
Miksi kotikatuani ei ole vielä aurattu? 
Työt on koko Helsingissä priorisoitu niin, että asuntokatujen vuoro tulee pääväylien ja 
joukkoliikennekatujen jälkeen. Yhä uuden lumen sataessa monien asuntokatujen auraus väistämättä 
viivästyy. Kun lunta sataa paljon, on kaupungin putsaaminen lumesta hidasta, vaikka kalustoa onkin 
runsaasti.  
Tutustu katujen hoitoluokkiin >  

Miksi en näe aura-autoja työssään? 
Staran aurauskalusto ei välttämättä näy katukuvassa työn rytmityksen vuoksi. Vilkkaasti liikennöidyssä 
Helsingissä ei lumitöitä mahdu tekemään sujuvasti ruuhka-aikoina. Iso osa työstä tehdäänkin yöllä, ja tauot 
ajoitetaan ruuhka-aikoihin.  

Miksi kotini portin eteen on aurattu valli? Kuka poistaa sen? 
Ajoradan auraamisen yhteydessä ei voi täysin välttää sitä, että lunta ajautuu esimerkiksi tonttiliittymiin. 
Lain mukaan tontinhaltijat vastaavat kulkuteidensä talvihoidosta, mikä koskee myös tonttiliittymiin syntyviä 
aurausvalleja.  

Miksi pysäköintipaikoilla on lumikasoja? 
Pysäköintiä joudutaan talvisaikaan rajoittamaan, jotta lumitöiden tekeminen onnistuisi ja liikenne kaduilla 
olisi talvellakin sujuvaa. Pysäköintipaikkoja voidaan käyttää tarvittaessa lumen varastointipaikkana, ei 
kuitenkaan kaikkia saman kadun paikkoja. 

Kenelle kuuluu pysäköintipaikkojen putsaaminen lumesta? Ja koska se tapahtuu?  
Katu aurataan koko leveydeltä, jos se on mahdollista. Usein kadun varsille pysäköidyt autot kuitenkin 
estävät sen. Näissä tapauksissa pysäköintipaikat aurataan osana isompaa operaatiota 
siirtokehotuskyltteineen. Työ nopeutuu huomattavasti, jos autot on siirretty aikataulun mukaan pois tieltä. 
Tutustu aikatauluun > 
Tilaa ennakkotieto oman katusi puhdistuksen ajankohdasta kännykkääsi > 

Miksi autoni kylkeen on aurattu valli? Kuka poistaa sen? 
Ajoradan auraamisen yhteydessä ei voi täysin välttää sitä, että lunta ajautuu autojen sivustoille. Jotta 
ajoradat saadaan ajokelpoisiksi, täytyy töiden edetä reippaasti. Runsaiden lumisateiden aikana auton 
omistajan on kaivettava autonsa lumesta.   

Miksi Stara ei vie saman tien lumia pois? 
Lumikasat kuljetetaan pois vasta kiireellisempien töiden jälkeen, ja Stara huolehtii aina ensisijaisesti 
pääväylien ja joukkoliikennekatujen auki pitämisestä. Satava lumi aurataan ensin tilapäisiin kasoihin, joista 
lumi kuormataan vietäväksi pois.  

Kenen vastuulla lumityöt ovat? 
Katujen ja viheralueiden hoito jakautuu Staran ja yksityisten urakoitsijoiden kesken niin, että Staran 
hoidossa on noin 60 % kaduista ja yleisistä alueista. Kartta näyttää harmaalla ja turkoosinsinisellä ne alueet, 
joiden hoidosta Stara vastaa. Etenkin keskustan alueella myös kiinteistöillä on iso vastuu talvihoidossa, 
lähes kaikki muu paitsi ajoratojen hoito. 
Tutustu vastuualuekarttaan >  

Minne palaute? 
Kaikki palaute tulee antaa kaupungin yhteisen palautejärjestelmän kautta >  

Voit myös soittaa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalveluun, p. 09 310 22 111. Näin palaute ohjautuu 
parhaiten oikealle toimijalle, sen käsittelyä seurataan ja tieto tilastoituu.  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-kunnossapito/hoitoluokitus
http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/tekstiviestit
http://www.puhdistussuunnitelmat.fi/helsinki/tekstiviestit
https://www.hel.fi/static/hkr/katu/katuyllapidon_vastuualueet.pdf
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/palaute

