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§ 77
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Kaisa Hernbergin ym. valtuustoaloitteesta koskien puut-
tumista työmaiden turvallisuuteen katutyökoulutusta kehittämällä

HEL 2020-011644 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian kahdeksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Antti Möller: Pyydän asian kahdeksi viikoksi pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jyrki Paavilainen, projektinjohtaja: 310 25896

jyrki.paavilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Hernberg Kaisa Puututaan työmaiden tur-
vallisuuspuutteisiin katutyökoulutusta kehittämällä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Nykyisellään Helsingin kaupunki yhdessä Espoon, Kauniaisten ja Van-
taan kaupunkien kanssa edellyttää hallinnoimillaan yleisillä alueilla teh-
tävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöltä voimassao-
levan Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Lisäksi kaivutyöstä vastaaval-
la henkilöllä tulee olla voimassa oleva Väyläviraston hyväksymä Tietur-
va 1- tai 2-kortti, tai hyväksytysti suoritettu Pääkaupunkiseudun katu-
työt -koulutus ja siitä todisteena voimassa oleva Pääkaupunkiseudun 
katutyökortti.
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Pääkaupunkiseudun (PKS) katutyöt -koulutusta on järjestetty vuodesta 
2006 lähtien. Koulutus järjestetään yhden päivän koulutuksena ja sii-
hen liittyy kurssipäivänä suoritettava tentti, jonka läpäisseet saavat 
Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Koulutuksia järjestetään vuosittain 
ja niille osallistuu vuositasolla keskimäärin 600 henkilöä. Osallistujina 
on niin kaivutöitä kuin muita yleisillä alueilla tehtäviä töitä tekeviä toimi-
joita infraurakoitsijoista elokuvan tekijöihin. Koulutusta on kehitetty sen 
aloittamisesta lähtien jatkuvasti, ja kehittäminen on varmasti tarpeen 
myös vastaisuudessa, jotta alati muuttuva toimintaympäristö voidaan 
paremmin ottaa huomioon. 

Koulutuksen järjestäminen on lisännyt kadulla töitä tekevien tietoisuutta 
näkökohdista, joilla on vaikutusta liikenteen sujuvuudelle, turvallisuu-
delle ja esteettömyydelle. Lisäksi koulutuksella on voitu ohjeistaa toimi-
joita huomioimaan paremmin kadulla ja yleisellä alueella sijaitsevat 
johdot ja laitteet sekä kadun ja yleisen alueen rakenteet siten, että töis-
tä aiheutuvaa haittaa ja vahinkoja on saatu vähennettyä. Koulutuksella 
on ollut selkeä vaikutus edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamises-
sa, mutta toki kehittämistä on edelleen. Lisäksi tarvitaan myös selkeää 
asennemuutosta, jotta tietoisuus muuttuu teoiksi ja toimintatavaksi.

Koulutus on jo aiemmin sisältänyt luennot eri liikennemuotojen huo-
mioon ottamisesta sekä syvällisemmän kuvauksen hyvistä ja hyväksyt-
tävistä työmaan liikennejärjestelyistä. Pyöräliikenteen ja katutöiden yh-
teensovittamisesta on koulutuksessa oma erillinen osuus. Viimeisim-
pään koulutukseen marraskuussa 2020 sisällytettiin myös luento asu-
kasystävällisestä työmaasta. Tämän sekä katutyömaiden viestinnän 
osuutta on myös tarkoitus kasvattaa vuoden 2021 koulutuksissa. Asu-
kas-, liikkuja- ja toimijalähtöisyyden sekä viestinnän osalta materiaalina 
toimivat erityisesti Helsingin kaupungin tuottamat aineistot, kuten vuon-
na 2020 julkaistu Asukaslähtöinen työmaa -opas.

Helsingin toimintaympäristö, erityisesti kantakaupunki, on haastava ja 
erityislaatuinen minkä tahansa yleiselle alueelle ulottuvan työmaan tai 
muun alueen käyttöä rajoittavan toiminnan osalta. Työmaiden ja liiken-
nejärjestelyiden toteuttamiseen voidaan ensisijaisesti vaikuttaa töitä ja 
tilapäisiä liikennejärjestelyitä koskevin määräyksin. Kaupungilla on ka-
dun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun 
lain (669/1978, myöh. kunnossapitolaki) nojalla oikeus antaa yleisellä 
alueella tehtävän työn suorittamisesta määräyksiä, jotka ovat tarpeen 
liikenteen sujuvuudelle, turvallisuudelle ja esteettömyydelle aiheutuvan 
haitan vähentämiseksi. Kaupunki voi lisäksi vaatia muutoksia ja täs-
mennyksiä työn suorittajan esittämiin tilapäisiä liikennejärjestelyitä kos-
keviin suunnitelmiin sekä ennen niiden hyväksymistä, että tarvittaessa 
myös työn aikana.
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Näihin Helsingin yleisillä alueilla tehtäviin töihin kohdistuviin erityisvaa-
timuksiin ja haittojen vähentämiseen voidaan vaikuttaa myös uudista-
malla nykyisiä kaupungin omia sekä kansallisia ohjeita liittyen työmai-
den liikennejärjestelyihin. Vuoden 2021 aikana on tavoitteena käynnis-
tää ohjeiden päivitystyö, sekä liittää ne tyomaaopas.fi-sivustoon. En-
simmäisessä vaiheessa viimeistellään ja otetaan käyttöön pyöräliiken-
teen työmaaohje keväällä 2021. Kaupungin oman katutyökoulutuksen 
tarvetta ja sisältöä tarkastellaan vuoden 2021 kuluessa. 

Helsingin kaupunki on jo järjestänyt Katutöiden haittojen vähentäminen 
–hankkeeseen liittyen elo-syyskuussa 2020 Katurakentaja-
koulutuspilotin yhteistyössä infra-alan toimijoiden ja Taitotalon kanssa. 
Koulutus keskittyi erityisesti isojen katuhankkeiden valmisteluun ja sii-
hen osallistuivat merkittävässä roolissa myös kaupungin katusuunnitte-
lun vetäjät, suunnittelukonsultit sekä rakennuttajat. Koulutuksen jatkoa 
tarkastellaan kevään 2021 aikana, riippuen osin myös koronatilanteen 
kehittymisestä.

Erityisesti isojen liikennejärjestely- ja katusaneeraushankkeiden työ-
maan aikaisten liikennejärjestelyjen osalta kaupungin liikenne- ja katu-
suunnittelupalvelu on päivittänyt suunnittelun ohjauksen ja rakentami-
sen valmistelun asiakirjat. Päivityksen myötä hankkeiden liikennejärjes-
telyjen periaatteet ja prioriteetit esitetään jo katu- ja rakennussuunnitte-
luvaiheessa pyrkien varmistamaan järjestelyjen nykyistä paremman 
huomioon ottamisen itse rakennushankkeen hankinta-asiakirjoissa ja 
sopimuksissa. Alueidenkäytön ja -valvonnan sekä liikenne- ja katu-
suunnittelun yhteistyössä kehitetään parhaillaan myös prosessia liittyen 
erityisesti isojen ja keskisuurien katuhankkeiden liikennejärjestelyjen 
käsittelyyn.

Voimassa olevasta lainsäädännöstä ei ole johdettavissa perustetta 
edellyttää erityisen katutyökoulutuksen suorittamista. Kaupunki on kui-
tenkin esittänyt valtioneuvostolle keväällä 2020 antamassaan kunnos-
sapitolain muutosehdotuksessa, että kunnossapitolaissa jatkossa sää-
dettäisiin mahdollisuudesta asettaa tällainen vaatimus. Ympäristöminis-
teriössä on käynnissä tällä hetkellä selvitystyö kunnossapitolain koko-
naisuudistustarpeesta. Tältä osin Helsingin kaupunki tavoittelee erityi-
sesti mahdollisuutta ohjata kadulla tapahtuvia töitä yleisellä tasolla, 
asettaa kadulla työskenteleville toimijoille nykyistä vahvemmin päte-
vyysvaatimuksia sekä tehokkaampia keinoja työmaiden puutteiden 
sanktiointiin. 

Alueidenkäyttö ja -valvonta on uudistanut vuonna 2020 kaivutöitä kos-
kevaa päätöspohjaa sekä päätöksissä käytettäviä vakiomääräyksiä. 
Kaikkiin yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskeviin päätöksiin on loppu-
vuodesta 2020 lähtien lisätty erillinen ohje työmaataulun käyttämisestä 
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sekä täytettävä työmaataulupohja. Näiden toimenpiteiden lisäksi aluei-
denkäyttö ja -valvonta tulee vaatimaan jatkossa katutyöilmoituksen liit-
teenä työhön ryhtyvältä työnsä dokumentointia maastossa. Tällä on 
tarkoitus vähentää kaupungin tarkastajien aikaa vieviä ja rutiininomai-
sia työtehtäviä, jotta resursseja voidaan kohdentaa paremmin haasta-
viin kohteisiin, sekä ohjata työstä vastaavaa valvomaan itse tilaamansa 
työn jälkeä.

Kunnossapitolain mahdollinen kokonaisuudistus käynnistyy aikaisin-
taan vuoden 2022 alussa, eikä muutoksia nykyiseen lainsäädäntöön 
ole siten tiedossa lähiaikoina. Helsingin kaupunki hakee vaikuttavuutta 
katutöiden haittojen vähentämiseen erityisesti ohjeiden päivittämisellä, 
työmaiden omavalvonnalla, viestinnällä, katutöitä koskevien määräys-
ten sekä koulutuksen kehittämisellä edelleen.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Kaisa Hernberg ja 28 muuta valtuutettua ovat tehneet 
21.10.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:          

Puututaan työmaiden turvallisuuspuutteisiin katutyökoulutusta kehittä-
mällä

Helsinki palkkasi kesän 2020 ajaksi työmaatarkkailijoita valvomaan ka-
tutöiden laatua. Tarkkailijat totesivat saman kuin lukuisat katutyömai-
den keskellä arjessaan sukkuloivat kaupunkilaiset: katutyömaiden lii-
kennejärjestelyt ovat usein puutteelliset ja jopa vaaralliset. Erityisen 
paljon puutteita havaittiin kävelyn ja pyöräilyn poikkeusjärjestelyissä.

Katutöiden aikaisen turvallisuuden parantamiseksi tarvitaan monenlai-
sia toimia. Yksi tärkeä keino edistää parempaa työmaiden laatua on 
osaamisen kehittäminen.

Helsinki edellyttää jo nykyisin kaikilta katutyömailla työskenteleviltä 
henkilöiltä katutyökoulutuksen suorittamista. Nykyinen koulutus ei vali-
tettavasti kuitenkaan tuota haluttua lopputulosta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että:

 Helsingin katutyökoulutuksen sisältöjä kehitetään. Kadun käyttäjien 
näkökulman tulee olla vahvasti esillä, ja erityistä huomiota tulee 
kiinnittää kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuteen ja sujuvuuteen liittyviin 
sisältöihin. Myös Helsingin kantakaupungin poikkeuksellisuus lii-
kenneympäristönä tulee huomioida entistä paremmin.
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 Velvoite osallistua katutyökoulutukseen ulotetaan rakennusurakoit-
sijoiden henkilöstön ohella myös katusuunnittelijoihin, suunnittelu-
konsultteihin ja rakennuttajiin.

 Alueidenkäytön lupaehtoja selkiytetään katutöiden osalta.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa anta-
maan lausunnon kaupunginhallitukselle 28.1.2021 mennessä.

Kaupunginkanslia on myöntänyt lausunnon antamiselle lisäaikaa 
2.3.2020 saakka. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Jyrki Paavilainen, projektinjohtaja: 310 25896

jyrki.paavilainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuustoaloite 21.10.2020 Hernberg Kaisa Puututaan työmaiden tur-
vallisuuspuutteisiin katutyökoulutusta kehittämällä

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


