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Puhtaanapitotyöhön on ryhdyttävä siten, että taulukossa 1 esitetty 
kunnossapitoluokituksen mukainen siisteyden taso säilyy. Alla esite-
tyssä taulukossa suluissa esitetty siisteyden tarkistuskertojen määrä 
on ohjeellinen ja riippuu mm. vuodenajoista, juhlapyhistä, loma-
kausien ajankohdista yms. asioista, jotka saattavat vaikuttaa siis-
teyden tasoon joko yleisesti tai paikallisesti. 
 
Taulukko 1 Siisteyden taso kunnossapitoluokittain 
Kunnossapitoluokka Siisteyden taso 

 
I 
 
 
 
II 
 
 

III 

Yleisilmeeltään siisti ja puhdas roskista 
ja lehdistä – (siisteys tarkistetaan vähin-
tään joka toinen päivä) 

Yleisilmeeltään siisti, roskaantumista sal-
litaan vähäisissä määrin – (siisteys tarkis-
tetaan vähintään kerran viikossa) 

Roskia voi esiintyä jonkin verran – (siis-
teys tarkistetaan vähintään kerran 
kahdessa viikossa) 

 
Roska-astiat tulee tyhjentää niiden täyttyessä kunnossapitoluokasta 
riippumatta. 
 
Linja-autopysäkkikatosten töhryjen poisto tulee tehdä lasipintaisten 
katosten osalta 5 vuorokauden sisällä havainnosta ja pleksipintais-
ten osalta kahden viikon sisällä (ei koske jaksoa 1.10- 30.4). 
 
 
Välittömästi puhtaanapitotyön jälkeen alueiden ja varusteiden 
tulee olla roskattomia ja siistejä ja roska-astioiden tyhjiä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työhön kuuluu kaupungin vastuulle kuuluvien väylien ja niillä olevi-
en varusteiden puhtaanapito kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisesti ellei tilaajan 
kanssa erikseen ole muuta sovittu.  
 
 

Milloin työ on  
suoritettava 

Määrämittaus 
peruste 

m2 
 
 
kpl 

Työkohdeluettelossa ilmoitettu 
pinta-ala 
 
Työkohdeluettelossa ilmoitettu 
yksittäisten kohteiden määrä 
(esim. bussipysäkit) 

Mittayksikkö Mittaustapa 

Laatuvaatimukset 



 

 

 
Työhön kuuluu myös kevyenliikenteen väylien sekä linja-
autopysäkkien puhtaanapito mukaan lukien töhryjen poisto sekä 
roska-astioiden tyhjennys. 
 
Puhtaanapitotyöhön sisältyy myös luvattomien mainosten poista-
minen katualueilta. 
 
Puhtaanapitoon kuuluu myös kerättyjen roskien ym. jätteiden pois-
kuljetus ja hävittäminen siihen liittyvine jätemaksuineen 
 
Liikenneviheralueiden puhtaanapito hoidetaan vihertöistä annettu-
jen laatuvaatimusten mukaisesti. 
 
 
Puhtaanapitoon kuuluvien kulutusjätteiden, luonnonroskien, lian 
poistaminen ja roska-astioiden tyhjentäminen tulee tehdä työkoh-
teen koon ja laadun edellyttämillä menetelmillä. 
 
Yksittäisissä kohteissa puhtaanapitoa ja tarkkailua on tehostettava 
riittävän siisteyden tason ylläpitämiseksi (esim. kioskien, kauppakes-
kusten, nuorison kokoontumispaikkojen yms. lähiympäristö) 
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