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§ 613
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden 
jaoston virkamatka Hampuriin 3.–5.10.2018

HEL 2018-009030 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten 
ja yleisten alueiden jaoston varsinaiset jäsenet, tai näiden ollessa esty-
neitä varajäsenet, tekemään virkamatkan Hampuriin, Saksaan 3.–
5.10.2018.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on 29.1.2018 (50 §) hyväksynyt luottamushenkilöi-
den virkamatkojen periaatteet, joiden mukaan kaupunginhallitus voi eri-
tyisestä perustellusta syystä päättää aluerajausten ulkopuolelle suun-
tautuvista virkamatkoista.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
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ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionme-
netyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttö-
varoista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustan-
nuksista on noin 2 000 euroa henkilöä kohden.

Rakennusten ja yleisten alueiden jaosto valmistelee parhaillaan kau-
pungin kiinteistöstrategiaa, joka esitellään luottamuselimille kuluvan 
syksyn aikana. Välittömästi sen jälkeen käynnistyy strategiaan liittyvän 
toteutus- ja sisäilmaohjelman toimeenpano, joka jatkuu useita vuosia. 
Kiinteistöstrategiassa linjataan kaupungin palvelukiinteistöjen suunnit-
telua, rakennuttamista, rakentamista, ylläpitoa ja omistamista. Jaoston 
ja toimialan käytännön työn kannalta on tärkeää tutustua myös muualla 
maailmalla tapahtuvaan palvelutilojen suunnitteluun ja toteutukseen se-
kä niistä saatuihin kokemuksiin.

Hampurin valikoituminen jaoston matkakohteeksi on perusteltua, sillä 
Hampuri on nopeasti kasvava eurooppalainen suurkaupunki, jossa on 
viime vuosina voimakkaasti uudistettu kaupungin käyttämää tilakantaa. 
Hampurissa on rakenteilla myös yksi Euroopan kunnianhimoisimpia 
kaupunkirakennusprojekteja, jonka on määrä valmistua vuonna 2025. 
Hampuri on lisäksi moderni urbaanin ja kestävän rakentamisen kohde, 
jossa on runsaasti jaoston toimialaan liittyvää nähtävää.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36060

jenni.bjorksten(a)hel.fi

Liitteet

1 Alustava ohjelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote Otteen liitteet
Kaupunkiympäristölautakunnan 
rakennusten ja yleisten alueiden 
jaosto

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus
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Tiedoksi

Kaupunkympäristön toimiala

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 06.09.2018 
§ 106

HEL 2018-009030 T 00 00 02

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi raken-
nusten ja yleisten alueiden varsinaiset jäsenet tai näiden ollessa esty-
neitä, varajäsenet sekä jaoston esittelijät tekemään virkamatkan Ham-
puriin Saksaan 3. - 5.10.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enin-
tään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannus-
ten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista anta-
man ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on 
esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeis-
tään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matka-
laskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista 
silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansiomene-
tyksen korvaukset maksetaan kaupunkiympäristön toimialan käyttöva-
roista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuk-
sista on noin 2 000 euroa/henkilö.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Jaakko Stauffer, tekninen johtaja, puhelin: 310 36440

jaakko.stauffer(a)hel.fi


