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HELSINKI JATKAA JALANKULKIJOIDEN TEKSTIVIESTIVAROIT TAMISTA 
 
Helsingissä on kokeiltu jalankulkijoiden varoittamista liukkaista keleistä tekstiviestein. Varoitusviesti 
on lähetetty, kun talvihoidon päivystäjä on havainnut kelin muuttuneen vaarallisen liukkaaksi. Kaik-
kien jalkakäytävien hiekoittaminen kestää oman aikansa, mutta varoitus tavoittaa kaupunkilaiset he-
ti. Palvelusta on saatu erittäin positiivista palautetta ja siksi palvelua jatketaan myös tulevana talve-
na. 

Varoitus annettiin viime talvena 10 kertaa. Palvelu on ollut saatavissa myös Kuopiossa, Jyväskyläs-
sä, Lahdessa, Sipoossa, Porvoossa, Oulussa ja Salossa ja varoitettavien kokonaismäärä tällä het-
kellä on lähes 7000. Varoitusviestien kokonaismäärä oli viime talvena noin 50.000 kpl.  

Useimmat varoitettavat ovat uskoneet hyötyneensä palvelusta ja haluavat palvelua jatkettavan. Tu-
levana talvena pyritään palvelua markkinoimalla lisäämään varoitettavien määrää. Tavoitteena Hel-
singissä on ainakin 100 hoitoa edellyttävän liukastumisen välttäminen, jolloin yhteiskunnallinen ko-
konaissäästö on vähintäänkin satoja tuhansia euroja. 

Saadun palautteen perusteella varoitettavat haluavat varoituksen mieluummin liian usein kuin har-
voin. Joka tapauksessa tavoitteena on varoittaa ainakin kaikilla ”pääkallokeleillä”. Liukkaus saattaa 
kuitenkin olla hyvinkin paikallista, joten varovaisuutta on noudatettava, vaikka varoitusta ei olisikaan 
tullut. Palvelu ei muuta millään tavalla kunnan tai kiinteistöjen liukkaudentorjuntavastuita eikä jalan-
kulkijan omaa vastuuta. 

Varoituspalvelu tarjotaan asukkaille ilmaiseksi. Varoitettavat voivat valita, tuleeko varoitus yöllä syn-
tyneestä liukkaudesta heti, klo 6, klo 7 vai klo 8. Viikonloppuisin varoitus tulee tuntia myöhemmin.  

Lisätietoja palvelun verkkosivuilta http://sva.putteri.fi/ 

 
 

 
Näin ilmoittaudut varoitettavaksi: 
 
Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 siitä puhelimesta, johon haluat varoituksen tulevan:  

o kirjoita alkuun sanat varoitus helsinki  
o kirjoita loppuun joko heti , 6, 7 tai 8 sen mukaan haluatko varoituksen yöllä synty-

neestä liukkaudesta heti kun varoitus on annettu, klo 6, klo 7 vai klo 8. 

Jos esimerkiksi haluat yöllä syntyneestä liukkaudesta varoituksen aamulla klo 7, lähetät 
tekstiviestin: varoitus helsinki 7  

Ilmoittautumisesi pysyy voimassa tulevinakin talvikausina. Mikäli haluat poistua palvelus-
ta, lähetä numeroon  16130 tekstiviesti: varoitus sulje  

Palveluun liittyminen ja siitä poistuminen maksaa 16 senttiä. Varoitusviestien vastaanot-
taminen on palvelun käyttäjälle maksutonta. 

 
Voit antaa palautetta tai kysyä lisätietoja seuraavasti: 

- sähköpostilla tai palvelun verkkosivuilta, varoituspalvelu@netti.fi, www.sva.putteri.fi 
- tekstiviestillä numeroon 16130: kirjoita alkuun "Varoitus" ja sen jälkeen palautteesi 
- soittamalla rakennusviraston asiakaspalveluun, puh. (09) 310 39 000 
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VAROITETTAVIEN PALAUTE TALVIKAUDELTA 2009 – 10, 

Helsinki ja vertailu kaikkiin kuntiin 

 

 


