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Ohjelma
• Klo 12:00 – 12:30 - Yleiskatsaus lumenvastaanottotoimintaan

• Lumenvastaanottopaikat talvella 2018-2019 (Helsingin kaupunki, Stara)

• Mitä uudistuksia talvikaudelle 2018-2019 tulee, miksi ja mitä vaikutuksia uudistuksilla on? (Helsingin kaupunki, Stara)

• Klo 12:30 – 15:00 - Lumenvastaanottopalvelun käyttöön liittyvät uudistukset

• Mitä uudistuksia käytännössä tulee? (Palmia)

• Miten palvelun käytössä autetaan ja kuinka käyttöä valvotaan? (Palmia)

• Miten lumenvastaanottopaikoilla tulee toimia? (Palmia)

• Miten ongelmatilanteissa tulee toimia? (Palmia)

• Mikä uudistuu itse lumenvastaanottopaikoilla? (Turvakolmio Group)

• Miten uuteen palveluun rekisteröidytään? (Mirasys)

• Mikä uudistuu palvelun hallinnassa ja tietojen hyödyntämisessä? (Mirasys)

• Mitä hyödyllistä uudessa palvelussa on palvelun käyttäjille? (Mirasys)

• Klo 15:00 - Tilaisuuden päättyminen



Yleiskatsaus

lumenvastaanottotoimintaan



Lumenvastaanottopaikat talvella 2018-2019
1. Hernesaari – 24/7 – 60.000 krm

• Sijainti: Hernesaaren eteläkärki

2. Herttoniemi – 11.000 krm

• ma–pe 6.30–22.30, la 6.30–14.30

• Fastholmaan johtavan tien eteläpuoli, ajo Majavatieltä

3. Kyläsaari – 20.000 krm

• ma-ke 6.30-22.30, to-pe 6.30-20.30, la 6.30-14.30

• Kyläsaarenkatu 8

4. Malmi – 15.000 krm

• ma-pe 6:30-20:30

• Ajo Tattariharjuntieltä Malmin lentoaseman liittymästä

5. Maununneva – 26.000 krm

• ma-pe 6.30-22.30, la 6.30-20 su 7-20, (huolto klo 10-11)

6. Oulunkylä (Patola) – 10.000 krm

• ma-pe 6:30-21, la 6:30-20, su 7-20

7. Viikki – 24/7 – 45.000 krm

• Viikintie 33

• Ajo teollisuusalueelle pohjoispuolen sisäänajoväylältä

8. Vuosaari – 24/7 – 2.300 krm

• Ajo Satamakaarelta



Mitä uudistuksia tulee, miksi ja

mitä vaikutuksia uudistuksilla on?
TAUSTAA 1/3

• Maailman toimivin kaupunki - Ketkä kaikki ovat kuulleet tämän tavoitteen?

• Miten tämä liittyy lumenvastaanottoon?

• Helsinki haluaa olla päivä päivältä parempi, tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin;

• Kaupunki mieltää kaikessa toiminnassaan olevansa perusluonteeltaan palvelutehtävässä; 

• Helsinki ymmärtää roolinsa yhä enemmän edellytysten luojana ja mahdollistajana;

• Kaupungin taloutta hoidetaan vastuullisesti, kestävästi ja tuottavasti, jotta kuntalaisten palvelut voidaan turvata 

pitkällä aikavälillä; 

• Helsinki ottaa vastuunsa ilmastonmuutoksen torjunnassa vakavasti ja torjuu ilmastonmuutosta kunnianhimoisesti.



Mitä uudistuksia tulee, miksi ja

mitä vaikutuksia uudistuksilla on?
TAUSTAA 2/3

• Ympäristövaikutukset - Ketkä haluavat tuleville sukupolville paikan elää?

• Miten tämä liittyy lumenvastaanottoon?

• Kuorman koko: CO2 –päästöjen vähentäminen

• Kuorman sisältö: Jätteiden ja epäpuhtauksien vesistöön ja maaperään kulkeutumisen vähentäminen



Mitä uudistuksia tulee, miksi ja

mitä vaikutuksia uudistuksilla on?
TAUSTAA 3/3

• Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista – Ketkä kaikki haluavat noudattaa lainsäädäntöä?

• Miten tämä liittyy lumenvastaanottoon?

• Kulunvalvonnan palvelutarve toistuvaa ja ylittää hankintarajat

• Sopimuksen päättyminen aiemman kulunvalvonnan palveluntoimijan kanssa

• Uuden kilpailutuksen myötä voitiin uudistaa myös palvelua



Mitä uudistuksia tulee, miksi ja

mitä vaikutuksia uudistuksilla on?
UUDISTUKSIA

• Lumenvastaanottopalvelun käytön seurannan parantaminen

• Taustaan peilaten palvelun käytön seurantaa oli tarve uudistaa.

• Miten uudistus näkyy käytännössä? - Palmia kertoo hetken kuluttua.

• Lumenvastaanottopalvelun palvelun parantaminen palvelun käyttäjille

• Minkälaisia tarpeita on ollut, joihin ei aiemmin ole vastattu?

• Olkaapa kuulolla kun Palmia, Turvakolmio ja Mirasys kertoo uudistuneesta palvelusta ja tehkää kehitysehdotuksia.

• Käyttöehdot – Ketkä kaikki ovat kuulleet GDPR -termin?

• Henkilötietosuojalaki uudistus näkyy rekisteröitymisessä.

• Ketkä kaikki haluavat maksaa toisen virheellisestä toiminnasta?

• Aiheuttamisperusteisten kustannusten periminen palvelun käyttäjästä johtuvasta ylimääräisestä palvelutarpeesta korostettu 

ehdoissa.



Mitä uudistuksia tulee, miksi ja

mitä vaikutuksia uudistuksilla on?
TARKISTUS

• Helsingin lumenvastaanottopaikkojen vastaanottomaksun hinnan tarkistus

• Miksi juuri nyt? Vaikuttivatko uudistukset tarkistukseen?

• Palvelu-uudistuksien kustannuksia ei huomioitu tässä yhteydessä.

• Kustannukset laskettu 10 vuotta taaksepäin kustannuksia ja keskimääräinen lumikuormamäärä vielä pidemmälle

• Uudistusten myötä odotetaan, että tarkistustarvetta ei ylöspäin tulisi ainakaan lähiaikoina, mutta se jää nähtäväksi.



Stara valvoo osaltaan myös uudistusten toimintaa ja 

toimivuutta.

Lumenvastaanottopalvelun käyttöön liittyvät yhteydenotot 

Staralle:

staralumenvastaanotto@hel.fi


