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§ 116
Liikuntalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu 
Tomi Sevanderin aloitteesta kaupungin omistamien ajoneuvojen 
käyttöasteen parantamiseksi

HEL 2014-004981 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon 
valtuutettu Tomi Sevanderin ym. valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, 
että kaupungin tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ajoneuvojen 
käyttöastetta saataisiin parannettua.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

Liitteet

1 Sevander Tomi valtuustoaloite

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Liikuntalautakunta toteaa, että liikuntavirasto noudattaa autojen 
hankinnassa ja käytössä talousarvion noudattamisesta sekä 
ajoneuvojen ja työkoneiden hankinnoista annettuja ohjeita. Autojen 
hankinnasta vastaa keskitetysti Stara. Stara antaa myös lausunnon 
poistettavasta kalustosta. Liikuntaviraston kirjanpidossa autot 
poistetaan viidessä vuodessa, mutta autot ovat tämänkin jälkeen 
käytössä.

Liikuntavirastolla on noin 30 henkilö- ja pakettiautoa. Lisäksi käytössä 
on kuorma-autoja sekä työkäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja ja 
traktoreita. Vanhimmat yhä käytössä olevat henkilö- ja pakettiautot ovat 
vuosimallia 2001 ja näillä on ajettu yli 160 000 kilometriä. Suurin osa 
liikuntaviraston henkilö- ja pakettiautoista on hankittu vuosina 
2001–2009. Uusimmat viraston käytössä olevat henkilö- ja pakettiautot 
on hankittu vuosina 2011 (1 kpl) ja 2013 (1 kpl). 
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Liikuntalautakunnan mielestä liikuntaviraston henkilö- ja pakettiautot 
vastaavat tyydyttävällä tasolla liikuntaviraston eri osastojen 
käyttötarpeisiin. Autoja käytetään pääosin kaupunkiajossa, jolloin 
matkat eivät välttämättä ole pitkiä, mutta autot ovat jatkuvassa 
käytössä. Lisäksi virasto on vuokrannut omia ajoneuvotarpeita 
täydentämään Staralta joitakin henkilö- ja pakettiautoja. 
Liikuntalautakunnan käsityksen mukaan ajanmukaisen ja viraston 
tarpeita palvelevan autokannan hankkiminen on irtaimen omaisuuden 
määrärahan supistuessa ennemmin muodostunut aikaa vieväksi ja 
aikaisempaan työläämmäksi prosessiksi.
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