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§ 42
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle val-
tuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta kaupunkikonsernin pro-
sessien etenemisen parantamiseksi

HEL 2019-009101 T 00 00 03

Lausunto

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle Mika Ebelingin toivomusponnesta, jossa pyydetään selvit-
tämään mahdollisuudet parantaa prosessien etenemistä kaupunkikon-
sernissa:

"Toivomusponsi liittyy Botby grundskolan perusparannuksen hanke-
suunnitelmaan, jonka kustannukset nousivat rakentamisen viivästymi-
sen ja purkuvaiheessa ilmenneiden, ennakoitua suurempien vaurioiden 
ja muutostyötarpeiden takia. Hankesuunnitteluvaiheessa tehdyt tutki-
mukset olivat puutteellisia, sillä rakennus oli käytössä, eikä riittäviä ra-
kenneavauksia ollut mahdollista tehdä. Muutokset lisäsivät kustannuk-
sia, aikataulupaineita sekä ilta- ja viikonlopputöitä.

Vastaavat ongelmat ovat tyypillisiä myös sosiaali- ja terveystoimialan 
peruskorjaushankkeissa. Käytössä olevissa tiloissa ei ole mahdollista 
tehdä riittävän laajoja rakenneavauksia, jotta kaikki vauriot ja muutos-
työtarpeet olisivat ennakoitavissa. Tämä aiheuttaa rakentamisen aikai-
sia muutoksia, lisäkustannuksia ja aikataulun venymistä.

Kaupunkiympäristö vastaa hankesuunnitelmista, tarvittavien tutkimus-
ten ja suunnitelmien tekemisestä, kustannusarvioista ja niihin sisältyvis-
tä varauksista. Korjausrakentamisessa varausten tulee olla riittävän 
suuria, jotta hankesuunnitelman jälkeen purku- ja rakennusaikana il-
menevät vauriot on mahdollista korjata. Rakennusten kunnosta ei ole 
riittävästi tietoa.

Kustannusarvioissa tulee myös varautua ilta- ja viikonlopputöihin, jotta 
hankkeet pysyvät aikataulussa ja häiritsevät mahdollisimman vähän ra-
kennuksen muuta toimintaa. 

Moni sosiaali- ja terveystoimialan hanke on viivästynyt myös muista 
syistä, kuten tonttien puuttumisen, hitaan suunnittelun käynnistymisen 
tai päätöksenteon hitauden takia. 

Rakennushankkeiden sujuvan etenemisen kannalta on tärkeää, että 
rakennushankkeiden prosessia kehitetään sujuviksi kaikkien hankkee-
seen osallistuvien kaupunkikonsernin eri osapuolten kanssa."
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta lausun-
toa kaupunginhallitukselle 31.3.2020 mennessä valtuutettu Mika Ebe-
lingin toivomusponnesta kaupunkikonsernin prosessien etenemisen pa-
rantamiseksi. Lausuntopyyntö on osoitettu myös kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle sekä kaupun-
kiympäristölautakunnalle.
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