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§ 489
Talvikunnossapidon varautumissuunnitelman hyväksyminen

HEL 2013-014993 T 10 05 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti hyväksyä talvikunnossapidon 
varautumissuunnitelman talvikaudelle 2013 – 2014 ohjeellisena 
noudatettavaksi. Samalla lautakunta päätti hyväksyä suunnitelman 
mukaiset, osittain talvikunnossapidettävät kadut ja niitä koskevat 
hoitorajoitukset Bulevardin lumenhoitojärjestelyjä lukuun ottamatta. 

Käsittely

Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen ensimmäisen kappaleen 
viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: "Samalla lautakunta 
päätti hyväksyä suunnitelman mukaiset, osittain 
talvikunnossapidettävät kadut ja niitä koskevat hoitorajoitukset 
Bulevardin lumenhoitojärjestelyjä lukuun ottamatta."
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Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee hyväksyä talvikunnossapidon 
varautumissuunnitelman talvikaudelle 2013 – 2014 ohjeellisena 
noudatettavaksi. Samalla lautakunta päättänee hyväksyä suunnitelman 
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mukaiset, osittain talvikunnossapidettävät kadut ja niitä koskevat 
hoitorajoitukset. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus edellytti 11.3.2013 kaupunkisuunnitteluvirastoa ja 
rakennusvirastoa laatimaan uudistetun talvikunnossapidon 
valmiussuunnitelman ja esittämään sen kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Rakennusvirasto on uudistanut talvihoidon varautumisprosessia ja 
päivittänyt vuonna 2011 laaditun talvikunnossapidon 
varautumissuunnitelman (valmiussuunnitelman) edellisten 
runsaslumisten talvien kokemusten perusteella. Kehittämistyötä on 
tehty yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston (talvikauden poikkeavat 
liikennejärjestelyt) ja urakoitsijoiden (varautumisjärjestelyt) kanssa sekä 
ympäristökeskuksen ja rakennusvalvontaviraston (tilapäiset 
lumenvastaanottopaikat) kanssa.

Varautumissuunnitelma

Varautumissuunnitelma on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä 
osassa määritellään talvihoitoon varautumisen tehtävät, niiden 
aikataulu ja vastuutaho siten, että talvikunnossapidon 
toimenpidevalmius on varmistettu heti tilanteen niin vaatiessa. Näiden 
tehtävien suorittaminen ajallaan jokavuotisena jatkuvana prosessina 
varmistaa ensilumen lumitöiden nopean ja sujuvan käynnistämisen.

Varautumissuunnitelman toisessa osassa kuvataan varautuminen 
poikkeavan runsaaseen lumentuloon, määritellään poikkeuksellisen 
lumitilanteen kriteerit ja sen vaatimat erityistoimet.

Varautumissuunnitelmaan ensimmäiseen osaan sisältyvät tehtävät 
ovat:

 yhteistyön käynnistäminen Ilmatieteen laitoksen kanssa
 urakoitsijoiden talvihoidon työsuunnitelmien tarkistus
 lumenvastaanottopaikkojen tarkistus
 muiden lumensäilytyspaikkojen selvittäminen (yleiset alueet, 

tontit)
 osittain aurattavien katujen nimeäminen ja päättäminen
 talviaikaisten pysäköintijärjestelyjen määrittely ja päättäminen
 ulkoisen viestinnän suunnitelma laatiminen

SEnnen talvikautta varmistetaan lumitilanteen seurantamenettely 
Ilmatieteen laitoksen kanssa. Talven aikana lumitilannetta seurataan 
jatkuvasti ja raportoidaan päivittäin. Katujen ylläpidon koordinaattori on 
vastuussa lumitilanteen seuraamisesta ja erityisesti kutsuu koolle 
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erityistoimien käynnistämisestä päättävän ryhmän keliennusteiden ja 
lumenpaksuuden raja-arvon täyttyessä.

Ennen talvikauden alkua tarkistetaan urakoitsijoiden talvihoidon 
tarkennetut työsuunnitelmat resursseineen ja varallaoloineen 
normaalitoiminnassa sekä erityisoloissa.  

Virallisten lumen vastaanottopaikkojen sekä niiden varapaikkojen 
toimintavalmius ja -varmuus sekä aukioloajat tarkistetaan.

Lunta pyritään säilyttämään lähialueilla, jollei säilyttämisestä ei ole 
haittaa.

Yleisten alueiden (puistot, pellot, niityt jne.) ja rakentamattomien 
tonttien käyttömahdollisuudet lumen säilytykseen selvitetään. Lunta 
voidaan säilyttää myös katualueilla, mikäli se ei haittaa merkittävästi 
kadun käyttöä. Kyseiset kadut, yleensä katuosat, esitetään 
varautumissuunnitelmassa osittain talvikunnossa pidettäviksi kaduiksi

Yleisten alueiden ja rakentamattomien tonttien sekä osittain 
talvikunnossapidettävien katuosuuksien käyttö lumen varastointiin 
arvioidaan vuosittain jatkuvana prosessina ja esitetään lautakunnan 
hyväksyttäväksi vuosittain ennen talvikauden alkua. 

Talviaikaiset laajamittaiset katujen pysäköintijärjestelyt valmistellaan 
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston ja 
urakoitsijoiden kanssa. Lisäksi kartoitetaan asukaspysäköintiin 
tarkoitetut lisäpysäköintipaikat ja autohotellien käyttömahdollisuudet. 
Pysäköintijärjestelyiden määrä on kasvanut merkittävästi, ja 
järjestelyiden soveltuvuus harkitaan ja päätetään kohteittain edellisten 
vuosien kokemusten perusteella. 

Ulkoisen viestinnän suunnitelmassa esitetään, miten talvikauden 
aikana viestitään ajankohtaisista asioista asukkaille ja medialle. 
Rakennusviraston internet-sivuille luodaan verkkosivu, johon kootaan 
talvihoitoon liittyvät käytännöt, vastuut, palautemahdollisuus ja 
sähköiset palvelut. Talven kuluessa näistä asioista viestitään 
tarvittaessa mediatiedotteilla ja twitterissä. 

Varautumissuunnitelman toinen osa sisältää runsaasta lumentulosta 
johtuvat menettelyt ja erityistoimenpiteet. Keskeisiä asioita ovat 
erityistoimien käynnistämisen kriteerien määrittely ja erityistoimien 
johtoryhmän nimeäminen. Mahdollisten erityistoimien käynnistämisestä 
päättää johtoryhmä. Koska erityistoimet eivät kuulu normaaleihin 
ylläpidon sopimuksiin, niiden käynnistäminen edellyttää myös 
hyväksytyn talousarvion ylittävää lisärahoitusta. Urakoitsijoiden 
resursseja lisätään kaikin mahdollisin keinoin. 
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Erityistoimet kohdistetaan ensisijaisesti joukkoliikenteen sujuvuuden ja 
yleistä turvallisuutta palvelevan katuverkontoimivuuden 
varmistamisesta johtoryhmän erikseen määräämällä tavalla ja 
järjestyksessä. Johtoryhmän päätettäviä asioita ovat mm. erityistoimien 
kohdentaminen ja palvelun laatutaso, pysäköintijärjestelyjen 
täydennykset, ajoneuvojen siirtotoiminta ja tilanteesta tiedottaminen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Osmo Torvinen

Lisätiedot
Tarja Myller, ylläpitoinsinööri, puhelin: 310 38538

tarja.myller(a)hel.fi

Liitteet

1 Varautumissuunnitelma 
2 Osittain talvikunnossapidettävät kadut

Otteet

Ote Otteen liitteet
Valmistelijat Esitysteksti
Kaupunkisuunnitteluvirasto Esitysteksti
Stara Esitysteksti
Taloussuunnittelukeskus Esitysteksti
Ympäristökeskus Esitysteksti
Liikennelaitos Esitysteksti
Rakennusvalvontavirasto Esitysteksti


