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§ 134
Teleyritysten liittyminen Yhteinen kunnallistekninen työmaa -
sopimukseen

HEL 2012-015247 T 10 05 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennusviraston Helsingin 
kaupungin puolesta allekirjoittamaan esityslistan liitteenä 1 olevan 
yhteistä kunnallisteknistä työmaata koskevan tilaajien välisen 
sopimuksen teleyritysten kanssa.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteinen kunnallistekninen työmaa – tilaajien välinen sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY Muutoksenhakukielto, valmistelu
Helen Sähköverkko Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa rakennusviraston Helsingin 
kaupungin puolesta allekirjoittamaan esityslistan liitteenä 1 olevan 
yhteistä kunnallisteknistä työmaata koskevan tilaajien välisen 
sopimuksen teleyritysten kanssa.

Esittelijä

Yleisten töiden lautakunta esittää 27.11.2012 kaupunginhallitukselle, 
että se oikeuttaisi rakennusviraston allekirjoittamaan Yhteistä 
kunnallisteknistä työmaata koskevan tilaajien välisen sopimuksen 
Helsingissä toimivien teleoperaattoreiden kanssa.

Sopimus on liitteenä 1.

Sopimuksessa määritellään yhteisen työmaan tilaajien yhteiset 
periaatteet rakennushankkeiden toteutustyölle yleisillä alueilla sekä 
sopijaosapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. 
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Sopimus on laadittu rakennusviraston koordinoimana yhteistyönä. 
Sopimuksessa ovat tällä hetkellä mukana Helsingin Energia -liikelaitos, 
Helen Sähköverkko Oy, kaupunkisuunnitteluvirasto, liikennelaitos -
liikelaitos, rakennusvirasto sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -
kuntayhtymä. Sopimus allekirjoitettiin 29.5 2008.

Sopimuksen tavoitteena on parantaa sopijaosapuolien yhteistoimintaa 
rakennushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvä 
yhteistoiminta johtaa kokonaislaadun paranemiseen, kaivuhaittojen 
vähenemiseen, toteutusajan lyhenemiseen ja 
kokonaiskustannuksiltaan taloudellisempiin ratkaisuihin.

Sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka ja sen jälkeen vuoden 
kerrallaan.

Esittelijä yhtyy yleisten töiden lautakunnan esittämään käsitykseen 
siitä, että on perusteltua saada mahdollisimman moni merkittävää 
infrarakentamista Helsingissä harjoittava tilaajataho sopimukseen 
mukaan. Näin voidaan parantaa yhteistyötä ja sujuvoittaa 
rakennushankkeiden etenemistä sekä vähentää kaivutöistä aiheutuvia 
haittoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Yhteinen kunnallistekninen työmaa – tilaajien välinen sopimus

Otteet

Ote Otteen liitteet
HSY Muutoksenhakukielto, valmistelu
Helen Sähköverkko Oy Muutoksenhakukielto, valmistelu

Tiedoksi; Muutoksenhaku: Muutoksenhakukielto, valmistelu

HKR
Ksv
Helsa
Helen
HKL

Päätöshistoria
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Yleisten töiden lautakunta 27.11.2012 § 535

HEL 2012-015247 T 10 05 00

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se 
oikeuttaa rakennusviraston allekirjoittamaan liitteenä 1 olevan Yhteistä 
kunnallisteknistä työmaata koskevan tilaajien välisen sopimuksen 
Helsingissä toimivien teleoperaattoreiden kanssa. 

Kyseisessä sopimuksessa määritellään yhteisen työmaan tilaajien 
yhteiset periaatteet rakennushankkeiden toteutustyölle yleisillä alueilla 
sekä sopijaosapuolten oikeudet, velvollisuudet ja vastuut. Toteutuksella 
tarkoitetaan tässä sopimuksessa rakennushankkeiden ohjelmointi-, 
suunnittelu- ja rakentamisvaiheen johtamista ja ohjaamista sekä 
takuuajan toimenpiteitä. 

Tavoitteena on parantaa sopijaosapuolien yhteistoimintaa hankkeiden 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Hyvä yhteistoiminta johtaa 
kokonaislaadun paranemiseen, kaivuhaittojen vähenemiseen, 
toteutusajan lyhenemiseen ja kokonaiskustannuksiltaan 
taloudellisempiin ratkaisuihin.

Teleoperaattoreiden myötä sopimuksen merkitys kunnallisteknisten 
töiden yhteensovittamisessa kasvaa. Kattavuuden lisääntyminen näkyy 
myös alkuperäisen tavoitteenasettelun parempana saavuttamisena.

Yhteistä kunnallisteknistä työmaata koskeva tilaajien välinen sopimus 
on laadittu rakennusviraston koordinoimana yhteistyönä. Se on 
allekirjoitettu työhön osallistuneiden virastojen ja laitosten johdon 
toimesta 29.5 2008. 

Sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka ja sen jälkeen vuoden 
kerrallaan. 

Sopimuksen mukaan sopijaosapuoleksi voidaan ottaa uusia 
sopijaosapuolia, edellyttäen, että kaikki sopijaosapuolet hyväksyvät se. 
Kieltäytyminen hyväksymästä voi tapahtua vain perustellusta syystä. 

Rakennusvirasto on esittänyt Yhteisen kunnallisteknisen työmaan 
seurantaryhmälle teleoperaattoreiden mukaan tuloa. Kukaan 
sopijaosapuolista ei ole ilmaissut asiassa eriävää mielipidettä. Nykyiset 
sopijaosapuolet katsovat, että on nykyisen toiminnan vaikuttavuuden 
kannalta edullista saada mahdollisimman moni merkittävää 
infrarakentamista Helsingissä harjoittava tilaajataho sopimukseen 
mukaan. 
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Rakennusvirasto on neuvotellut teleoperaattoreiden kanssa 
sopimukseen liittymisestä.

Sopimuksen voimassaoloaikana yhteiset käytännöt ovat kehittyneet 
niin, että nyt sopimusta voidaan laajentaa teleoperaattoreihin, mikä 
edesauttaa kaivutöistä aiheutuvien haittojen vähentämistä.

Käsittely

27.11.2012 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos:
Lisätään päätösehdotuksen viimeisen kappaleen jälkeen seuraavat 
uudet kappaleet:

"Yhteistä kunnallisteknistä työmaata koskeva tilaajien välinen sopimus 
on laadittu rakennusviraston koordinoimana yhteistyönä. Se on 
allekirjoitettu työhön osallistuneiden virastojen ja laitosten johdon 
toimesta 29.5 2008. 

Sopimus on voimassa 31.12.2013 saakka ja sen jälkeen vuoden 
kerrallaan. 

Sopimuksen mukaan sopijaosapuoleksi voidaan ottaa uusia 
sopijaosapuolia, edellyttäen, että kaikki sopijaosapuolet hyväksyvät se. 
Kieltäytyminen hyväksymästä voi tapahtua vain perustellusta syystä. 

Rakennusvirasto on esittänyt Yhteisen kunnallisteknisen työmaan 
seurantaryhmälle teleoperaattoreiden mukaan tuloa. Kukaan 
sopijaosapuolista ei ole ilmaissut asiassa eriävää mielipidettä. Nykyiset 
sopijaosapuolet katsovat, että on nykyisen toiminnan vaikuttavuuden 
kannalta edullista saada mahdollisimman moni merkittävää 
infrarakentamista Helsingissä harjoittava tilaajataho sopimukseen 
mukaan. 

Rakennusvirasto on neuvotellut teleoperaattoreiden kanssa 
sopimukseen liittymisestä.

Sopimuksen voimassaoloaikana yhteiset käytännöt ovat kehittyneet 
niin, että nyt sopimusta voidaan laajentaa teleoperaattoreihin, mikä 
edesauttaa kaivutöistä aiheutuvien haittojen vähentämistä."

Esittelijä
osastopäällikkö
Pekka Henttonen

Lisätiedot
Eva-Lisa Karlsson, projektinjohtaja, puhelin: 310 64387

eva-lisa.karlsson(a)hel.fi
Pekka Henttonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 38479

pekka.henttonen(a)hel.fi


