungin toimenpiteiden lisäksi.

Uudessa toimintamallissa kaupungin kunnossapitotehtävät lisään-
tyvät ja kilpailun myötä on odotettavissa markkinoiden uudelleen-
järjestäytymistä ja alalla toimivien tahojen verkottumista. Tätä
kautta kiinteistöhuoltoyhtiöt, talonmiehet ja alan urakoitsijat voivat
yhdessä muodostaa kilpailukykyisiä ryhmiä, joilta kaupunki hank-
kii lisääntyvässä määrin kunnossapitopalveluja. Kaupunki hankkii
nämä palvelut tarjouskilpailuilla hankintasäännön ja –lain mukaan.
Rationaalisten työtapojen ja koneellisen hoidon ansiosta kiinteis-
töjen kadunhoitotehtävät voidaan toteuttaa merkittävästi nykyistä
alemmin kokonaiskustannuksin.

Rakennusviraston mielestä koko kaupungin alueella tulee kiinteis-
töille kuuluvat katujen puhtaanapito- ja talvikunnossapitovelvoit-
teet siirtää kaupungin vastuulle. Hoitovelvoitteet siirrettäisiin
vaiheittain esikaupunkialueista keskustaan päin edeten sekä ny-
kyisiä kokonaisvastuullisen hoidon alueita myös kantakaupungis-
sa vähitellen laajentaen yleisten töiden lautakunnan erikseen
päättämässä järjestyksessä vuorovaikutuksessa asukas- ja kau-
punginosayhdistysten kanssa.

Siirtymäaikana, jolloin osa kaupungin alueesta ei vielä ole katujen
kokonaisvastuullisen ylläpidon piirissä, ei ole tarkoituksenmukais-
ta siirtää näillä alueilla valmistuneiden ja yleiseen käyttöön luovu-
tettavien katujen hoitovelvollisuuksia kiinteistöille, vaikka
kunnossapitolaki antaisi tähän mahdollisuuden. Näin varmistetaan
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se, että kiinteistöjen ei tarvitse varautua puhtaanapito- ja talvikun-
nossapitotehtäviin vain vuotta tai korkeintaan muutamaa vuotta
varten ennen kuin tehtävät taas siirrettäisiin kaupungin vastuulle
alueen siirtyessä kokonaisvastuullisen kadunhoidon piiriin.

Rahoitus
Kiinteistöjen kadunhoitovelvoitteiden siirtämisestä kaupungille ai-
heutuu normaalitalvina lopputilanteessa noin 35 Mmk vuotuiset li-
säkustannukset, josta 25 Mmk johtuu jalkakäytävien
talvikunnossapidosta ja 10 Mmk katujen puhtaanapidosta. Ra-
kennusvirasto esittää, että nämä lisäkustannukset rahoitetaan ve-
rovaroin katujen ylläpitoon osoitetuista määrärahoista, joilla
katetaan kaupungille lain mukaan kuuluvat katujen ylläpitovelvoit-
teet. Vuonna 2001 katujen ylläpitoon on käytössä 170,5 milj.mk,
joten lopputilanteessa v. 2006 lisämäärärahan tarve nykyiseen
määrärahaan verrattuna on noin 20 %. Vuoden 2002 talousarvio-
ehdotuksessa on varauduttu n. 10 milj.mk määrärahojen lisäyk-
seen kokonaisvastuullisen hoidon laajenemisen johdosta.
Kaupungin kokonaistaloudessa syntyviä lisäkustannuksia voidaan
verrata esim. kiinteistöveron tuottoon, josta nämä kustannukset
ovat noin 6 %. Verovaroin rahoitettuna voidaan varmistaa kustan-
nusten jakautuminen tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti kaikille
kiinteistöille ja sitä kautta kadun käyttäjille.

Rakennusviraston mielestä verorahoitteisuuteen tulisi siirtyä jo
vuoden 2002 alusta alkaen niillä alueilla, joissa kokonaisvastuulli-
seen katujen kunnossapitoon on siirrytty ja tullaan siirtymään. Ko-
konaisvastuulliseen katujen ylläpitoon on siirryttävä vaiheittain,
siten että ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2002- 2003 ovat ny-
kyisten yhdeksän alueen Kehä I:n ulkopuoliset esikaupunkialueet,
toisessa vaiheessa vuosina 2004 - 2005 muu kaupunki kantakau-
punkia lukuun ottamatta ja kolmannessa vaiheessa vuonna 2006
kantakaupunki. Tälle etenemisjärjestelylle ja verorahoituksen
käyttämiselle jo siirtymäaikana on mm. seuraavia perusteluita:

- esikaupunkialueilla on enemmän katuja, joilla jalkakäytävä on
vain kadun toisella puolella ja siten myös talvikunnossapitovastuu
vain jalkakäytävän puoleisilla kiinteistöillä, mikä koetaan epätasa-
arvoiseksi kiinteistöjen keskuudessa

- esikaupunkialueilla jalkakäytävien talvikunnossapidon yksikkö-
kustannukset ovat keskusta-alueita pienemmät, jolloin pienem-
mällä panoksella saadaan laajempia alueita
kokonaisvastuuhoidon piiriin

- keskusta-alueilla kerrosalat ovat esikaupunkeja suuremmat, jol-
loin asukasta kohti lasketut katujen ylläpitokustannukset ovat esi-
kaupunkialueilla suuremmat

- esikaupunkialueilla on enemmän katuja, joilla kaupunki on kiin-
teistöjen tilauksesta hoitanut jalkakäytävien talvikunnossapitoteh-
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täviä, jolloin kokonaisvastuulliseen katujen ylläpitoon siirtyminen
on käytännössä helposti hoidettavissa.

Rakennusviraston esittää siirtymäajan lyhentämistä viiteen vuo-
teen, jotta siirtymäajan aiheuttamat ongelmat voitaisiin minimoida.
Tätä lyhyempi siirtymäaika johtaisi todennäköisesti ongelmiin
markkinoiden toiminnassa kun kysyntä ylittäisi tarjonnan jolloin
kunnossapidon hinnat nousisivat kohtuuttomasti. Tarjontaa on
olemassa, koska nykyisinkin jalkakäytävien talvikunnossapidosta
vastaavat ensi sijassa erilaiset yritykset, kuten kiinteistönhuoltoyh-
tiöt, mutta kuluu jonkin aikaa ennen kuin markkinat sopeutuvat
kaupungin tilauskäytäntöön.

Vaihtoehtoinen rahoitusmalli kiinteistöjen kadunhoitovelvoitteiden
siirtämisessä on nykykäytännön mukaisesti periä lisäkustannukset
kiinteistöiltä yleisten töiden lautakunnan erikseen päättämien alu-
eellisten taksojen perusteella. Tämä malli on kuitenkin asukkaiden
näkökulmasta katsoen monimutkainen ja byrokraattinen ja koetaan
eräänlaiseksi piiloveroksi, jota kautta katujen ylläpito ja muut kiin-
teistöistä kaupungille aiheutuvat kustannukset rahoitetaan. Rahoi-
tusmallin edellyttämän laskutusjärjestelmän rakentamisesta
aiheutuisi kaupungille arviolta 2,5 Mmk:n perustamiskustannukset
minkä lisäksi laskutusjärjestelmän käyttö ja ylläpito maksaisi vuo-
sittain noin 1,5 Mmk. Laskut lähetettäisiin kaikille n. 38 000 Hel-
singin kiinteistölle. Lisäksi laskuttamisesta syntyy kiinteistöille
vuosittain noin 8 Mmk:n kustannukset valtiolle menevän arvon-
lisäveron johdosta.

Toimintatapa uudessa mallissa

Kokonaisvastuullinen katujen ylläpito teetetään pääosin HKR-
Ympäristötuotannolla kaupungin omajohtoisena työnä omia ja yksi-
tyisiä koneyrittäjiä käyttäen. Kaupungin omaa kunnossapitokapasi-
teettia ei ole tarkoitus merkittävästi lisätä, vaan niiltä osin, kun
HKR-Ympäristötuotannon resurssit eivät riitä, teetetään lisääntyvät
työt yksityisillä yrittäjillä alueellisia tai toiminnallisia hoitourakoita
kilpailuttamalla tai lisäämällä yksityisen konekaluston käyttöä. Näin
voidaan hyödyntää alalla toimivia PKS- ja muita yrityksiä sekä vä-
hitellen luoda toimivat markkinat. Tätä kautta voidaan myös vai-
kuttaa kulloinkin vallitseviin markkinahintoihin ja markkinoiden
järjestäytymiseen. Omajohtoisella tuotannolla voidaan tasoittaa
myös talvi- ja kesäkauden välistä työllisyysvaihtelua ja vähentää
määräaikaisen työvoiman käyttöä.

Helsingissä on eräiden keskeisten katujen talvikunnossapito rat-
kaistu katulämmityksellä. Kiinteistöt ovat osallistuneet tehtyjen
sopimusten perusteella niiden investointi- ja käyttökustannuksiin
siltä osin, kun katulämmitystä on sijoitettu jalkakäytäville ja ajora-
tojen osalta kustannuksista on vastannut kaupunki. Katulämmi-
tyksellä saatava jalkakäytävien talvikunnossapidon taso ylittää
oleellisesti perinteisen lumen aurauksen ja liukkaudentorjunnan
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laatutason, joten tämä kustannusten jakoperuste on jatkossakin
perusteltu.

Uuteen, kokonaisvastuulliseen katujen ylläpitoon siirtyminen mer-
kitsee isoa ja periaatteellista muutosta kaupungin ja kiinteistöjen
väliseen työnjakoon, minkä vuoksi asiasta tiedottamiseen on tar-
peellista kiinnittää erityistä huomiota. Rakennusviraston tarkoituk-
sena on panostaa tiedottamiseen mm. lähettämällä ennen
vastuunjaon muutoksia kirjeet kaikille kiinteistöille, tuottamalla ai-
heesta havainnollisia esitteitä ym. materiaalia sekä olemalla vuo-
rovaikutuksessa asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

Yleisten töiden lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että:

- Koko kaupungin alueella siirrytään vaiheittain katujen kokonais-
vastuulliseen ylläpitoon, jossa kiinteistöille kunnossapitolain mu-
kaan kuuluvat katujen puhtaanapito- ja
talvikunnossapitovelvollisuudet on siirretty kaupungin vastuulle.

- Katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon siirrytään alueellisesti
esikaupunkialueista keskustaan päin edeten sekä nykyisiä alueita
asteittain laajentaen yleisten töiden lautakunnan vuosittain päät-
tämässä järjestyksessä. Muutokset valmistellaan vuorovaikutuk-
sessa asukas- ja kaupunginosayhdistysten kanssa.

- Yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito hoide-
taan jatkossakin kaupungin toimesta koko kaupungin alueella.

- Jalkakäytävien katulämmityksen kustannukset sovitaan jatkossa
erillisillä sopimuksilla.

- Katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon pyritään siirtymään
noin viiden vuoden kuluessa, eli vuoden 2006 loppuun mennessä.

- 1.1.2002 alkaen kaikki yleisten töiden lautakunnan päätöksen
perusteella kaupungin vastuulle kiinteistöiltä otetut puhtaanapito-
ja talvikunnossapitovelvollisuudet rahoitetaan verovaroin katujen
ylläpitoon osoitetuista määrärahoista. Yleisten töiden lautakunta
esittää vuosittaisissa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuk-
sissaan määrärahat toiminnan rahoittamiseksi.

- Tehdessään kadunpitopäätöksiä uusista kaduista ja luovuttaes-
saan niitä yleiseen käyttöön kaupunki ei enää siirrä kiinteistöille
jalkakäytävien puhtaanapito- tai talvikunnossapitovelvollisuuksia.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen esittelijän ehdo-
tuksen voittaessa äänin 4 - 4 puheenjohtajan äänes-
täessä esittelijän ehdotuksen puolesta ja jäsen
Kämpin äänestäessä tyhjää.

Jäsen Toverin lausuntoon tekemä muutosehdotus,
jolla muutettaisiin esityslistan sivun 15 viimeisen kap-
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paleen kahta ensimmäistä lausetta kuului seuraavas-
ti:

“Kaupungin omaa kunnossapitokapasiteettia ei ole
tämän takia tarkoitus merkittävästi lisätä vaan lisään-
tyvät työt kilpailutetaan ensisijaisesti alueellisina tai
toiminnallisina hoitourakoina ja teetetään yksityisillä
yrittäjillä tai lisäämällä yksityisen konekaluston käyt-
töä.“

Ehdotukseen yhtyivät myös jäsenet Enroth, Heickell
ja Linnoaro. Eriävä mielipide on liitetty pöytäkirjaan.

./. Liitteenä 1 on rakennusviraston raportti katujen talvikunnossa- ja
puhtaanapidon järjestämisestä Helsingissä.

./. Uudenmaan asuntokiinteistöyhdistys ry on 11.4.2001 lähettä-
nyt kadunhoidon uudelleenjärjestelyjä koskevan kirjeen. Kirje on
liitteenä 2.

Yleisten töiden lautakunnan jäsenten 4.10.2001 lähettämä kirje ja rakennusvi-
raston henkilöstöryhmän kirje 8.10.2001 ovat liitteinä 3 ja 4.

Vs.Tj toteaa, että laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidos-
ta (kunnossapitolaki) määrittelee kunnan ja tontinomistajan tehtävät katujen ja mui-
den yleisten alueiden hoidossa. Lain 8 §:n mukaan kunnalla on oikeus ottaa kokonaan
tai osittain huolehtiakseen tontinomistajalle kuuluvista kunnossapitotehtävistä. Kunta
voi ottaa kunnossapitotehtävän huolehtiakseen yhden tai useamman tontin osalta,
kaikilla asemakaava-alueilla tai asemakaavan määrätyllä osalla. Kunta voi siten periä
kunnossapitotehtävistä aiheutuneet kustannukset tontinomistajilta, mutta voi lain
mukaan myös hoitaa tehtävät korvauksetta. Kunnossapitolain 13 §:n mukaan ’kunnal-
la on oikeus keskimääräisten kustannusten mukaista korvausta vastaan ottaa huoleh-
tiakseen tontinomistajille kuuluvat puhtaanapitotehtävät määrättyjen katujen tai
tehtävien osalta. Kunta hyväksyy perittävän maksun määräämisen perusteet sisältä-
vän taksan.’

Nykyistä jalkakäytävän ja ajoradan talvikunnossa- ja puh-
taanapidon vastuunjakoa voidaan pitää jossain määrin epätar-
koituksenmukaisena ja epäoikeudenmukaisena. Nykyisessä
taloudellisessa tilanteessa ei kuitenkaan ole perusteltua ottaa
kaupungille uusia tehtäviä, jotka rahoitettaisiin verovaroin.
Kaupungin talous on lähivuosina selvästi kiristymässä ja hoito-
velvoitteiden ottaminen verovaroin hoidettavaksi aiheuttaisi
selvää lisärasitusta. Hoitovelvoitteiden siirtämisestä kokonai-
suudessaan kaupungin hoidettavaksi aiheutuisi lopputilantees-
sa n. 35 Mmk:n lisäkustannukset. Talvikunnossa- ja
puhtaanapidon menot ovat n. 110 Mmk joten lisäys olisi n. 30
%. Runsaslumisena talvena kustannukset olisivat huomatta-
vasti suuremmat.



Helsingin kantakaupungin kokonaisvastuuhoito – Mahdollisuudet ja vaikutukset

 27

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaupunki on ottanut kolmella-
toista eri osa-alueella tontinomistajien velvoitteet itselleen
(Etu-Töölö, Pakilan eteläosa, Puistola, Marjaniemi, Tammisalo,
Kulosaari, Ala-Tikkurila + Suutarila, Lauttasaari, Pakila + Palo-
heinä, Konala, Pitäjänmäki, Kaarela, Torpparinmäki). Näiden
alueiden piirissä on noin 23 % jalkakäytävistä. Kaupunki perii
kustannukset yleiseen käyttöön luovutettujen katujen varsilla
olevilta kiinteistöiltä yleisten töiden lautakunnan vahvistaman
taksan mukaan.

Vs.Tj:n mielestä on tarkoituksenmukaista, että yleisten töiden lau-
takunta jatkaa kiinteistöjen hoitovelvoitteiden ottamista kaupungil-
le. Taksajärjestelmään perustuvaa hoitovelvoitteiden siirtoa ei
kuitenkaan ole syytä laajentaa koko kaupunkia koskevaksi yleis-
ten töiden lautakunnan esittämän, varsin lyhyen siirtymäajan puit-
teissa.

Vs.Tj katsoo, että yleisten töiden lautakunta voisi jatkaa hoitovel-
voitteiden ottamista lähinnä esikaupunkialueilla. Niillä on nykyisin
kaupungin keskustaan verrattuna enemmän katuja, joilla jalkakäy-
tävä on vain kadun toisella puolella ja siten myös kunnossapito-
vastuu vain jalkakäytävän puoleisilla kiinteistöillä. Myös
kulmatonteista johtuva hoitovelvoite on näillä alueilla usein suu-
rempi rasite, koska esikaupunkialueet ovat pientalovaltaisempia ja
niillä kiinteistöt enimmäkseen itse hoitavat kadunhoitotyöt. Kau-
pungin hoitoon ottaminen on omiaan tasaamaan kiinteistöjen vel-
voitteita esikaupunkialueilla.

Kaupungin hoitoon otetuista alueista jo nyt suurin osa on esikau-
punkialueita. Esikaupunkialueiden saaminen ensisijaisesti koko-
naisvastuullisen hoidon piiriin on kunnossapitotöiden rationaalisen
hoitamisen kannalta tarkoituksenmukaista. Yleisten töiden lauta-
kunnan esittämässä etenemisjärjestyksessä kaupungin laitamat
ovat ensisijaisia ja etenemissuunta keskustaan päin.

Kantakaupungin liike- ja kerrostalokiinteistöissä kadunhoitotyöt
teetetään suurelta osin huoltoyhtiöillä tai talonmiesjärjestelmän
turvin. Erityisesti kantakaupungin alueella hoitovelvoitteiden otta-
minen kaupungille voisi käytännössä merkitä jo nyt melko harvi-
naiseksi käyneen perinteisen talonmiesjärjestelmän katoamista.
Talonmiesjärjestelmän katomaista ei ole aiheellista ainakaan kau-
pungin toimenpitein edistää. Näin ollen kantakaupungin alue tulisi
vielä jättää kokonaisvastuullisen hoidon ulkopuolelle.

Vs.Tj katsoo, että kantakaupungissa voidaan ainakin toistai-
seksi pitäytyä nykytilanteen mukaisessa järjestelyssä eli kau-
punki ja kiinteistöt hoitavat niille lain mukaan kuuluvat
velvoitteet kuitenkin niin, että Töölön alueella, jolla kiinteistö-
jen velvoitteita on jo otettu kaupungille maksua vastaan, tätä
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menettelyä jatketaan yleisten töiden lautakunnan päättämän
mukaisesti. Töölön alueurakkaa ei kannata lopettaa, koska
alueelta saadaan pitemmälle tulevaisuutta ajatellen hyviä ko-
kemuksia kokonaisvastuullisesta hoidosta kantakaupungissa.
Päätös alueellisesta hoidosta on voimassa toistaiseksi.

  ./. Oheen on liitetty karttapiirros, jossa on suuntaa antavasti esitetty
se osa kaupungista (vaihtoehdon 1 mukainen laajempi alue), jo-
hon kokonaisvastuullinen hoito olisi vähitellen tarkoituksenmu-
kaista ulottaa. Lähtökohtana on ollut, että Helsingin niemi, joka
koostuu pääasiassa tiiviisti rakennetusta kerrostaloalueesta, jäisi
toistaiseksi kokonaisvastuullisen hoidon ulkopuolelle (Töölön alu-
eurakka-aluetta lukuun ottamatta). Kartta on liitteenä 5.

Vs.Tj toteaa kuitenkin, että tässä yhteydessä ei ole mahdollista
eikä tarkoituksenmukaistakaan vetää täysin ehdotonta ja tarkkaa
rajaa esikaupunkialueiksi katsottavien, kokonaisvastuullisen hoi-
don piiriin saatettavien alueiden ja kantakaupunkialueen välille.
Tarkoituksena on, että yleisten töiden lautakunta tekee sille kuu-
luvan toimivallan nojalla aluekohtaiset päätökset kiinteistöille kuu-
luvien tehtävien ottamisesta kaupungin hoidettavaksi. Muutokset
valmistellaan vuorovaikutuksessa asukas- ja kaupunginosayhdis-
tysten kanssa. Päätösten valmistelun yhteydessä selvitetään kun-
kin alueen rajat ja tarkka rajankäynti kantakaupunginkin suhteen.

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston vuoden 2002
talousarvioehdotus ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2002
– 2004 on laadittu siltä pohjalta, että kadun hoitovelvoitteet,
joita on kiinteistöiltä otettu, rahoitetaan kiinteistöiltä saatavilla
maksutuloilla.

Yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapito
kuuluu KHO:n 28.9.1999 antaman päätöksen mukaan niihin
rajoittuville kiinteistöille. Helsingissä vastuun siirtoa kiinteis-
töille ei ole vielä tehty, vaan kaupunki on Khn 4.12.2000 te-
kemän päätöksen nojalla talvikautena 2000 – 2001 hoitanut
yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidon.
Khs on 15.10.2001 § 1352 päättänyt, että kaupunki huolehtii
yhdistettyjen jalkakäytävien ja polkupyöräteiden talvikunnos-
sapidosta talvikauden 2001 – 2002.

Hoitovelvoitteiden siirtoa ei kiinteistöjen yhdenvertaisen kohte-
lun vaatimus huomioon ottaen voida pysyvästi ottaa kaupun-
gille, jollei kaupunki samalla ota muidenkin jalkakäytävien
hoitoa huolehtiakseen. Yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyörä-
teiden osalta yleisten töiden lautakunnan tulisi siten tehdä
päätös näiden väylien talvikunnossapidon siirtämisestä asian-
omaisten kiinteistöjen vastuulle talvikauden 2001 – 2002 jäl-
keen.
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Jalkakäytävien katulämmityksestä voidaan tehdä erikseen sopimukset, kuten ny-
kyisinkin. Kadunpitopäätösten ja yleiseen käyttöön luovuttamisen osalta ei ole syytä
muuttaa lakiin perustuvaa nykyistä käytäntöä.

Lisäksi vs.tj toteaa, että yleisten töiden lautakunnan toimivaltaan kuuluu tehdä pää-
tökset katujen hoidon ottamisesta alueittain kaupungille, päättää taksoista ja siitä,
millä tavoin lisäalueet hoidetaan.

VS.TJ Kaupunginhallitus päättänee kehottaa yleisten töiden lautakuntaa
toteuttamaan katujen hoidossa sellaista toimintamallia, että

1 esikaupunkialueilla siirrytään vaiheittain katujen ko-
konaisvastuulliseen ylläpitoon, jossa kiinteistöille
kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puh-
taanapito- ja talvikunnossapitovelvollisuudet on siir-
retty kaupungin vastuulle. Esikaupunkialueiden ja
kantakaupungin raja on ohjeellisesti esitetty tämän
päätöksen liitteenä olevassa karttapiirroksessa  (vaih-
toehdon 1 mukainen laajempi alue) ja tarkentuu yleis-
ten töiden lautakunnan aluekohtaisilla päätöksillä
kohdan 2 mukaisesti.

2 katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon siirrytään
alueellisesti nykyisiä alueita asteittain laajentaen
yleisten töiden lautakunnan vuosittain päättämässä
järjestyksessä. Muutokset valmistellaan vuorovaiku-
tuksessa asukas- ja kaupunginosayhdistysten kans-
sa.

3 puhtaanapito- ja talvikunnossapitotehtävien hoidosta
kokonaisvastuullisen hoidon piiriin otetuilla alueilla ai-
heutuneet kustannukset peritään alueiden yleiseen
käyttöön luovutettujen katujen varrella olevien tonttien
omistajilta yleisten töiden lautakunnan hyväksymän
taksan mukaisesti.
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Kaupunginhallituksen päätös
1493 §

8.10.2001 ja 22.10.2001 pöydälle pantu asia
ESITYS KATUJEN PUHTAANAPIDON JA
TALVIKUNNOSSAPIDON JÄRJESTÄMISESTÄ HELSINGISSÄ

Khs 2001-938
Esityslistan asia Tj/3

Liitteet 1 - 8

Kaupunginhallitus päätti kehottaa yleisten töiden lautakuntaa to-
teuttamaan katujen hoidossa sellaista toimintamallia, että

1 esikaupunkialueilla siirrytään vaiheittain katujen ko-
konaisvastuulliseen ylläpitoon, jossa kiinteistöille
kunnossapitolain mukaan kuuluvat katujen puh-
taanapito- ja talvikunnossapitovelvollisuudet on siir-
retty kaupungin vastuulle. Esikaupunkialueiden ja
kantakaupungin raja on ohjeellisesti esitetty tämän
päätöksen liitteenä olevassa karttapiirroksessa  (vaih-
toehdon 1 mukainen laajempi alue) ja tarkentuu yleis-
ten töiden lautakunnan aluekohtaisilla päätöksillä
kohdan 2 mukaisesti.

2 katujen kokonaisvastuulliseen ylläpitoon siirrytään
alueellisesti nykyisiä alueita asteittain laajentaen
yleisten töiden lautakunnan vuosittain päättämässä
järjestyksessä. Muutokset valmistellaan vuorovaiku-
tuksessa asukas- ja kaupunginosayhdistysten ja kiin-
teistöyhdistysten kanssa.

3 puhtaanapito- ja talvikunnossapitotehtävien hoidosta
kokonaisvastuullisen hoidon piiriin otetuilla alueilla ai-
heutuneet kustannukset peritään alueiden yleiseen
käyttöön luovutettujen katujen varrella olevien tonttien
omistajilta yleisten töiden lautakunnan hyväksymän
taksan mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa yleisten töiden lautakuntaa
31.5.2002 mennessä tekemään kaupunginhallitukselle selvityksen
yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden talvikunnossapidon
pysyvästä järjestämisestä.

Kirje nro       Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys r.lle ja pöytäkir-
janote yleisten töiden lautakunnalle.

Merkittiin, että esittelijä muutti perusteluja siten, että esityksen si-
vulta 43 poistettiin neljäs kappale.
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Merkittiin, että lisäksi esittelijä muutti ehdotustaan päätöksestä ilmenevällä tavalla.

Merkittiin, että Lindeman esitti, että päätösesityksen kohtaan 2 lisätään sanat ”kiin-
teistön omistajien ja taloyhtiöiden” ja lisälause: Yhdistettyjen jalankulku ja pyörätei-
den osalta jatketaan aiempaa käytäntöä.

Lindemanin esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.  Lindeman ilmoitti edellä olevan
mukaisen eriävän mielipiteen.
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LIITE 2
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LIITE 3
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LIITE 4

Kokemuksia Etu-Töölön kokonaisvastuukokeilusta

Etu-Töölössä siirrettiin kiinteistöjen hoitovastuut kaupungille 1.5.1998 alkaen.
Työt on tehnyt kaupungin tuottajaorganisaatio.

Vaikutukset kadunkäyttäjien kannalta

Jalkakäytävien aurauksen ja hiekoituksen laatutaso on yhtenäistynyt koko
alueella: vähintäänkin koko korttelin osuus hoidetaan kerralla kuntoon ja yöl-
lisen lumipyryn jäljiltä koko alue puoleen päivään mennessä. Aiemmassa toi-
mintamallissa osa jalkakäytäviä oli kunnossa jo aikaisin aamulla, mutta osa
vasta illalla. Joillain jalkakäytäväosuuksilla hiekoitus saattoi jäädä kokonaan
tekemättä.
Koska kokeiltavassa toimintamallissa lunta ei pyritä varastoimaan jalkakäytä-
vien viereen, on pysäköintipaikkojen käytettävyys parantunut etenkin runsas-
lumisena talvena. Keväällä ne ovat lumettomia jo useita viikkoja ennen
viereistä vertailualuetta. Myös jalkakäytävien hyötyleveys on parantunut.
Roska-astioiden määrää on pystytty huomattavasti lisäämään, koska niiden
tyhjennys hoidetaan keskitetysti. Tämä on ollut etenkin koirien ulkoiluttajien
ja sitä kautta kaikkien kävelijöiden mieleen.
Mm. keväistä pölyämistä on pystytty katujen kattavien pesujen ansiosta vä-
hentämään.
Asukaskyselyjen mukaan tyytyväisyys talvihoitoon on ollut sama tai hieman
parempi kuin vertailualueella. Tyytyväisyys puhtaanapitoon on ollut parempi
kuin vertailualueella. Mielipiteiden hajonta on kuitenkin suuri.

Vaikutukset kiinteistöjen kannalta

Kaupunki on hoitanut talvikunnossapidon "peruspalvelun", kiinteistöille on
jäänyt lähinnä omia asukkaitaan palvelevaa viimeistelytyötä.
Talvihoito on tapahtunut aiempaa myöhemmin niiden kiinteistöjen kohdalla,
jotka ovat hoitaneet osuutensa nopeasti ja vastaavasti nopeutunut niiden kiin-
teistöjen kohdalla, jotka ovat hoitaneet osuutensa vasta myöhemmin.
Tyypillisen kiinteistön vuosittainen hoitomaksu kaupungille on noin 1000 €,
mikä on n. 25 € asukasta kohden. Kustannus on koettu sen verran pieneksi,
etteivät useimmat kiinteistöt ole laskeneet talonmiehen palkkaa tai pienentä-
neet hoitoyrityksen sopimushintaa. Runsaslumisena talvena pelkästään kiin-
teistön lumen poiskuljettamisen kustannukset olisivat kyseisen summan
verran.
Mikäli kiinteistön kadunhoitokustannukset ovat nousseet, on se yleensä kor-
vautunut laatutason nousulla.  Poikkeuksena ovat sellaiset kiinteistöt, jotka
esimerkiksi kadunvarren liikehuoneistojen johdosta haluavat hoitaa jalkakäy-
tävät aikaisemmin kuin kaupunki sen ehtii tehdä.

Vaikutukset kaupungin kannalta

Yhtenäisten alueiden hoito on mahdollistanut rationaaliset työtavat, mikä on
alentanut kadunhoidon kustannustasoa.
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Kaupunki on pystynyt vaikuttamaan toteutuneeseen laatutasoon: talvihoito on
toteutettu myös niiden kiinteistöjen kohdalla, jotka ovat sen aiemmin laimin-
lyöneet; puhtaanapidon laatutasoa on voitu nostaa.

Kaupunki ei ole perinyt kiinteistöiltä täysimääräisesti niiden velvoitteista syn-
tyneitä kustannuksia. Toisaalta kaupunki on hyötynyt töiden rationalisoinnissa
myös omien velvoitteidensa hoitamisessa (esim. vähentynyt höyläystarve ja
pysäköityjen autojen siirtotarve).

Kokeilualue lumisateen jälkeen

Vertailualue lumisateen jälkeen
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Kokeilualue maaliskuun lopulla

Vertailualue samana päivänä
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LIITE 5

Lahden keskustan talvihoidon tarkkailu talvikaudella 2006–2007

Yhteenvetoa aurauksesta

Pienten pyryjen jälkeen (n. 5 cm):
Auraukset hyvin hoidettu, ei oleellisia laatueroja
Myös suojatiet ja niille pääsyt sekä keskikorokkeet tyydyttävässä
kunnossa

Keskikokoisen pyryn jälkeen (10-15 cm):
Auraus joka paikassa tehty ajoissa, mutta työn jälki vaihtelee
Melko paljon kasoja p-ruuduissa ja näkemäesteinä sekä muutama
kevyen liikenteen tukkona
Melko paljon aurausvalleja estämässä suojateille pääsyn ja joitakin
keskikorokkeita hoitamatta
Kasojen poisto 3-5 vuorokautta lumipyryn jälkeen; pysäköintipaikat
pääsääntöisesti etusijalla verrattuna näkemäesteisiin

Suuren pyryn jälkeen (yli 20 cm):
Auraus lähes joka paikassa tehty ajoissa, mutta työn jälki vaihtelee
Erittäin paljon kasoja p-ruuduissa ja näkemäesteinä sekä melko pal-
jon kevyen liikenteen tukkona
Erittäin paljon aurausvalleja estämässä suojateille pääsyn ja lähes
kaikki keskikorokkeet hoitamatta
Kasojen poisto 3-10 vuorokautta lumipyryn jälkeen; pysäköintipai-
kat pääsääntöisesti etusijalla verrattuna näkemäestekasoihin

Yhteenvetoa hiekoituksesta

Erittäin liukkaita, iljanteisia kelejä ei vielä ollut (tai ainakaan sattu-
nut tarkkailuun)
Yleisin syy liukkaisiin paikkoihin on ollut aurauksen hoitaminen niin,
että pinta pääsee kovettumaan epätasaiseksi (pinta ehtii tamppaan-
tua liian kovaksi suhteessa aurausmenetelmään); silloin runsaasta-
kaan hiekoituksesta ei ole riittävää apua, koska hiekka valuu
kuoppakohtiin
Kattolumien sulamisen aikaansaamat valumat ovat monissa paikois-
sa jäätyneet vaarallisen liukkaaksi, etenkin jos ohut lumikerros vielä
estää niiden näkemisen; miten nämä tulisi hoitaa? Suolalla?
Muutaman kiinteistön kohdalla aurauksen jälki on ollut liukas
Jos auraus hoidettu hyvin ja oikea-aikaisesti, hiekoituksen tarve on
vähäinen
Suojatiet saattavat olla liukkaita, vaikka muualla ei olisikaan liukas-
ta
Jotkut kiinteistöjen sisäänkäynnit erittäin liukkaita, koska autot ovat
sutineet ne liukkaiksi poistaen samalla hiekoitusmateriaalin
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Risteysalue kunnossa
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Samanaikaisesti toisaalla ei…

…eikä todellakaan täällä…
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Kattolumien sulamisvesi jäätynyt vaarallisesti

Autot sutineet jalkakäytävän liukkaaksi
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LIITE 6

Pekka Isoniemi, toimistopäällikkö, ylläpitotoimisto

Katujen hoidon käytäntöjä Tukholmassa ja Oslossa

Tukholmassa kaupunki on siirtänyt tonttien omistajien tehtävät (jalkakäytävien talvi-
kunnossapito ja katujen puhtaanapito) kaupungin huolehtimisvastuuseen, ja rahoittaa
työt verovaroin. Työt teetetään kilpailutettuina alueurakoina ja 2010 katujen talvikun-
nossapidon budjetti oli suuruudeltaan 147 MSEK, mikä vastaa noin 16 M€. Helsingin vas-
taava budjetti oli noin 22 M€, kuitenkin sillä erotuksella että meillä katupituus on noin
300 km vähäisempi, emmekä vastaa kantakaupungin jalkakäytävien talvikunnossapidos-
ta. Tukholma ei vastaa tontinomistajasta johtuvasta liukkaudesta jalkakäytävällä (ränni-
vedet).

Oslossa katujen ylläpito kilpailutetaan neljässä suuressa alueurakassa. Urakoitsijakun-
taa edustaa kaupungin omistama tuotantoyhtiö Oslo Vei AS, joka tällä hetkellä vastaa
kantakaupungin alueurakkakokonaisuudesta. Oslo on yhtiöittänyt myös korjaamo- ja
kuljetuspalvelut, joka nykyään toimii Renault:in valtuuttaman raskaan kaluston ja työ-
koneiden maahantuojana ja merkkikorjaamona. Oslossa kuusi erillistehtävää kilpailute-
taan erikseen omina kokonaisuuksinaan kaupungin alueella: uudelleen päällystykset
(Oslo Veillä asfalttiasema), ajoratamerkinnät, liikennemerkit, bussipysäkit, katuvalot and
graffitien poistaminen. Tontinomistajat vastaavat jalkakäytävien talvikunnossapidosta.
Parkkipirkot jakavat sakkoja kiinteistöille kadunvarren pysäköintiruutujen lumikasoista.


