
Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus
2013 - 2015



HELSINGIN KAUPUNKI TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
RAKENNUSVIRASTO EHDOTUS 2013 - 2015

Sivu 1

SISÄLLYSLUETTELO

1 YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA JA RAKENNUSVIRASTO.....................2
1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät ......................................................... 2
1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella ....... 2
1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa ...................... 3
1.4     Kilpailuttaminen........................................................................................... 5
1.5     Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi ................................... 6
1.6 Henkilöstö .................................................................................................. 6

    Tasa-arvosuunnitelma ............................................................................ 7
     Kielisuunnitelma .................................................................................... 7

               Työhyvinvointia edistävät toimenpiteet .................................................. 8
1.7    Talousarvion erillisvaikutusten arviointi ........................................................ 8
                Riskienhallinta ja sisäinen valvonta ....................................................... 8
1.8.    Tavoitteiden yhteenveto 9

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ......................................................... 9
Tunnusluvut ................................................................................... 10

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO- JA TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUS ................................................................................. 10

2.1 BRUTTOYKSIKÖT ................................................................................... 11
2.1.1 Viraston johto ja yhteiset palvelut ...................................................... 12
2.1.2 Hallinto-osasto …………………………………………………… ..... ….12
2.1.3 Katu- ja puisto-osasto ....................................................................... 15
2.1.4 Arkkitehtuuriosasto ......................................................................... ..32
2.1.5          Palveluosasto……………………………………………………………..38
2.2 NETTOYKSIKKÖ…………………………………………… .................. …..44
2.2.1 HKR-Rakennuttaja ............................................................................ 44
3 INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO- JA TALOUS-
SUUNNITELMAEHDOTUS .................................................................................48
3.1 Kadut, liikenneväylät ja radat ................................................................... 49
3.2      Puistorakentaminen ................................................................................. 59
3.3 Irtaimen omaisuuden hankinta ................................................................. 63

4.        LIITTEET
           Käyttötalousosan talousarvioehdotus, liite 1
           Investointiosan talousarvioehdotus, liite 2
           Yhdistysten jäsenyydet sekä toistaiseksi voimassa olevat taksat ja maksut, liite 3
           Rakennusviraston ylläpitämien siltojen kunto, liite 4

Kansikuva: Lauri Hänninen



HELSINGIN KAUPUNKI TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
RAKENNUSVIRASTO EHDOTUS 2013 - 2015

Sivu 2

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNTA JA RAKENNUSVIRASTO

1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Viraston toiminnan tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on kestävä, kaunis ja toimiva kaupunki asuk-
kaiden, yritysten ja maan pääkaupungin tarpeisiin. Rakennusviraston
palvelut takaavat viihtyisät ja toimivat katu- ja viheralueet sekä toimitilat,
mikä tuo lisäarvoa helsinkiläisille.

Keskeiset tehtävät

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimialana on vastata
Helsingin katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, yllä-
pidosta ja valvonnasta. Virasto vastaa myös omalta osaltaan kaupungin
toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Tehtävänsä rakennusvirasto hoitaa yhdistämällä mahdollisimman te-
hokkaasti ja taloudellisesti viraston henkilöstön ja ulkopuolisten yritysten
voimavarat.

Tärkeimpiä rakennusviraston tehtäviä ovat:

- katujen ja viheralueiden palvelujen, rakentamisen ja ylläpidon suun-
nittelu, järjestäminen ja tilaaminen sekä viranomaistoiminnot

- katu- ja viheralueiden rakennuttaminen
- asiakaspalvelu
- pysäköinninvalvonta ja ajoneuvojen siirtäminen sekä romuajoneuvo-

jen hävittäminen
- luvat, vuokraukset ja valvonta
- kaupungin talonrakennus- ja toimitilahankkeiden suunnittelu ja raken-

nuttaminen sekä käytön tekninen neuvonta
- infran, väestönsuojien, metron ja muiden erikoisrakenteiden raken-

nuttaminen
- ilmastonmuutoksen hillintä ja energianhallintatehtävät
- pilaantuneiden maiden ja ylijäämämassojen tilaaja- ja

asiantuntijatehtävät
- yleisökäymälöiden rakentaminen ja ylläpito

1.2 Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella

Toimintaympäristössä tapahtuvia keskeisiä muutoksia ovat:

- Talouden kiristyminen ja muuttuvat suhdanteet edellyttävät palvelujen
hankkimista taloudellisesti, tehokasta kustannusten hallintaa ja tuotta-
vuuden parantamista. Hankintojen johtamisen ja tilaajaosaamisen mer-
kitys korostuu.
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- Kaupunkirakenne tiivistyy ja julkisen ympäristön sekä palveluiden mer-
kitys korostuu.  Myös asuinalueiden sosiaalinen eriytyminen vaatii en-
nalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

- Yleiset alueet ja niiden palveluverkosto laajenee sekä ikääntyy.

- Ilmastonmuutokseen ja sääolojen poikkeustilanteisiin tulee varautua.

- Lainsäädännön uudistuminen muuttaa toimintatapoja mm. pysäköinnin-
valvonnan osalta. Rakentamiseen lainsäädäntö tuo uusia vaatimuksia,
mm. energiatehokkuuden osalta.

- Teknologian kehittyminen mahdollistaa uusia toimintatapoja.

- Henkilöstön saatavuus ja kilpailukyky työnantajana korostuvat henkilös-
tön ikärakenteesta ja työelämän muutoksesta johtuen.

- Toiminta rakentamisessa esiintyvien epäterveiden ilmiöiden, kuten
harmaan työvoiman ja harmaan talouden estämiseksi korostuu.

- Pääkaupunkiseudun yhteistyö jatkuu aktiivisena.

    1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa

Tuottavuuden parantaminen

Tuottavuutta lisätään parantamalla toimintaprosesseja, hyödyntämällä
uutta teknologiaa, kehittämällä tilaamismenettelyjä ja lisäämällä avoi-
men kilpailun osuutta hankinnoissa.

Toimialarajat ylittäviä prosesseja parannetaan kehittämällä kaavoitusyh-
teistyötä, aluerakentamisen logistiikkaa ja työmaa-alueiden isännöintiä
sekä yhteinen kunnallistekninen työmaa -toimintatapaa.

Ylläpidon tilaamisen pitkän aikavälin tavoitteena on luoda pääkaupunki-
seudulle ylläpitopalveluiden markkinat, jotka säätelevät kustannustasoa.
Ylläpidon ostopalveluiden kustannustehokkuutta ja tuottavuutta paran-
netaan lisäämällä avoimen kilpailun osuutta ylläpitohankinnoissa. Sta-
ralta edellytetään tuottavuuden parantamista osana kumppanuussopi-
musta.

Uutta teknologiaa hyödynnetään kehitettäessä pysäköinninvalvonnan,
ajoneuvojen siirron, asiakaspalvelun ja alueidenkäytön prosesseissa
käytettäviä tietojärjestelmiä. Ylläpidon tilaamisprosessissa otetaan käyt-
töön mm. sähköiset työmaapäiväkirjat ja laadunosoitusjärjestelmä.

Taloudelliselta volyymiltaan suurimmille palveluille eli yleisten alueiden
ylläpidolle, investointihankkeiden rakennuttamiselle, pysäköinninval-
vonnalle, rakennuttamiselle ja hallintopalveluille on määritelty tuotta-
vuusluvut. Tuottavuutta lisäävät toimenpiteet on määritelty rakennusvi-
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raston tuottavuus- ja hyvinvointiohjelmaan. Tuottavuuden mittaamista
kehitetään edelleen.

Kaupunkikuvaan ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien työmaiden
haittojen vähentäminen

Yhteinen kunnallistekninen työmaa -toimintatapa tähtää työmaista aiheu-
tuvien haittojen vähentämiseen, ja sillä on myös rakentamisen tuottavuutta
parantavia vaikutuksia. Kaivutöiden hallinnan parantamiseksi jatketaan ka-
tu- ja puistoalueilla toimivien teknisen huollon verkostojen omistajien yh-
teistyötä katu- ja puisto-osaston koordinoimana. Lisäksi liikenteelle aiheu-
tuvia haittoja minimoidaan nopeutetuilla siltaurakoilla.

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman edellytysten varmistami-
nen

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman mukaisen asuntotuotannon
toimeenpanon edellytykset varmistetaan kaavoitusyhteistyöllä ja ajoitta-
malla yleisten alueiden investointihankkeiden suunnittelu ja rakentaminen
siten, että ne tukevat uusien aluekokonaisuuksien toteutuksen kokonaisai-
kataulua ja muun rakentamisen etenemistä.

Joukkoliikenteen edistäminen sekä jalankulun ja pyöräilyn mahdolli-
suuksien lisääminen

Joukkoliikenteen edistämishankkeiden ja pääkatuverkon kehittämishank-
keiden toteutusta priorisoidaan. Jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia li-
sätään uusien alueiden suunnitteluratkaisuilla sekä kävelykeskustan ja
pyöräilyverkoston täydentämisellä.

Kaupungin viihtyisyyden ja toimivuuden edistäminen

Kaavoitusyhteistyöllä edistetään yhtenäisten viheralueiden ja viheralueyh-
teyksien säilymistä. Yleisten alueiden suunnitteluratkaisuilla sekä ylläpi-
dosta huolehtimalla edistetään viihtyisien ja toimivien asuinalueiden ja
ympäristöjen toteuttamista. Lisäksi pyritään ennaltaehkäisemään yleisten
alueiden häiriökäyttäytymistä.

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut sopimukset energiatehokkuuden pa-
rantamisesta valtion kanssa (KETS) sekä hiilidioksidipäästöjen pienentä-
misestä vähintään 20 % vuoteen 2020 mennessä EU:n kanssa (Covenant
of Mayors). HKR-Rakennuttaja koordinoi, toimeenpanee ja seuraa sopi-
musten toteutumista sekä raportoi niistä valtiolle sekä EU:lle.

Rakennusten energiatehokkuus on avainasemassa varauduttaessa ilmas-
tonmuutokseen. Rakennukset kuluttavat pääosan (noin 90 %) kaupunki-
konsernin käyttämästä energiasta. HKR-Rakennuttaja kehittää malleja ja
ohjeistusta energiatehokkaan suunnittelun ja rakentamisen tueksi.
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HKR-Rakennuttaja toimii myös asiantuntijana ja toimeenpanee energiate-
hokkuustoimia koko kaupungin olemassa olevassa kiinteistökannassa.
Näitä ovat mm. kulutusseuranta, energiakatselmukset, energiakorjaukset
ja neuvonta. Lisäksi HKR-Rakennuttaja etsii ja kehittää uusia teknisiä
energiansäästöratkaisuja ja toimintamalleja ylläpidon parantamiseksi sekä
osallistuu niiden toteuttamiseen yhdessä hallintokuntien kanssa.

HKR-Rakennuttaja koordinoi energiatehokkuustyötä energiansäästöneu-
vottelukunnan kautta ja on laatinut mm. ohjeet ja mallit kaupungin hallinto-
kunnille energiatehokkuussuunnitelman tekoon. HKR-Rakennuttaja antaa
myös asiantuntija-apua hallintokunnille suunnitelman laatimisessa. Ra-
kennusviraston energiansäästötavoitteeksi vuodelle 2013 on määritelty
energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 4 % vuoden
2010 kokonaisenergiankulutuksesta sisältäen aiempien vuosien säästöta-
voitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön ja kaukolämmön pää-
mittareilta. Tarkemmat energiansäästötoimenpiteet tavoitteen saavuttami-
seksi on lueteltu viraston energiansäästösuunnitelmassa.

Yhä kiristyvien energiatehokkuustavoitteiden vuoksi HKR-Rakennuttaja on
mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä selvitys- ja tutkimus-
hankkeissa ja pyrkii verkottautumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa
niin Suomessa kuin EU:n alueella.

Yleisten alueiden energiasäästötavoitteet ja -toimenpiteet liittyvät ulkova-
laistuksen energiatehokkaampiin laitteisiin ja uuteen ohjausjärjestelmään,
joilla arvioidaan saavutettavan 15 - 20 % energiansäästö.

Lisäksi ilmastonmuutokseen varaudutaan toteuttamalla tulvantorjunta-
suunnitelman mukaisia tulvansuojeluhankkeita. Ylläpidossa varaudutaan
poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin.

Harmaan talouden torjunta

Harmaan talouden torjunnassa toimitaan ohjeistuksen mukaisesti ja tilaa-
jana käytetään kaikkia ilman viranomaisvaltuuksia käytettävissä olevia
keinoja. Aktiivista yhteistyötä verottajan kanssa jatketaan ottamalla uusia
toimintamalleja nopeasti käyttöön.

Johtamisen ja henkilöstön osaamisen parantaminen

Viraston johtamisjärjestelmän ja johtamisen kehittämisellä edistetään vi-
raston strategian tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan kehittämistä.
Esimiesten ja asiantuntijoiden osaamiseen ja jaksamiseen panostetaan.
Myös urasuunnittelua vahvistetaan.

    1.4        Kilpailuttaminen

Rakennusvirasto on määritellyt katujen ja viheralueiden rakentamisen ja
ylläpidon strategian vuosille 2007-2012. Strategiassa määritellään yleisten
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alueiden ylläpito ja rakentaminen, sisäinen tilaaminen, henkilöstön määrä
ja toiminnan kehittäminen.

Rakennusvirasto ja Stara laativat yleisten alueiden ylläpitotöistä useampi-
vuotisen kumppanuussopimuksen ja rakentamishankkeista vuosisopimuk-
sen. Yksityissektorilla teetettävät katu- ja viheralueiden ylläpitourakat sekä
rakentamishankkeet kilpailutetaan. Tilahankkeiden suunnittelu- ja urakoin-
tipalvelut ostetaan rakennusalan markkinoilta kilpailuttamalla.

Hankintatoimintaa ja kilpailuttamista kehitetään vuonna 2012 valmistuvan
viraston hankintastrategian linjausten mukaisesti.

Rakennusvirasto kehittää aktiivisesti hankintamenettelyjä alan järjestöjen,
tilaajien ja palveluntuottajien kanssa hyödyntämällä mm. rakennusalan
hankintaklinikka -toimintaa (RAKLI ry). Lisäksi rakennusvirasto on varau-
tunut vuonna 2013 palvelualoitepilotin aloittamiseen katujen ja viheraluei-
den ylläpitopalveluissa.

1.5 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi

Tietotekniikan hyödyntämisessä ja sähköisessä asioinnissa virasto nou-
dattaa kaupungin tietotekniikkastrategian linjauksia ja harjoittaa tietoteknii-
kan tehokasta ja taloudellista hyödyntämistä viraston palveluissa.

Sähköistä asiointia lisätään osana toimintaprosessien ja tietojärjestelmien
kehittämistyötä: asiakaspalvelussa (asiakaspalautteet), alueidenkäytössä
(maankäyttöluvat) ja pysäköinninvalvonnassa (pysäköintitunnukset ja vas-
talauseet). Sähköisen asioinnin toteuttamisessa tukeudutaan kaupunki-
tasoisiin ratkaisuihin (palvelukartta, "Kerro kartalla" -palvelu, paikkatieto-
palvelu ja asiointiportaali).

Rakennusvirasto pyrkii aktiivisesti antamaan toimintaansa liittyvää suunni-
telma- ja kartta-aineistoa sekä yleisten alueiden rekisterin aineistoa kunta-
laisten käyttöön pääkaupunkiseudun Helsinki Region Infoshare -
verkkopalveluun.

Osastokohtaiset sähköisen asioinnin kehittämishankkeet ilmenevät jäljem-
pänä osastokohtaisissa teksteissä.

1.6 Henkilöstö

Henkilökunnan määrä on 450 henkilöä. Vuonna 2013 vakinaisen henki-
löstön määrässä ei tapahdu suuria muutoksia. Viiden vuoden kuluessa
lähtee eläkkeelle 80 henkilöä. Uuden henkilökunnan rekrytointi perustuu
kattavaan henkilöstösuunnitteluun. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ja
tehtävien määrittely on tärkeä painopistealue henkilöstösuunnittelussa.
Urasuunnittelua ja tehtäväkiertomahdollisuuksia lisätään.
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Johtamisen kehittäminen on viraston strategian mukaisesti yhtenä paino-
pistealueena. Osaamisen johtamista vahvistetaan mm. kehittämällä ke-
hittämiskeskustelukäytäntöjä. Työssä oppimisen muotoja kehitetään ja
huolehditaan riittävästä panostuksesta henkilöstön koulutukseen. Kor-
keakoulu- ja oppilaitosyhteistyöllä pyritään löytämään myös uusia keinoja
henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Suurimmat haasteet kohdistuvat työvoiman saatavuuteen. Osaavaa ja
nuorta työvoimaa tulee saada kiinnostumaan rakennusviraston tarjoamis-
ta töistä mm. yhä vahvistuvalla yhteistyöllä korkeakouluihin ja oppilaitok-
siin. Erityisesti panostetaan nuorten osaajien rekrytointiin sekä riittävien
työharjoittelupaikkojen tarjoamiseen opiskelijoille. Muunkielisiä opiskeli-
joita pyritään palkkaamaan korkeakoulu- tms. harjoittelijoiksi. Rakennus-
viraston vetovoimaisuutta työnantajana parannetaan edelleen.

Muutosvalmiutta lisätään myös johtamista kehittämällä. Henkilökunnan
motivoitumista ja sitoutumista edistetään tuomalla yhteistoimintaan liitty-
viä osallistumismahdollisuuksia entistä aktiivisemmin henkilöstön tietoi-
suuteen. Eri-ikäisten johtamista kehitetään. Työn muutoksiin varaudutaan
mm. tutkimalla ja kokeilemalla erilaisia mahdollisuuksia tehdä etätyötä.

Kielisuunnitelma

Rakennusviraston kielisuunnitelman mukaisesti asiakaspalautteita seu-
raamalla ja kielitaitovaatimuksista päättämällä varmistetaan, että henki-
löstöllä on molempien kotimaisten kielten lisäksi riittävä muiden kielten
taito. Riittävästi eritasoista koulutusta järjestetään painottaen rakennusvi-
rastossa tarvittavaa ammattisanastoa. Laatuhankkeissa otetaan huomi-
oon viraston kielisuunnitelmassa olevat kielellistä palvelutasoa koskevat
asiat. Kielitaito otetaan huomioon palkkauksessa kaupungin ohjeiden
mukaan.

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvolain mukaan viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edis-
tää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmalli-
sesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla
varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmiste-
lussa ja päätöksenteossa. Tasa-arvosuunnitelma jakautuu toiminnalliseen
ja henkilöstöpoliittiseen tasa-arvosuunnitelmaan.

Tasa-arvolain lähtökohtana on valtavirtaistaminen, minkä johdosta tasa-
arvon edistäminen kuuluu työyhteisön normaaliin toimintaan. Tasa-arvo
integroituu muuhun työpaikan henkilöstösuunnitteluun. Tasa-arvo on
luonnollinen osa johtamista. Esimieskoulutuksiin sisällytetään tasa-
arvoasioiden käsittelyä. Huolehditaan eri ryhmien tasavertaisesta kohte-
lusta mahdollisuuksissa kehittyä työssä sekä koulutusmahdollisuuksien
tarjoamisessa.  Huolehditaan palkkauksellisesta tasa-arvosta. Kehitetään
henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, työympäristöön ja
työpaikan päätöksentekoon.
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Työhyvinvointi

Työhyvinvointia vahvistetaan hankkeilla, jotka kohdistuvat johtamisen,
muutoksen, työnantajakuvan sekä osaamisen kehittämiseen. Työpaik-
kaselvityksiä tehdään työn ja työolosuhteiden terveellisyyden ja turvalli-
suuden arvioimiseksi ja edistämiseksi yhteistyössä työterveyden ja työ-
suojeluorganisaation kanssa. Työterveyshuollon palveluja kehitetään yh-
teistyössä työterveyshenkilöstön kanssa.

1.7 Talousarvion erillisvaikutusten arviointi

Rakennusviraston toiminnan riskien hallinta jakaantuu mm. seuraaviin
osa-alueisiin:

Budjettiraamien noudattaminen ja määrärahan käyttö
-  osavuosiraportit ja talousarvioennusteet neljä kertaa vuodessa

Jatkuva toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden seuranta
- SAP ja Business Warehouse – järjestelmien tuottamat raportit sekä

sähköinen laskujen hallinta

Tietohallintoon liittyvät riskit
- 2007 erillisselvitys, jonka pohjalta suunnitelma vuosiksi 2008 –

2010 tietoturvan parantamiseksi
- vuonna 2008 aloitettu toteutus jatkuu

Rakennusviraston sisäinen valvonta on järjestetty talous- ja suunnittelu-
keskuksen vuonna 2007 valmisteleman sisäisen valvonnan yleisohjeen
mukaisesti.

Hankintariskejä on vähennetty laatujärjestelmiä kehittämällä ja panosta-
malla asiakirjojen valmisteluun hankintaprosessin aikana. Lisäksi hankin-
talakimiehet tarkastavat sopimusasiakirjojen oikeellisuuden.

Työsuojelullisia riskejä vähennetään vakiintunein työsuojelutoimenpitein,
työsuojeluorganisaation avulla sekä henkilöstön jatkuvalla koulutuksella.

Ympäristöriskien vähentämiseksi on rakennusvirastossa laadittu lautakun-
nan hyväksymä ympäristöohjelma vuosille 2009 - 2012. Vuonna 2012 tul-
laan laatimaan uusi ympäristöohjelma seuraavalle nelivuotiskaudelle, joka
tukee kaupungin strategiaohjelman ympäristötavoitteita ja kaupungin ym-
päristöpolitiikkaa, sekä ympäristösuojelun sektorikohtaisia ohjelmia. Ympä-
ristöohjelmassa määritellään viraston toimialan tärkeimmät ympäristöta-
voitteet lähivuosille.  Lisäksi ympäristöasioiden hallintaan on varattu henki-
löresursseina viraston ympäristöasiantuntija, osastojen ympäristövastaa-
vat ja ekotukihenkilöt.

Sukupuolivaikutusten arviointi
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Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarkoituksena on arvioida palvelujen vai-
kutuksia sekä naisten että miesten kannalta ja edistää sukupuolten välistä
tasa-arvoa.

Rakennusvirasto kehittää katujen ja viheralueiden palveluverkkoa vuoro-
vaikutuksessa asukkaiden kanssa. Eri käyttäjien tarpeet otetaan huomioon
osana normaalia yleisten aluieden vuorovaikutteista suunnitteluprosessia.
Turvallisuusnäkökohta ja esteettömyys ovat esillä kaikessa suunnittelussa.
Erityisesti pimeään aikaan koettua turvattomuuden tunnetta pyritään vä-
hentämään katujen ja viheralueiden riittävällä ulkovalaistuksella.

Terveysvaikutusten arviointi

Terveysvaikutusten arvioinnin tavoitteena on tunnistaa ja arvioida ennalta
päätösten terveysvaikutuksia. Rakennusviraston toiminnan terveysvaiku-
tuksia sisältäviä  toimenpiteitä ovat mm. katupölyn haittojen vähentämi-
nen, melua vähentävät toimenpiteet, talvikunnossapidon ja liukkaudentor-
junnan ennalta ehkäisevä vaikutus liukastumisonnettomuuksiin, leikkialu-
eiden turvallisuudesta huolehtiminen, katu- ja viheralueilla sijaitsevien ra-
kenteiden kuntoinventoinnit ja tarvittavat korjaustyöt, katu- ja puistopuiden
kuntoinvetoinnit ja yleisten alueiden puhtaanapitokäytännöt.

1.8  Tavoitteiden yhteenveto

Ehdotus sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi

1. Katujen hoidossa käytettävistä liukkaudentorjuntamateriaaleista (ki-
viaines ja suola) peräisin olevien hiukkasten (PM10) osuus on mää-
räävänä tekijänä vuorokauden aikana enintään 30 ylitystapaukses-
sa vuoden 2013 aikana.

2. Ydinkeskustan ja aluekeskusten keskeisimmät torit ja puistot sekä
joukkoliiken-teen terminaalien lähiympäristöt siivotaan arkisin en-
nen kello kahdeksaa aamulla.

3. Työmatkaliikennettä palvelevat 1. ylläpitoluokkaan kuuluvat tär-
keimmät pääkadut sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät on aurattu ja
liukkaudentorjunta tehty aamulla ennen kello seitsemää.

4. Helsingin katu ja puistorakentamisesta ylijäämämassojen vastaan-
ottopaikkoihin sijoitettavat massat puolitetaan vuoden 2010 tasosta
käsittelemällä ne rakennuskelpoiseksi maa-ainekseksi.

5. Nuorista katupuukujanteista poistetut puut korvataan uusilla vii-
meistään seuraavan kasvukauden syksynä.
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6. Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien
ja puuston käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säi-
lyminen luonnonhoidon linjausten mukaisesti.

7. Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL – liikelaitoksen kaivu-
töiden kestoa lyhennetään rakennusviraston koordinoimana 5 %
edellisen vuoden tasosta.

8. Rakennusviraston sitova energiansäästötavoite vuodelle 2013 on 4
% vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta sisältäen aiempien
vuosien säästötavoitteet. Kokonaisenergiankulutus luetaan sähkön
ja kaukolämmön päämittareilta.

 Tunnusluvut

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-
budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma

2011 2012 2013 2014 2015
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Ylläpidettävä katuala, ha 2 184 2 228 2 072 2 120 2 160
Ylläpidettävät sillat, m2 310 000 310 000 315 000 315 000 316 000
Yleiset käymälät, kpl 36 37 38 39 39
Uudelleen päällystetty katuala, ha 46 45 45 45 45
Rakennetut puistot, ha 910 935 906 911 916
Pellot ja niityt, ha 890 870 1 172 1 177 1 182
Metsäiset alueet, ha 4 800 4 800 4 708 4 708 4 708
Katuvihreä , ha 460 470 481 491 501
Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot,
kpl 12 900 12 900 12 900 12 800 12 700
Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl 5 500 6 000 6 500 6 500 6 500
Pysäköintivirhemaksukehotukset,
kpl 251 000 261 000 251 000 251 000 251 000
Pysäköintiautomaatit, kpl 585 585 610 610 615
Asiakaspalvelutapahtumat, kpl 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
Maankäyttöluvat ja
maanvuokraukset, kpl 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950
Uudisrakennukset ja peruskorj,
m2 84 000 60 000 59 000 70 000 60 000
Arkkitehtuuriosaston projekteille
tehdyt tunnit 30 000 31 500 33 075
Tuottavuus (2010=100)
Ylläpidon tilaaminen
Investointien teettäminen

100
109

108
104

110
107

111
108

113
109

Pysäköinninvalvonta 77 143 170 179 184

2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITEL-
MAEHDOTUS 2013 - 2015
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Rakennusviraston käyttötalouden menoraami kasvaa 2,5 % vuoden 2012
tulosbudjettiin verrattuna. Raamin mukaiset kokonaiskäyttömenot ovat
141,3 milj. euroa ja tulot 62,1 milj. euroa.

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-
budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma

2011 2012 2013 2014 2015
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Yhteensä
Tulot 61 785 61 383 65 986 68 722 69 179
Menot 145 722 136 822 141 340 128 089 151 343
Toimintakate -83 937 -75 439 -75 354 -59 367 -82 164
 Poistot 64 252 66 292 71 210 70 650 70 650
Tilikauden tu-
los -148 189 -141 731 -146 564 -130 017 -152 814

Bruttoyksiköt
Tulot 50 873 50 353 54 771 57 462 57 679
Menot 135 650 125 792 130 125 135 661 139 843
Toimintakate -84 777 -75 439 -75 354 -78 199 -82 164
Poistot 64 252 66 292 71 210 70 650 70 650
Tilikauden tu-
los -149 028 66 292 71 210 70 650 70 650

Nettoyksikkö
Tulot 10 912 11 030 11 215 11 260 11 500
Menot 10 072 11 030 11 215 11 260 11 500
Toimintakate 839 0 0 0 0
Poistot 0 0 0 0 0
Tilikauden tu-
los 839 0 0 0 0

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 7,5 4,1 0,7
Menot 3,3 -9,4 18,2
Toimintakate 0,1 21,2 -38,4

Rakennusviraston käyttötalousosassa on kaksi talousarviokohtaa:
2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto ja 2 09 04 HKR-
Rakennuttaja omana erillisenä nettositovana talousarviokohtanaan. Talo-
usarviokohtaiset sekä yksikkökohtaiset talousarvioehdotukset on esitetty
liitteessä 1.

2.1  BRUTTOYKSIKÖT

Bruttositovien osastojen talousarviokohdan talousraami on 130 125 000 eu-
roa. Talousarvioehdotuksen mukaan käyttötalousmenot ovat raamin mukai-
set.

Liitteessä 3 on esitetty toistaiseksi voimassa olevat taksat ja maksut.
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2.1.1 Viraston johto ja yhteiset palvelut

Kaupungininsinöörin käytössä ovat viraston johtamisen määrärahat sekä
kestävän kehityksen erityispalveluiden määräraha.

Kestävän kehityksen erityispalvelut

Kestävän kehityksen palveluihin esitetään vuodelle 2013 yhteensä
1 700 000 euroa. Määräraha sisältyy talousarvioehdotuksessa hallinto-
osaston menoihin.

      2.1.2     Hallinto-osasto

Hallinto-osaston tehtävänä on järjestää viraston keskitetyt hallintopalvelut
osastojen toiminnan ja viraston johtamisen tueksi.

Kansliapalvelut

Kansliapalvelut toimii koko virastoa palvelevana yleishallinnon ja juridisten
tehtävien asiantuntijayksikkönä. Toimiston menot koostuvat pääasiassa
henkilöstömenoista, toimitilojen vuokra- ja ylläpitomenoista sekä asianhal-
linnan ja tietohallinnon järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuksista.

Kansliapalveluiden palvelutuotannosta vastaavat palveluyksiköt ovat hallin-
topalvelut, kehittämispalvelut, tietotekniikkapalvelut ja tilapalvelut.

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut vastaa viraston keskitetyistä asian- ja asiakirjahallinnosta
sekä hankinta- ja juridisista palveluista. Yksikössä hoidetaan asianhallinta-,
arkisto- ja tiedonhallintotoimintoja sekä yleisten töiden lautakunnan palve-
lut. Yksikkö palvelee viraston muita osastoja hoitamalla hankintojen kilpailu-
tus ja tilausprosesseja. Yksikön lakimiehet konsultoivat muita osastoja hal-
linnollisissa ja juridisissa sekä sopimusoikeudellisissa kysymyksissä, han-
kinnoissa sekä tarkastavat virastossa tehtävät hankintapäätökset ja hankin-
tasopimukset. Lisäksi yksikön lakimiehet osallistuvat harmaan talouden tor-
juntaan toimimalla yhteistyössä hankintoja ja työmaiden valvontaa hoitavien
kanssa varmistaen tilaajavastuulaissa (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta
ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) ja kaupungin harmaan
talouden torjuntaohjeessa tilaajalle asetettujen velvoitteiden täyttämisen.

Kehittämispalvelut

Viraston strategiatyö ja viraston yhteiset kehittämishankkeet

Viraston strategia päivitetään uuden valtuustokauden strategiaohjelman hy-
väksymisen jälkeen.
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Viraston yhteisten kehittämishankkeiden teemoja ovat johtaminen, osaami-
sen johtaminen, hankintojen johtaminen, ympäristöjohtaminen, prosessit,
asiakaslähtöisyys, viestintä ja vuorovaikutus sekä yhteistyöverkostot. Vuo-
den 2013 hankkeiden sisältö määritellään syksyllä 2012.

Ympäristöasioiden hallinta ja seuranta

Ympäristöriskien vähentämiseksi on rakennusvirastossa laadittu lautakun-
nan hyväksymä ympäristöohjelma nelivuosikausittain. Viimeisin ohjelma-
kausi päättyy vuonna 2012. Vuonna 2013 tullaan ottamaan käyttöön ympä-
ristöohjelma vuosille 2013–2016, joka tukee kaupungin uuden strategiaoh-
jelman ympäristötavoitteita ja kaupungin tulevaa ympäristöpolitiikkaa, sekä
ympäristösuojelun sektorikohtaisia ohjelmia. Rakennusviraston uusi ympä-
ristöohjelma tulee sisältämään edellisen ohjelman kaltaiset pääteemat, joi-
den alla määritellään viraston toimialan tärkeimmät ympäristötavoitteet lähi-
vuosille.

Viraston ympäristötavoitteiden toteutuminen ja ympäristötilinpito raportoi-
daan vuosittain ympäristöraportissa. Vuonna 2013 huomio kiinnitetään ym-
päristöinvestointien raportointiin. Lisäksi vuonna 2013 aloitetaan viraston
yhteisenä kehittämishankkeena viraston toiminnan ja hankkeiden ympäris-
tövaikutusten arviointi.

Esteettömyyden edistäminen

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta jatkaa toimintaansa. Neuvottelukun-
nan tärkein tehtävä on koordinoida Helsingin kaupungin esteettömyyslinja-
usten toimeenpanoa ja seurata esteettömyyden edistämistä hallintokuntien
käytännön hankkeissa.

Rakennusvirastossa esteettömyyslinjauksien koordinointi ja toimeenpano
tapahtuu yhteistyössä viraston esteettömyysryhmän kanssa. Yhteistyö pal-
velukartan esteettömyysosion kehittämisessä jatkuu talous- ja suunnittelu-
keskuksen kanssa (mm. julkisen liikenteen terminaalit, teatterit). Ympäris-
töministeriön kanssa on suunniteltu yhteistyöhanketta liittyen kotona-
asumisen laatukriteerien luomiseen. Opastepilotissa jatketaan yhteistyötä
arkkitehtuuriosaston kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu Eurocities-verkoston Barrier free Citie -
työryhmässä. Verkosto käynnistää yhteisen esteettömyyden toteuttamiseen
liittyvän kehittämishankkeen 2013-2015, jos rahoitushakemus hyväksytään
EU:ssa.

Tietotekniikkapalvelut

Tietotekniikan palveluja tuotetaan virastolle kolmella toisinaan täydentävällä
tavalla:
- kaupunkiyhteisesti
- virastoyhteisesti
- osastokohtaisesti
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Kaupunkiyhteisten palvelujen tuottamisesta vastaa talous- ja suunnittelu-
keskuksen tietotekniikkaosasto ja virastokohtaisista palveluista viraston tie-
totekniikkapalvelut -palveluyksikkö. Yleisperiaatteena on, että käytetään
kaupunkiyhteistä palvelua, mikäli tällainen on tarjolla. Mikäli tarvittavaa pal-
velua ei ole saatavana olemassa olevana kaupunkiyhteisenä palveluna, niin
se pyritään järjestämään virastoyhteisenä.

Kaupungin tietotekniikkaohjelman 2012 - 2014 linjaukset tullevat jatkossa
muuttamaan viraston hoitamien tietotekniikkapalvelujen painopistettä pe-
rustietotekniikan ja -tietojärjestelmien hoitamisesta viraston ydin- ja tukitoi-
minnan tietojärjestelmien sekä tiedonhallinnan sekä niiden kehittämisen
hoitamiseen. Toisin sanoen toiminnan voidaan kuvata jakautuvan yksinker-
taistetusti perus IT:n ja toiminnan IT:n kesken. Vuonna 2010 loppupuolella
tehdyn selvityksen mukaan viraston atk-henkilöiden työ jakaantui lähes ta-
san näiden välillä. Painopisteen siirto merkitsee sitä, että työasemiin, palve-
limiin ja tietoliikenneverkkoon liittyviä asioita hoidetaan omana työnä huo-
mattavasti vähemmän kuin nykyisin. Viraston tietotekniikkapalvelut tulevat
kaupungin tietotekniikkaohjelman toteutumisen myötä keskittymään viras-
ton omien ydinpalvelujen ja niihin sulautuvan tietotekniikan kehittämiseen ja
käyttöön.

Virasto hoitaa tällä hetkellä omana työnä seuraavan perustietotekniikan:
Työasemia 605 kpl
Älypuhelimia (sis. sähköposti ja kalenteripalvelut) > 140 kpl
Palvelimia 37 kpl
Tulostimia (suuri osa monitoimilaitteita) 96 kpl
Toimialueen käyttäjätunnuksia (osa yhteiskäyttöisiä) 654 kpl
Tietoliikenteen aktiivilaitteita (pääosa kytkimiä)  > 40 kpl
Atk-konesaleja 1 kpl

Erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia on käytössä yli 130 kpl.

Tilapalvelut

Tilapalvelut vastaa viraston toimitilojen isännöinnistä ja ylläpidosta, keskite-
tyistä toimistotarvike-, tulostin ja kopiokonepalveluista sekä viraston yhteis-
käyttöisistä autoista.  Yksikkö suunnittelee virastotalon tilankäytön sekä
hankkii keskitetysti tarvittavat kalusteet. Yksikössä on myös vahtimestari- ja
huoltomiespalvelut. Vahtimestaripisteessä mm. vastaanotetaan virastoon
tulevat osallistumishakemukset ja tarjouspyynnöt.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja tukee rakennusviraston henkilöstöstrategian to-
teutusta, varmistaa henkilöstön edustuksen, hoitaa palkka- ja palvelussuh-
deasioita, huolehtii henkilöstövoimavarojen hallinnasta ja henkilöstön
osaamisen kehittämisestä sekä hoitaa ja koordinoi työhyvinvointiin, työtur-
vallisuuteen ja työterveyteen kuuluvia asioita.
Henkilöstöyksikön menot koostuvat palkoista, palkkahallinnon tietojärjes-
telmän ylläpito- ja käyttökustannuksista sekä henkilöstön osaamisen ja työ-
hyvinvoinnin kehittämisen ja harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisesta.
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Viestintäpalvelut

Viestintäpalvelut vastaa viraston julkisesta kuvasta sekä ulkoisesta ja sisäi-
sestä viestinnästä sekä kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista. Vuonna
2012 valmistunut viestintäsuunnitelma toimii pohjana viestinnän käytännön
toimenpiteille ja resurssoinnille. Näitä ovat mm. viraston graafisen ohjeis-
tuksen toteutus, viraston osastojen tukeminen näiden asukas- ja asiakas-
viestinnän hoitamisessa, sisäisen viestinnän kehittäminen, viestintäkoulu-
tukset ja -materiaalit sekä asiantuntijaviraston toimintaa ja tavoitteita vah-
vistava markkinointiviestintä. Toimiston menot koostuvat pääasiassa henki-
löstömenoista sekä ulkoa ostettujen viestintäpalveluiden kustannuksista.

Talouspalvelut

Talouspalvelut  hoitaa rakennusviraston yleistä taloushallintoa. Se huolehtii
viraston taloussuunnittelun valmistelusta, keskitetystä laskentatoimesta ja
kirjanpidosta sekä maksuliikenteestä. Yksikkö valmistelee ja kokoaa viras-
ton talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen sekä vuotuiset toiminta-
suunnitelmat. Yksikkö huolehtii talousarvioseurannasta ja ulkoisen lasken-
nan raportoinnista yleisten töiden lautakunnalle ja keskushallinnolle. Katu-
ja puisto-osaston sekä palveluosaston talousasioiden hoito on keskitetty ta-
louspalvelut-yksikköön. Osastoille jää osastokamreeri- ja controllertehtävät
huolehtimaan mm. osaston taloussuunnittelusta. Näiden henkilöiden ja toi-
mintojen yhteistyötä kehitetään. Toimiston menot koostuvat henkilöstöme-
noista sekä taloushallinnon järjestelmien ylläpito- ja kehittämiskustannuk-
sista.

2.1.3  Katu ja puisto-osasto

Toiminta-ajatus

Katu- ja puisto-osasto vastaa katu- ja puistoalueiden suunnittelusta, rakenta-
misesta ja ylläpidosta.

Katu- ja puisto-osaston päätehtävät ovat katu- ja puistotoimen tilaajatehtävät:

- investointihankkeiden laadun ja sisällön määrittely, toimeenpano, ohjaus ja
valvonta

- ylläpidon laadun ja sisällön määrittely, palvelujen hankinta, ohjaus ja val-
vonta

- ulkovalaistuksen laadun ja sisällön määrittely,palvelun hankinta, ohjaus ja
valvonta

Tehtäviin sisältyvät myös katu- ja puistoalueisiin kuuluvat sillat, erikoisraken-
teet sekä katujen ja puistojen käyttöä ja ylläpitoa palvelevat lämpö-, vesi-, il-
mastointi-, sähkö- ja telejärjestelmät.



HELSINGIN KAUPUNKI TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
RAKENNUSVIRASTO EHDOTUS 2013 - 2015

Sivu 16

Katu- ja puisto-osaston toimintaa ja sen kehittämistä ohjaavat Helsingin kau-
pungin strategiaohjelman 2009 - 2012 ja rakennusviraston strategian 2016
linjaukset. Asukkaiden tarpeisiin pyritään vastaamaan tulevaisuudessakin pa-
nostamalla alueiden toimivuuteen, kestävyyteen ja laatuun niin katu- ja puis-
toalueiden rakentamisessa kuin ylläpidossakin. Uusien ja peruskorjattavien
yleisten alueiden ylläpidettävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan
tuottavuuden parantamiseksi. Yhteisöllisyyteen kannustetaan esimerkiksi jär-
jestämällä talkoita sekä edistämällä vapaaehtoistoimintaa.

Toiminnalliset ja palvelutason muutokset vuoden 2013 talousarvioon

Kaupungin asunto- ja työpaikkarakentamisen tavoitteiden toteuttaminen mer-
kitsee katujen ja puistojen rakentamisen määrän pysymistä korkealla tasolla.
Tämä lisää painetta suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalvelujen hankintojen
nopealle kehittämiselle ja tilaajan panostuksen vahvistamiselle riittävien han-
kintakanavien varmistamiseksi.

Julkisten palvelujen tuottavuuden parantamisvaatimukset ja sen rinnalla pal-
velutuotannon ulkoistamisen vaatimukset ovat jatkuvasti esillä. Oikean tasa-
painon löytäminen oman ja ulkoisen palvelutuotannon kesken on yksi tär-
keimpiä strategisia kysymyksiä suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitopalvelujen
hankinnassa.

Vaatimukset hankintojen eettisestä ja ympäristösuojelullisesta kelpoisuudesta
ovat korostuneet viime vuosina. Ehdotus Helsingin kaupungin ympäristöpoli-
tiikaksi sisältää mm. tavoitteen siitä, että 50 % kaupungin hankintaprosesseis-
ta sisältää ympäristökriteereitä vuoteen 2015 mennessä. Samanaikaisesti
markkinoiden avautuminen julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön ja
WTO:n sopimusten perusteella on lisännyt kansainvälistä tarjontaa ja kilpai-
lua. Nämä kehityskulut aiheuttavat hankinnoille erityisiä haasteita, joihin vas-
taamiseen pelkkä mekaaninen hintakilpailutus ei riitä.

Kaupunkirakentamisen keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu katu- ja puistora-
kentamisen toteutusprosessin nopeuttaminen (Taske, Kiinteistövirasto, Kau-
punkisuunnitteluvirasto). Lisäksi kaupunki pyrkii palvelemaan viivytyksittä yk-
sityisiä investoreita, joiden hankkeet saattavat käynnistyä nopeasti. Tämä
asettaa nykyistä suuremmat vaatimukset rakennusviraston hankinnoille yleis-
ten alueiden toteutuksessa. Itse hankintaprosessin tulee olla viiveetön ja
määrämuotoisesti oikein läpiviety, mutta samalla johtaa asetettujen tavoittei-
den mukaisiin palveluihin ja tuotteisiin.

Pääkaupunkiseudun kuntien keskinäinen yhteistyö ja väyläviranomaisten
kanssa tehtävä yhteistyö on tiivistynyt. Se ei kuitenkaan ole johtanut laajassa
mitassa rakentamisen ja ylläpidon palvelujen yhteishankintamenettelyyn. Yh-
teistyö voisi onnistuessaan tuottaa mittavia etuja hankinnoissa, mutta asettaa
nykyistä suuremmat vaatimukset hankintojen yhdenmukaistamiselle. Erityi-
sesti Liikennevirasto on kehittämässä aktiivisesti yhteistyötä myös kuntien
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kanssa alan tuottavuuden parantamiseksi uusia hankintamenettelyjä käyttä-
en.

Nykyisessä tilaaja - tuottaja -mallissa on tarpeen korostaa yhä voimakkaam-
min tilaajan näkyvän valvonnan tärkeyttä. Pelkkä tilaaminen ei riitä, vaan ti-
laajan tulee itse osallistua rakentamisen ja ylläpidon valvontaan työkohteissa.

Toimintaympäristön muutoksia taloussuunnitelmakaudella 2013 - 2015

Katu- ja puisto-osaston tehtävävastuu säilyy taloussuunnitelmakaudella ny-
kyisellään. Yleiset alueet laajenevat rakentamisen myötä, mutta uusien aluei-
den ylläpitoon ei määräraharaamissa ole varauduttu vastaavasti. Lisäksi ylei-
nen kustannustaso kasvaa nopeammin kuin käyttömenot. Näin ollen ostopal-
veluiden tuottavuuden parantamiseen on keskityttävä aiempien vuosien ta-
paan. Laatutaso pyritään pitämään nykyisellään.

Mahdollinen kantakaupungin kokonaisvastuuhoidon laajentaminen edellyttää
uusia toimintajärjestelyjä, joista keskeisimpiä ovat kiinteistöjen vastuita sel-
kiinnyttävän kunnossapitojärjestyksen laatiminen, alueiden ja ylläpitotoimin-
nan valvontamenettelyn tehostaminen, katujen ylläpitoa tukevan kadunvarsi-
pysäköintijärjestelyn hyväksyminen sekä pysyvän lumenvastaanottopaikka-
verkoston osoittaminen.

Tuottavuutta edistävät toimenpiteet

Katu- ja puisto-osaston tuottavuuden parantamiseen on jo aiempina vuosina
kiinnitetty runsaasti huomiota. Tulevaisuudessa yleisiä alueita tarkastellaan
aikaisempaa laajempina kokonaisuuksina, mikä tasapuolistaa palvelutarjon-
taa ja tekee siitä vaikuttavampaa. Katu- ja puisto-osasto tukee suunnitelmalli-
sesti toiminnassaan markkinoiden kehittymistä laajemmalla kilpailuttamisella
ja kumppanuuksilla. Harmaan talouden torjuntaan kiinnitetään erityistä huo-
miota. Ylläpitoon liittyvien palvelualoitepilottien käynnistämiseen varaudutaan.
Vuonna 2013 tehdään investointien ja ylläpidon riskikartoitus ja toimenpide-
suunnitelma.

Toimintatapojen ja prosessien tehostaminen

Kehittämisen painopisteenä jatkuvat omaisuuden hallinta, laadun ja kustan-
nusten hallinta sekä tilaajan roolin vahvistaminen.

 Katu- ja puistoalueiden tuote- ja palvelulinjaukset valmistuvat yhteis-
työssä arkkitehtuuriosaston kanssa.

 Osaston kaikille prosesseille määritetään laatutavoitteet, joiden toteu-
tumista myös seurataan.

 Tilaaja - tuottaja rajapinnan toimintaa selkeytetään ja yhdenmukaiste-
taan. Tavoitteena osapuolten toiminnan vaatiman tiedonkulun ja yh-
teydenpidon sujuvoituminen.
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 Katu- ja puistoalueiden rakentamisen ja ylläpidon pitkän tähtäimen
hankintasuunnitelma valmistuu.

 Kadunpidon kehittämisryhmän parannusehdotukset pannaan toimeksi.
 Tuottavuutta lisäävien hankinta-asiakirjojen kehitystyötä jatketaan ja

otetaan käyttöön nimetyissä hankkeissa.
 Sekä ylläpito- että rakentamisurakoiden työmaavalvontaa tehostetaan.

Ylläpidossa laadunvalvonta laajennetaan laadunosoittamiseksi. Laatu-
poikkeamiin reagoidaan sopimusten mukaisesti.

 Suunnitelmien laatua parantamalla vähennetään urakoiden lisätöiden
määrää. Lisääntynyt suunnittelukustannus säästetään moninkertaisesti
rakentamisen aikana.

 Ylläpidon kustannusten vertailtavuutta parannetaan. Vertailussa huo-
mioidaan kustannusten lisäksi myös asiakaspalautteet.

 Kaupunkikuvaan ja liikenteen sujuvuuteen vaikuttavien työmaiden hait-
toja vähennetään ja tuottavuutta parannetaan jatkamalla kaivutyömai-
den yhteensovittamisen parantamista sekä nopeuttamalla liikennejär-
jestelyjen toteututa sekä katujen ja siltojen peruskorjauksia.

 Katu- ja puisto-omaisuuden korjaukset on taloudellisinta tehdä oikea-
aikaisesti. Korjausten myöhästyminen optimiajankohdasta kiihdyttää
korjauskustannusten nousua. Kustannustehokkuutta ja korjaustöiden
vaikuttavuutta aletaan seurata omaisuuden kunnon kehittymistä ku-
vaavilla tunnusluvuilla.

Energian kulutus

 Energian kulutusta vähennetään 10 % vaihtamalla ulkovalaistuksessa
käytettäviä lamppuja uusiin energiatehokkaisiin laitteisiin.

 Otetaan käyttöön tekniikkaa, joka mahdollistaa ulkovalaistuksen sää-
tämisen kellonajan tai olosuhteiden mukaan joka mahdollistaa 15 - 20
% säästön sähkön kulutuksessa.

 Sulanapidettävien portaiden sähkönkäyttöä tehostetaan lämmityk-
senohjausta parantamalla.

Kilpailuttaminen

Hankintasuunnitelma 2013 - 2015 ja 2020

Niillä toiminta-alueilla, joissa kaupungilla on omia tuotantoyksiköitä, hankin-
nat jaetaan omajohtoisen tuotannon ja kilpailutettujen urakoitsijoiden kes-
ken. Hankintojen hajautuksella eri toimittajille halutaan varmistaa palvelujen
saatavuus ja luoda kehittämisorientoitunut kilpailutilanne eri tuottajien välille
siten, että palvelujen vaikuttavuus sekä hinta- että laatukriteereillä arvioitu-
na paranee. Olennaista kuitenkin on, että kumpikin tuotantotapa säilyy tilaa-
jan kannalta toiminta- ja kilpailukykyisenä.
Pelkästään ulkoisilta markkinoilta ostettujen palvelujen ja tuotteiden han-
kinnoissa pyritään pitkäjänteiseen kokonaistaloudellisuuteen siten, että toi-
mivat kilpailumarkkinat säilyvät. Hankinnoissa pyritään pitämään tasapaino
pitkäkestoisten puitejärjestelyjen ja hankekohtaisten tarjouskilpailujen kes-
ken riittävien kilpailumahdollisuuksien luomiseksi. Kokonaistaloudellisuus-
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arvioissa etsitään laatu- ja hintatekijöiden tasapainoa sen varmistamiseksi,
että arviointi mahdollistaa myös uusien toimittajien menestymisen tarjous-
kilpailussa.

Investoinnit ja tilaajarakennuttaminen

Suunnitelmat teetetään itse yksityisillä markkinoilla kilpailutetuin puitesopi-
muksin tai hankekohtaisesti kilpailutettuna. Omana työnä tehtävä suunnitte-
lu rajoittuu tarveselvityksiin, hankeohjelmiin ja luonnonhoidon suunnitteluun.
Kaupungin sisäisiä palveluhankintoja ovat geotekniset tutkimukset ja maas-
tomittaukset, jotka hankitaan Staralta.

Rakennusurakoiden hankintasuunnitelmassa tavoitteena on säilyttää kau-
pungin omajohtoisen tuotannon (Stara) osuus katujen ja liikennejärjestely-
jen sekä puistojen ja viheralueiden urakoinnissa riittävällä tasolla siten, että
katu- ja viherrakentamisen jatkuvuus ja kriisivalmius kaupungin omilla re-
sursseilla ylläpidetään. Suuret liikenneväyläurakat sekä silta- ja erikoisra-
kenneurakat teetetään ulkoisilla markkinoilla. Omajohtoisen tuotannon
osuus riippuu myös sen hintakilpailukyvystä, näin erityisesti kun päätetään
mahdollisesta nykyisen rakentamisvolyymin kasvu johtuvista hankinnoista
katu- ja puistotuotannossa.
Puistojen, taitorakenteiden ja esirakentamisen osalta yksityisten urakoiden
osuutta pyritään kasvattamaan.

Rakennuttamisen osalta merkittäviä muutoksia nykyisiin järjestelyihin ei
tehdä.

Vuoteen 2020 mennessä tarkoituksena on vahvistaa edelleen Staran pro-
jektinjohtotoimintaa, joka edistää yksityisten markkinoiden kehitystä ja pa-
rantaa vaaditun laadun toteutumista.

Ylläpito

Rakennetun ympäristön palveluiden tilaaminen perustuu tulevaisuudessa
vahvemmin tuotteistettuihin laatuvaatimuksiin. Ylläpidossa palvelut hanki-
taan sekä omajohtoisen tuotannolta Staralta, että yksityisiltä markkinoilta.
Vuonna 2012 on tarkoitus tehdä Staran kanssa kumppanuussopimus, joka
sisältää pitkän aikajänteen kokonaissuunnitelma palveluiden tuottamisesta.

Katujen ja puistojen ylläpitotöiden kokonaisvolyymin kasvu katetaan lisää-
mällä kilpailutettujen urakoiden osuutta. Erityisesti mahdollisesti toteutuvan
kokonaisvastuuhoidon laajentaminen myös kantakaupungin alueelle toteu-
tetaan ensi sijassa urakoitsijoiden palveluna. Hankintasuunnitelman tavoit-
teena on säilyttää kaupungin osuus katujen ja puistojen ylläpidossa riittäväl-
lä tasolla siten, että ylläpitopalvelujen jatkuvuus ja kriisivalmius kaupungin
omilla resursseilla ylläpidetään. Omajohtoisen tuotannon osuus riippuu
myös sen hintakilpailukyvystä. Ylläpitourakoiden tilaamistoiminnassa tulee
kuitenkin huolehtia, että alan markkinat kehittyvät elinvoimaisina ja moni-
puolisina.
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Vuosina 2013 - 2015 tarkoituksena on laajentaa yksityisiä kilpailutettuja hoi-
tourakoita, periaatteena yksi toimija per alue.Tämän lisäksi tavoitteena on
luoda markkinapohjaa pienemmille yksityisille urakoitsijoille uudella kau-
pungin omajohtoisella urakka-alueella, jossa Stara toimii työnjohtoperiaat-
teella ja itse ylläpitotyö toteutetaan pienten urakoitsijoiden voimin. Palvelu-
hankinnoissa saatavaan laatuun keskitytään parantamalla urakoitsijoiden
laadunosoittamista ja tilaajan valvontaprosessia. Näiden muutosten vaiku-
tuksesta ylläpidon tuottavuus paranee ja kustannuskehitys todennäköisesti
pysyy alle yleisen kustannustason kehityksen.

Jos kantakaupungin kokonaisvastuuhoitoon ottamisessa edetään vuoteen
2020 mennessä, teetetään kantakaupungissa lisääntyvät ylläpitotyöt pää-
urakoitettuna Staralla, joka teettää osan töistä alueellisina kokonaisuuksina
kiinteistöhuoltoyhtiöillä ja samalla laajennetaan yksityisten urakoitsijoiden
käyttöä esikaupunkialueilla.

Vuoteen 2020 mennessä tarkoituksena on vahvistaa rakennetun ympäris-
tön osalta edelleen Staran projektinjohtotoimintaa, joka edistää myös yksi-
tyisten markkinoiden kehitystä. Vuonna 2020 rakennetun ympäristön kaikki
hoitotyöt kilpailutetaan ja urakoihin sisällytetään myös joitakin tarkoituk-
senmukaisia kunnossapitotyökokonaisuuksia. Osa kunnossapitotöistä han-
kitaan Staralta.

Siltojen ja erikoisrakenteiden ylläpito kilpailutetaan lukuun ottamatta Staral-
ta hankittavia pienimuotoista kunnossapitoa.  Katu- ja puistoalueilla olevien
LVISAT -järjestelmien (päällysteiden sulanapito, suihkulähteet, tms.) kun-
nossapito hankitaan osaksi Staralta ja osaksi ulkoisilta markkinoilta. Katu-
jen ja puistojen sekä siltojen tms. kunnossapitotehtäviä koskevat erillisura-
kat (siiviläkansikaivojen puhdistusurakka, kaide- ja törmäysesteurakka, töh-
ryjen poisto tms.) hankitaan ulkoisilta markkinoilta. Erikoiskohteiden (lu-
menvastaanottopaikat, pumppaamot, hiekkasiilot ym.) ylläpito kootaan kil-
pailutettaviksi kokonaisuuksiksi.
Luonnonmukaisten alueiden ylläpito teetetään pääasiassa Staralla, joka voi
lisätä yksityisten toimijoiden käyttöä niiltä osin kuin se on tarkoituksen mu-
kaista tuottavuuden kehittämiseksi.

Ulkovalaistus

Yleisten alueiden ulkovalaistuspalvelut hankitaan kaupungin sisäisenä han-
kintana Helsingin Energialta kiinteähintaisena elinkaaripalveluna, joka sisäl-
tää järjestelmän investoinnit, käytön ja ylläpidon. Tilanteessa, jossa Helsin-
gin Energia mahdollisesti yhtiöittettäisiin, tulee ulkovalaistuksen hankinta
järjestää kokonaan uudestaan.

Tulot tuloryhmittäin

Alla olevassa taulukossa on esitelty katu- ja puisto alueiden vuoden 2011
toteutuneet tulot (korjattu uuden organisaation mukaisiksi) sekä vuoden
2012 talousarvion ja vuoden 2013 talousarvioehdotuksen sekä vuosien
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2014 ja 2015 taloussuunnitelmaehdotuksen mukaiset tuloarviot tuloryhmit-
täin. Talvihoito- ja puhtaanapidon tuloihin sisältyy oletus säännöllisistä tak-
san korotuksista vuodesta 2013 lähtien.

Tulolähde ja -ryhmä

TOT TA TAE TSE TSE
2011 2012 2013 2014 2015
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Talvihoito ja puhtaanapito 5 010 5 000 5 188 5 291 5 398
Metsä- ja maataloustulot 655 470 500 450 450
Muut 58 0 50 50 50

Myyntitulot yhteensä 5 723 5 470 5 738 5 791 5 898
Käymälöiden käyttömaksut 39 42 41 42 42

Maksutulot yhteensä 39 42 41 42 42
Tuet valtiolta ja muilta 78 75 78 78 78
Tuet ja avustukset EU:lta 135 135 135 135 135
Tuet ja avustukset yhteensä 212 210 213 213 213

Muut vuokratulot 248 200 248 248 248
Vuokratulot yhteensä 248 200 248 248 248

Muut tulot 6 0 0
vahingonkorvaustulot 154 300 150 150 150

Muut tulot yhteensä 160 300 150 150 150
Valmistus omaan käyttöön 3 092 3 600 3 600 3 600 3 600

Kaikki yhteensä 9 475 9 822 9 990 10 044 10 151

Päätehtäväryhmien menot

Katu- ja puisto-osaston käyttötalouden päätehtäväryhmät ja niiden menomää-
rärahat henkilöstömenoineen on koottu alla olevaan taulukkoon.

Päätehtäväryhmät vuosina 2011 - 2015
(menomäärärahat henkilöstömenoineen)

Päätehtävä
TOT
2011
1 000 €

TA
2012
1 000 €

TAE
2013
1 000 €

TSE
2014
1 000 €

TSE
2015
1 000 €

Hallinto ja kehittäminen * 2 093 2 037 2 080 2 124

Ulkovalaistus 18 861 19 750 20 200 20 600 21 000

Tilaajarakennuttaminen 2 185 2 302 2 346 2 394 2 442

Ylläpito 81 351 69 738 72 050 74 838 77 127

Kaikki yhteensä 93 883 96 633 99 912 102 693

* Huom! Vuoden 2011 toteumaa nykyisellä organisaatiorajauksella  ei ole kaikilta osin
laskettu!

Katu- ja puisto-osaston hallinto ja kehittäminen
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Katu- ja puisto-osaston ohjelmointitoimisto vastaa osaston toiminnan, joh-
tamisen, kustannushallinnan ja kehittämisen yhteisistä tehtävistä.

Päätehtäviä ovat osaston strategiset linjausten valmistelu, toiminnan ko-
konaisuuden ohjaus, talouden suunnittelu ja seuranta sekä kehittämisen ja
hankintojen johtaminen, katu- ja puistoalueiden ulkovalaistuksen koko-
naispalvelujen hankinta ja esirakentamisen massatalouden koordinointi.
Toimiston henkilövahvuus vuoden 2013 alussa on 11 henkilöä.

Ulkovalaistus

Päätehtävät

Katu- ja puisto-osasto vastaa yleisten alueiden ulkovalaistuksesta. Tehtä-
vään sisältyy ulkovalaistuksen hankinta, tarveselvitysten, tuote- ja palvelu-
linjausten sekä keskeisten valaistuksen yleissuunnitelmien laadinta, va-
laistustehtävien koordinointi muiden hallintokuntien kesken sekä osallis-
tuminen kansainvälisen valonkaupunki -järjestön toimintaan.

Ulkovalaistus hankitaan Helsingin Energialta elinkaaripalveluna, joka kat-
taa yleisten alueiden ulkovalaistuksen pääoma-, kunnossapito- ja ener-
giamenot.

Kaikki kadut, torit ja aukiot valaistaan. Puistojen leikki- ja oleskelupaikat
sekä tärkeät ajo- ja kävelytiet valaistaan. Katujen ja puistojen valaistus on
päällä koko pimeän ajan. Valaistavat alueet lisääntyvät uusien alueraken-
tamisprojektien kautta 1 - 2 % vuodessa.

Vanhaa valaistusverkkoa saneerataan toimenpideohjelman mukaisesti si-
ten, että EU:n vaatimukset saavutetaan vuonna 2015. Vaaraa aiheuttavat
kolari- ja myrskyvauriot korjataan viivytyksettä. Muiden valaisinvikojen kor-
jausviive vikailmoituksesta on korkeintaan 4 viikkoa. Lampunvaihdot toteu-
tetaan siten, että pimeitä valaisimia on korkeintaan 3 %. Energiatehokkuu-
den parantamistoimenpiteiden ansiosta sähkön kokonaiskulutus kuitenkin
alenee.

Päätehtävien menot

Vuoden 2013 ulkovalaistuksen rahoitustarve on 20 200 000 euroa, joka
jakautuu seuraavasti:

 pääomakulut 45 % (aiempien vuosien investointien poistot + pää-
oman korko)

 suunnittelu ja rakennuttaminen 10 % (valaistussuunnittelu, raken-
nuttaminen, tarveselvitykset, linjaukset)

 huolto ja kunnossapito 15 %
 energiamenot 30 % (arvioitu hinnannousu 2 %)
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Ulkovalaistuksen kustannuksia kasvattavat uudisrakennusalueiden (Jätkä-
saari, Kalasatama jne.) investoinnit, energiatehokkuuden parantamiseen
tähtäävä valaisinvaihtoprojekti sekä energian hinnan nousu.

Uudisrakennuskohteiden valaistusinvestoinnit tekee Helsingin Energia, mut-
ta niistä aiheutuvat pääomakulut maksetaan osana valaistuspalvelua. Suu-
ret investoinnit kasvattavat pääomakuluja (+ 200 000 euroa). EU-
määräysten ja energiatehokkuuden parantamisvaatimusten takia noin nel-
jännes ulkovalaisimista on määrä vaihtaa vuoteen 2015 mennessä. Työ on
ajoitettu tasaisesti ajanjaksolle. Valaisimien vaihto uusiin kasvattaa pää-
omakuluja vuosittain (+300 000). Vuoden 2013 sähkön hinnasta ei ole var-
muutta, mutta sen oletetaan nousevan. Hinnan nousuksi on arvioitu 2 %
(+100 000).

Vastaavasti kustannuksia vähentää energiatehokkuuden parantamisesta
johtuva sähkön kulutuksen väheneminen (-200 000 euroa). Vuosittain on
määrä vaihtaa 9 000 katuvalaisinta energiatehokkaampiin laitteisiin. Tämä
alentaa ulkovalaistuksen kokonaisenergiankulutusta vuosittain 3 - 4 %.

Tehtävä TOT 2011 TA 2012 TAE 2013 TSE 2014 TSE 2015

Ulkovalaistus 18 860 578 19 750 000 20 200 000 20 600 000 21 000 000

Katu- ja viheralueiden tilaajarakennuttaminen

Tilaajarakennuttaminen

Katujen ja puistojen tilaajarakennuttaminen on katu- ja puisto-osaston toi-
minnan ydinprosessi, jossa katu- ja puistoinvestoinnit ohjelmoidaan ja
pannaan toimeen kaupungin asettamien tavoitteiden ja tarkoitukseen
osoittamien resurssien mukaisesti. Katu- ja puisto-osastolla tilaajaraken-
nuttamisesta vastaa investointitoimisto.

Katu- ja puistohankkeet ovat katujen, liikenneväylien, torien tms. sekä
puistojen ja muiden viheralueiden uudisrakentamista, peruskorjaamista tai
kehittämistä. Katu- ja puistohankkeisiin sisältyy myös tarvittavien siltojen,
portaiden, tukimuurien, meluesteiden ja vastaavien insinöörirakenteiden
toteutus.

Päätehtävät

Katujen ja puistojen tilaajarakennuttamisen päätehtävä on kaupungin talo-
usarvion investointiosan alakohdissa ”8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat”
ja ”8 06 Puistorakentaminen” osoitettujen määrärahojen käyttö hyväksytty-
jen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi tehtävään sisältyy ka-
tu- ja puisto-osastolle osoitettujen esirakentamisen ja alueiden rakenta-
miskelpoiseksi saattamisen sekä lähiörahaston hankkeiden toimeenpano.

Keskeinen osa investointiohjelmien valmistelua on yhteistoiminta kaupun-
gin muiden hallintokuntien ja teknisten laitosten sekä valtion liikenneviras-
ton ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Olemassa olevien katujen ja
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puistojen saneerausten ohjelmoinnissa katu- ja puisto-osaston ohjelmointi-
toimiston ja ylläpitotoimiston rooli on keskeinen. Peruskorjaushankkeissa
yhteistyötä tehdään myös rakennusviraston arkkitehtuuriosaston kanssa.
Kaikessa yhteistoiminnassa korostuu erityisesti eri osapuolten yleisillä
alueilla toteutettavien hankkeiden rakenteiden ja toteutuksen yhteensovit-
taminen, yhteinen kunnallisteknisen työmaasopimuksen mukaan.

Ohjelmointitoimisto vastaa hankkeiden kokonaisohjelmoinnista, joka kat-
taa katu- ja puistoinvestointeja koskevan talousarvio- ja taloussuunnitel-
maehdotuksen valmistelun (taloussuunnitelmakauden 5-vuotinen inves-
tointiohjelma), katu- ja puistoinvestointeja koskevan toimintasuunnitelman
valmistelun hyväksytyn talousarvion pohjalta (talousarviovuoden 1-
vuotinen investointiohjelma) ja yleisten töiden lautakunnan hyväksymän
toimintasuunnitelman investointiohjelman toimeenpanon.

Investointitoimisto vastaa investointiohjelman toimeenpanosta, johon sisäl-
tyy katu- ja puistohankkeiden toteutuksen aikataulutus, katu- ja puisto-
hankkeiden suunnitelmien teettäminen, rakentamisen tilaaminen ja valmis-
tuvien kohteiden luovutus yleiseen käyttöön. Merkittävän osan toimeenpa-
nosta muodostaa investointiohjelman toteuman ja investointimäärärahojen
käytön ohjaus, seuranta ja raportointi.

Hankkeiden suunnittelun teettää investointitoimisto yksityisillä suunnittelu-
toimistoilla, jotka valitaan tehtävään kilpailutetun puitejärjestelyn tai han-
kekohtaisen kilpailutuksen perusteella.

Hankkeiden rakentamispalvelut investointitoimisto tilaa pääsääntöisesti jo-
ko Staran kaupunkitekniikan yksiköiltä, joka urakoi hankkeensa omajohtoi-
sena tuotantona (tavanomaiset katu- ja puistohankkeet), tai HKR-
Rakennuttajalta, joka teettää hankkeensa kilpailutettuina urakoina (suuret
hankkeet, erityisosaamista tai -tekniikkaa vaativat hankkeet). Valtion yh-
teishankkeiden rakennuttamispalveluja tilataan myös Uudenmaan ELY-
keskukselta.

Päätehtävien menot

Investointitoimiston henkilövahvuus on vuoden 2013 alussa 34 henkilöä,
joista 27 henkilöä välittömissä projektinjohtotehtävissä. Toimiston omat
henkilömenot ovat vuonna 2012 yhteensä 2,4 milj. euroa.

Toimiston käyttömenoista tuloutetaan investointimäärärahoista investointi-
projektien teettämisestä aiheutuvat kustannukset (valmistus omaan käyt-
töön). Budjetoitu tuloutus vuonna 2013 on 3,6 milj. euroa.

Investointihankkeiden suunnittelu- ja rakennuttamispalvelujen kustannukset
kohdistetaan suoraan hankkeille ja rahoitetaan investointitalouden määrä-
rahoista.

Tehtävä TOT 2011 TA 2012 TAE 2013 TSE 2014 TSE 2015
Tilaajarakennuttaminen 2 185 351 2 302 000 2 346 000 2 394 000 2 442 000



HELSINGIN KAUPUNKI TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
RAKENNUSVIRASTO EHDOTUS 2013 - 2015

Sivu 25

Yleisten alueiden ylläpito

Päätehtävät

Katu- ja puistoalueet ylläpidetään kunnossapitolain edellyttämässä käyttö-
tarkoituksen mukaisessa kunnossa. Luontoalueiden ylläpidossa noudate-
taan kaupunginhallituksen hyväksymiä luonnonhoidon linjauksia. Ylläpidon
päätavoitteena on pitää katu- ja puistoalueet toimivina ja turvallisina sekä
varmistaa, että kasvava palveluverkko ylläpidetään, käyttäjien tarpeet huo-
mioidaan tasapuolisesti ja ylläpitopalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti.
Ylläpitomenot sopeutetaan käytettävissä oleviin määrärahoihin parantamal-
la tuottavuutta.

Ylläpitotoiminnassa huomioidaan asukkaat ja heidän halukkuutensa osallis-
tua ja ottaa vastuuta omasta asuinympäristöstään. Asukkaiden ja/tai asuin-
alueiden yhteisöllisyyden kokemiseen ja lisäämiseen tarjotaan mahdolli-
suuksia puistokummitoiminnalla ja siivoustalkoilla.

Ylläpitotoimisto vastaa rakennusviraston vastuulla olevien katu- ja puisto-
alueiden kuten liikenneväylien, siltojen ym. teknisten rakenteiden, puistojen,
metsien, peltojen, luonnonsuojelualueiden, ym. viheralueiden ylläpidon
suunnittelusta ja toimeenpanosta. Yleisten alueiden ylläpito järjestetään ti-
laamalla ylläpitopalveluita kaupungin sisäiseltä tuottajalta rakentamispalvelu
Staralta sekä kilpailuttamalla osa ylläpidettävistä alueista alueurakoina va-
pailla markkinoilla. Kilpailutettavilla alueilla asiakirjojen valmistelun ja kilpai-
lutuksen suorittaa HKR Rakennuttaja tai ulkopuolinen rakennuttajakonsultti.
Siltojen ja vastaavien taitorakenteiden ylläpito hankitaan pääosin kilpailut-
tamalla.

Ylläpitotoimiston vakituinen henkilöstömäärä on vuoden 2013 alussa 29
henkilöä, joista 21 huolehtii ylläpidon tilaamisesta ja valvonnasta. Ylläpito-
toimiston henkilöstömenot ovat noin 1 milj. euroa.

Päätehtävien menot

Katu- ja viheralueiden ylläpidon käyttömenot vuonna 2013 ovat 70,1 milj.
euroa. Katualueiden ylläpitoon esitetään 49,5 milj. euroa ja viheralueiden yl-
läpitoon 20,6 milj. euroa. Ylläpidon esitys on tasoltaan 3,1 % suurempi kuin
vuonna 2011. Lisääntyneistä määrärahoista ohjataan 1,8 milj. euroa katu-
alueiden ylläpitoon ja 0,3 milj. euroa viheralueille.

Määrärahoista käytetään 23,7 milj. euroa talvihoitoon, 14,5 milj. euroa puh-
taanapitoon, 10,3 milj. euroa kasvillisuuden ylläpitoon ja 14,5 milj. euroa
yleisten alueiden rakenteiden, varusteiden, kalusteiden sekä laitteiden ja
järjestelmien ylläpitoon. Erityiskohteiden ylläpitoon käytetään 2,7 milj. eu-
roa, eläimistön hoitoon 0,3 milj. euroa.

Tavoitteena ylläpidossa on tuottavuuden paraneminen ja kustannustehok-
kuus. Ylläpitokustannusten nousu suhteessa asukaslukuun pysäytetään.
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Kaikilla ylläpidon osa-alueilla on tavoitteena kaupungin sisäisen tuottajan
vastuualueilla kustannustason pysähdyttäminen ja/tai aleneminen. Kau-
pungin sisäisen tuotannon hinnoissa tavoitteeksi asetetaan vuoden 2011
sopimuksen hinta (vuoden 2012 sopimus -1,5 M€).

Kustannustehokkuuteen pyritään parantamalla ylläpidon kustannusvertail-
tavuutta kaupungin sisäisen tuotannon hintojen ja urakkahintojen osalta siir-
tymällä alueurakoissa ylläpidon tuotekorttipohjaiseen tilauskäytäntöön, laa-
tuvaatimuksiin ja laadunosoituskäytäntöihin. Kaupungin sisäisen tuotannon
ja urakoiden vertailun ulottuvuutta laajennetaan huomioimalla vertailussa
kustannusten lisäksi myös saatu käyttäjäpalaute ja saavutettu laatutaso.
Kilpailutusta laajennetaan. Vähintään yhteen alueurakkaan sisällytetään
kadun kunnossapitotyöt ja vähintään yhden alueurakan pinta-alaa laajenne-
taan (Kivikko- Kontula-Kurkimäki urakan tai Kaarela- Malmikartanon urakan
laajentaminen). Kilpailutusasiakirjoja kehittämällä eliminoidaan mahdolli-
suus sisällyttää runsaista lumitalvista syntyviä kustannuksia uusiin urakka-
hintoihin.

Ylläpitomäärärahojen nousu (3,1 %, 2,1 milj. euroa) ei kata mm. pinta-alan
kasvusta, vaatimusten kiristymisestä, haasteellisemmista ylläpidettävistä
alueista, kustannustason noususta (maanrakennusindeksin kunnossapidon
osaindeksi noussee +3,0 %), lisääntyvistä käyttäjämääristä, uudelleen kil-
pailutettavien urakkahintojen tarkistuksesta, jne. aiheutuvia määrärahojen
lisätarpeita. Kun kustannustason nousu ja kasvava pinta-ala huomioidaan,
on tuottavuuden parantumistavoite 6 - 7 % verrattuna vuoden 2012 kustan-
nustasoon.

Lisääntynyttä ylläpitomäärärahaa ja kustannustehokkuuden parantamistoi-
menpiteiden kautta tavoiteltavasta hintatason laskusta (1,5 milj. euroa) saa-
tua säästöä hyödynnetään ns. joustovarana ennalta arvaamattomien tilan-
teiden hoitamisessa, kilpailutettavien alueurakoiden hinnan tarkistamiseen
sekä asukkailta tulleiden ongelmien ja kiireellisten toimenpiteiden toteutta-
misessa. Uusia palveluja ei kehitetä.
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TA TOT TA TAE
2011 2011 2012 2013

67 427 600 79 551 153 68 023 000 70 143 100 2 120 100 3,1 %
KATUALUEET YHTEENSÄ 48 049 000 59 952 732 47 722 000 49 500 000 1 778 000 3,7 %
PUISTOALUEET YHTEENSÄ 19 378 600 19 598 421 20 301 000 20 643 100 342 100 1,7 %

KADUT 46 127 000 57 796 595 45 729 000 47 175 000 1 446 000 3,2 %
Talvihoito 20 839 000 33 798 821 21 792 000 22 275 000 483 000 2,2 %
Puhtaanapito 11 629 000 11 217 577 10 860 000 11 150 000 290 000 2,7 %
Rakenteet 4 781 000 4 565 121 4 434 000 4 675 000 241 000 5,4 %
Varusteet, kalusteet 5 000 000 4 684 919 4 955 000 5 125 000 170 000 3,4 %
Laitteet, järjestelmät 1 035 000 792 258 887 000 1 000 000 113 000 12,7 %
Kasvillisuus 2 843 000 2 737 899 2 801 000 2 950 000 149 000 5,3 %
PUISTOT 11 430 000 12 015 887 11 888 000 12 185 000 297 000 2,5 %
Talvihoito 1 440 000 1 443 362 1 409 000 1 450 000 41 000 2,9 %
Puhtaanapito 2 807 000 2 793 993 2 886 000 2 938 000 52 000 1,8 %
Rakenteet 741 000 819 087 818 000 870 000 52 000 6,4 %
Varusteet, kalusteet 1 318 000 1 470 227 1 449 000 1 500 000 51 000 3,5 %
Laitteet, järjestelmät 388 000 518 081 503 000 530 000 27 000 5,4 %
Kasvillisuus 4 736 000 4 971 137 4 823 000 4 897 000 74 000 1,5 %
ERITYISKOHTEET 2 320 700 2 422 553 2 523 000 2 717 000 194 000 7,7 %
Katualueet 465 000 433 360 471 000 650 000 179 000 38,0 %
Viheralueet 1 855 700 1 989 193 2 052 000 2 067 000 15 000 0,7 %
LUONNONMUKAISET ALUEET 3 672 900 3 507 936 4 100 000 4 115 300 15 300 0,4 %
Puhtaanapito 376 900 330 810 456 000 456 300 300 0,1 %
Rakenteet 576 000 571 141 756 000 755 500 -500 -0,1 %
Varusteet, kalusteet 126 000 105 870 85 000 85 500 500 0,6 %
Kasvillisuus 2 594 000 2 500 115 2 459 000 2 474 000 15 000 0,6 %
Eläimistön hoito 344 000 344 000 0 0,0 %
TUKIPALVELUT 3 877 000 3 808 182 3 783 000 3 950 800 167 800 4,4 %
Tukipalvelut kadut 1 457 000 1 722 777 1 522 000 1 675 000 153 000 10,1 %
Tukipalvelut viheralueet 2 420 000 2 085 405 2 261 000 2 275 800 14 800 0,7 %

ERO v. 2012 / 2013KATU- JA PUISTOALUEIDEN
YLLÄPITO YHTEENSÄ

Rakennetun ympäristön ylläpito

Rakennetun kaupunkiympäristön ylläpitoon varataan 62,1 milj. euroa, joka
on 1,9 milj. euroa (3,3 %) enemmän kuin vuonna 2012. Ylläpidettävä ra-
kennettu pinta-ala kasvaa vuosittain 1 - 2 %.

Kustannustehokkuutta haetaan kilpailuttamalla ylläpidossa käynnissä ole-
vista kuudesta alueurakasta viisi. Kilpailutuksessa noudatetaan vuoden
2012 aikana yhteistyössä kaupungin sisäisen tuotannon kanssa valmistel-
tavan pitkäntähtäimen hankintasuunnitelman linjauksia. Myös uudenlaisia
kilpailuttamismuotoja ja -mahdollisuuksia kartoitetaan. Kilpailutettavien
urakka-alueiden ja kaupungin sisäisen tuotannon ylläpidossa olevien aluei-
den kustannusvertailtavuutta parannetaan, yhdenmukaistamalla ylläsopi-
musten sisältöä ja tilaamiskäytäntöjä.

Tuottavuuden parantamiseen tähdätään kehittämällä laadun valvontaa.
Palvelusopimusten toteuman seurantaa tehostetaan. Valvonta laajennetaan
laadunosoittamiseksi. Käyttöön otetaan sähköinen GPS seuranta, rapor-
tointi ja työmaapäiväkirjakäytäntö. Tuottajat raportoivat toteutuneista laatu-
poikkeamista ja tilaaja tarkkailee toteutunutta laatua pistokokein ja tekemäl-
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lä itse tarkastuskierroksia (kenttäraportointisovellus). Laadun alituksiin ote-
taan sanktiomenettelyt käyttöön myös Staran ylläpitämille alueille.

Katu- ja puistoalueiden kalusteita ja varusteita tarkastellaan kriittisesti, huo-
nokuntoisia ja vähällä käytöllä olevia poistetaan.

Katualueiden ylläpito

Katualueiden ylläpitoon varataan 49,5 milj. euroa (+3,7 %). Helsinkiin on
rakentumassa uusia asuin- ja toimitila-alueita  ja siksi katualueet kasvavat
voimakkaasti. Kustannusten sopeuttamistavoite katuylläpidon osalta on 1,2
milj. euroa.

Vuoden 2012 aikana selvitetään kantakaupungin tontinomistajille kuuluvien
kadunpidon tehtävien siirtämistä joko kokonaan tai osittain kaupungin hoi-
dettavaksi (ns. kokonaisvastuuhoito). Vastuujaon muutoksista päättää kau-
punginhallitus. Kokonaisvastuuhoidon laajentaminen nykyisestä edellyttää
kunnossapitojärjestyksen laatimista ja vahvistamista. Vuonna 2013 valmis-
taudutaan mahdolliseen vastuujaonmuutokseen, joka todennäköisesti ta-
pahtuu vasta vuonna 2014. Vuonna 2013 tarkistetaan Etu-Töölön koko-
naisvastuualueen taksaa.

Talvihoito

Talvihoitoon varataan 22,3 milj. euroa (+2,2 %). Talvihoitoon varattu määrä-
raha on 47 % koko katualueiden ylläpitoon varatusta määrärahasta, mikä
tarkoittaa kuitenkin vain vähälumisen tai lähes lumettoman talvihoidon ta-
soa. Talvihoitoon liittyvä sitova tavoite: Työmatkaliikennettä palvelevat tär-
keimmät kadut ja kevyenliikenteen väylät on aurattu ja liukkaudentorjunta
tehty arkisin klo 7.00, edellyttää ylläpitotason parantamista asuntokaduilla
ja kevyelle liikenteelle osoitetuilla reiteillä saavutettuun nykytasoon verrat-
tuna. Asukaskyselyn tulosten perusteella eniten parantamispaineita on
asuntokatujen ja kevyenliikenteen väylien talvihoidon tasossa. Asukkaiden
esteetöntä turvallisuuskriteerit täyttävää liikkumista kävellen ja pyöräillen
sekä paikkojen saavutettavuutta on parannettava talviaikaan.

Talvihoidon kustannustasoa alennetaan parantamalla valvontaa (mm. lumi-
kuormien määrien valvonta), erilaisin pysäköintiratkaisuin (vuoropysäköin-
nin mahdollistaminen/hyödyntäminen), laadittavalla kunnossapitojärjestyk-
sellä, ottamalla käyttöön sähköisen laadunosoituskäytäntö hoitotöissä ja
laajennettavien urakka-alueiden tarkoituksenmukaisuudella, jossa tavoit-
teena on tuottavuutta tehostava kilpailutus.

Puhtaanapito

Puhtaanapitoon varataan 11,2 M€ (+2,7 %). Puhtaanapidon taso pidetään
nykytasolla. Tavoitteena on puhtaanapidolle asetettujen sitovien tavoittei-
den mukaisesti alittaa puhtaalle kaupunki-ilmalle asetetut pienhiukkasten
raja-arvot sekä huolehtia katualueiden yleisestä siisteydestä ja viihtyisyy-
destä. Pääpaino puhtaanapidossa sitovan tavoitteen täyttymiseen on ydin-
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keskustan alueella. Myös aluekeskusten keskeisimpiin torialueisiin ja jouk-
koliikenneterminaalien ympäristöihin panostetaan.

Rakenteet, varusteet, kalusteet sekä laitteet ja järjestelmät

Katurakenteiden, siltojen ja muiden erikoisrakenteiden, varusteiden ja ka-
lusteiden sekä laitteiden ja järjestelmien ylläpitoon varataan 10,8 milj. euroa
(+5,1 %).

Kadut ja liikenneväylät pidetään liikenteen tarpeiden mukaisessa kunnossa.
Käyttötalouden määrärahalla tehtävillä töillä korjataan turvallisuuteen vai-
kuttavia vaurioita ja pyritään hidastamaan rakenteiden vaurioitumista. Akuu-
tit rakenteelliset puutteet korjataan, mutta katuverkon kohentamiseen nyky-
tasosta ei ole mahdollisuuksia ylläpidon määrärahoilla. Asukkailta tulevia
korjausehdotuksia ja ennalta arvaamattomia vaurioita esim. sääilmiöiden
seurauksena syntyneitä pyritään korjaamaan.

Kattavien ja systemaattisten kuntotarkastusten perusteella omaisuuden
rappeutuminen ei ole pysähtynyt. Peruskorjauksen tarpeessa olevien huo-
nokuntoisten tai erittäin huonokuntoisten siltojen osuus on 22 % siltojen ko-
konaispinta-alasta. Muille erikoisrakenteille ei ole olemassa yhtä kattavaa
kunnonseurantajärjestelmää kuin silloille, mutta niiden kunto ei ole aina-
kaan parempi kuin siltojen kunto. Muiden erikoisrakenteiden inventointia ja
kunnonseurantajärjestelmien kehittämistä jatketaan resurssien mahdollis-
tamalla tavalla.

Katuvihreä

Katualueiden kasvillisuuden ylläpidon määräraha on 3,0 milj. euroa (+5 %).
Ylläpidon tavoitteena on pitää katualueiden kasvillisuus liikenneturvallisuu-
den edellyttämässä kunnossa, katupuut elinvoimaisina ja nuoret puukujan-
teet yhtenäisinä sitovan tavoitteen mukaisesti.

Puistojen ylläpito

Puistojen ylläpitoon varataan 14,3 milj. euroa (sis. viheralueiden erityiskoh-
teet), mikä on  2,2 % enemmän verrattuna vuoteen 2012. Lähtökohtaisesti
nykyinen puistojen ylläpidon rahoitus on niukka. Pinta-alan kasvu, toimin-
nallisten alueiden kova käyttö ja kuluminen, sääilmiöt sekä puistojen perus-
korjausten mahdollisuuksien vähäisyys asettavat haasteita ylläpitoon.

Puistojen ja viheralueiden hoito

Puistojen osalta edustuspuistot ylläpidetään nykytasoisena. Muissa puis-
toissa huolehditaan toiminnallisesta palvelutasosta, kasvillisuuden elinvoi-
maisuudesta sekä teknisten rakenteiden, järjestelmien sekä laitteiden tur-
vallisuudesta. Vanhojen puistojen kasvillisuuden uusimis- ja  täydennysistu-
tuksia ei voida toteuttaa täysimääräisesti. Viheralueiden erityiskohteissa yl-
läpidon taso säilytetään nykytasolla.
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Käytössä olevat puisto- ja viheraluepalvelut (leikkipaikat, talviauratut ulkoi-
lureitit, roska-astiat, syväsäiliöt, kuntoiluvälineet, penkit, jne.) tarkastellaan
verkostoina ja määritellään resurssien mahdollistama palvelutaso. Päällek-
käisiä/rinnakkaisia palveluja karsitaan  vuoden 2013 aikana. Samoin vähäl-
lä käytöllä tai erittäin huonossa kunnossa olevia kalusteita ja varusteita
poistetaan eikä kaikkien rikkoutuneiden tai muutoin käyttökelvottomina
poistettujen kalusteiden ja varusteiden tilalle asenneta uusia. Säilytettävien
leikkipaikkojen turvallisuuspuutteet korjataan.

Puhtaanapito

Puistojen puhtaanapidon laatutaso pyritään saavuttamaan oikeankokoisilla
roska-astioilla ja sopivin tyhjennysvälein. Sitovan tavoitteen mukaisesti
ydinkeskustan sekä aluekeskusten keskeisimpien puistojen siisteydestä
huolehditaan. Asukkaisiin vaikutetaan tiedottamisella ja valistuksella vas-
tuullisesta käyttäytymisestä - näin siirretään vastuuta roskien toimittamises-
ta roska-astioihin alueiden käyttäjille. Myös puistoissa järjestettäviin tapah-
tumiin osallistuvia ohjataan huolehtimaan siisteydestä itse. Tapahtumien
jälkisiivouksesta vastaavat niiden järjestäjät.

Vapaaehtoistyö

Asukkaiden mahdollisuutta osallistua oman asuinalueensa tai muiden vi-
heralueiden ylläpitotöihin lisätään. Talkoilla suoritettavia töiden suoritus-
mahdollisuuksia kehitetään yhteistyössä Staran kanssa.

Puistoissa tapahtuva vapaaehtoistyö eli puistokummitoiminta vakiinnute-
taan yhdeksi yhteisöllisyyden kokemisen mahdollisuudeksi. Toimintaan
osallistuvien ohjausta kehitetään ja suoritettavien töiden mahdollisuuksia
monipuolistetaan. Myös uusiin kilpailutettaviin alueurakoihin sisällytetään
talkoo- ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen urakka-alueilla.

Luonnonhoito ja peltojen ylläpito

Luonnonmukaisten alueiden ja peltojen ylläpitoon on varattu 4,1 M€, mikä
vastaa vuoden 2012 tasoa.

Luonnonhoidossa toteutetaan kaupunginhallituksen hyväksymiä luonnon-
hoidon linjauksia ja aluesuunnitelmiin liittyviä tarkennettuja luonnonhoito-
suunnitelmia ja niihin kirjattuja tavoitteita. Yleistavoitteena on turvata luon-
non monimuotoisuus. Suoritettavat toimenpiteet rajataan välttämättömiin
töihin, joilla varmistetaan luontoarvojen ja virkistyskäytön säilyminen. Toi-
menpiteet keskittyvät Helsingin rajojen sisäpuolelle ja Nuuksion alueelle.

Luonnonhoidon toimintatapaa on tehostettu siirtymällä integroituun kunnos-
tukseen, jossa  kaikki tarvittavat toimenpiteet tehdään käsiteltävällä alueella
samaan aikaan. Tämä vähentää työhön suoritettavaa aikaa ja koneiden siir-
tokustannuksia sekä lisää suoritettavien toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Metsäisillä alueille kulkevien ulkoilureittien turvallisuudesta huolehditaan
poistamalla vaaralliset yksittäiset puut ja hoitamalla näkemäalueiden kent-
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täkasvillisuus. Asukkailta tuleviin toiveisiin reagoidaan ja vaarallisiksi tode-
tut puuyksilöt poistetaan.

Niittymäisten alueiden ja maisemapeltojen ylläpito jatketaan nykytasolla.
Peltojen tuotantotapaa kehitetään vuoden 2012 valmistuvan tuotanto- ja vil-
jelytapaan liittyvän selvityksen linjauksin.

Yhteistyötä erityisesti liikuntaviraston ja muiden toimijoiden kanssa kehite-
tään. Vieraskasvilajien torjunnassa kartoitetaan mahdollisuuksia järjestöjen
kanssa ja vapaaehtoistoimintaan perustuen.

Ylläpitotoiminnan kehittäminen

Katujen ylläpidon kehittäminen

Kadunpidon kehittämistyöryhmän 28.2.2011 esittämien keskeisimpien ka-
dunpidon kehittämistehtävien toteuttamista jatketaan.

1) Hyväksytetään rakennusjärjestystä vastaava kadunpidonjärjestys käyt-
täen hyväksi kunnossapitolain mahdollistamia kunnan määräyksiä.

2) Parannetaan ylläpidon tuottajien tekemien töiden sopimusten mukai-
suuden ja tonttien omistajien velvollisuuksien valvontaa.

3) Jatketaan kantakaupungin tonttienomistajien kadunpitovelvollisuuksien
ottamista kaupungin huolehtimisvelvollisuuteen.

4) Osallistutaan talviaikaisten pysäköintiratkaisuiden kehittämiseen
5) Vahvistetaan puhtaanapitoon sekä kalusteiden ja varusteiden kuntoon

liittyvä laatuvaatimusten vyöhykejako
6) Asetetaan roskaamisen vähentymiselle tavoite.
7) Lisätään talkoita ja parannetaan niiden houkuttelevuutta
8) Vaikutetaan kaupunkitilan suunnittelussa parempaan toimivuuteen
9) Selvitetään talvihoidon yhteiskunnalliset vaikutukset

Talvihoidon yhteiskunnalliset vaikutukset selvitetään. Vahvistetaan puh-
taanapitoon, kalusteiden ja varusteiden kuntoon liittyvää laatuvaatimusten
vyöhykejakoa. Lisätään talkoita ja parannetaan talkoiden houkuttelevuutta.
Vaikutetaan kaupunkitilan suunnittelussa alueiden parempaan toimivuuteen
ylläpidon näkökulmasta. Osallistutaan talviaikaisten pysäköintirajoitusten
määrittämiseen.

Katupölyn vähentäminen

HKR:n aloitteesta käynnistetty kansallinen NASTA - tutkimusohjelma jat-
kuu. Tutkimuksen lähtökohtana on näkemys, että ilmansuojeluasetuksessa
esitettyjen raja-arvovaatimusten ja kaupungin sitovan tavoitteen saavutta-
miseksi ja nykyisen ilmanlaatutilanteen kohentamiseksi paras ratkaisu on
nastarenkaiden käytön merkittävä vähentäminen.

Tutkimuksessa selvitetään nasta- ja kitkarenkaiden vaikutusta katupölyn
syntyyn ja liikenneturvallisuuteen sekä katupölyn vaikutuksia terveyteen.
Tutkimukseen osallistuvat valtion hallinnon puolesta liikenne- ja viestintä-
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ministeriö, ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, liikennevirasto
ja liikenteen turvallisuusvirasto.

Viheralueiden ylläpidon kehittäminen

Puukujanteiden uusimisen ja paikkausistutusten linjausten kehitystyö val-
mistuu vuoden 2012 aikana ja otetaan tuotantokäyttöön. Kehitystyön tulok-
set palvelevat myös puukujanteiden uusimista koskevaa talousarvion sito-
vaa tavoitetta.

HKR:n rantaohjelman 2004 - 2013 päivitys käynnistetään osaston kehittä-
mishankkeena. Uusittavaan rantaohjelmaan sisällytetään myös Östersun-
domin alue.

Hankintojen kehittäminen

Alueurakoiden valvontaan kehitetään laadunosoittamisjärjestelmä vuoden
2012 aikana. Tuottajan velvollisuudeksi tulee raportoida sähköisen työmaa-
päiväkirjan avulla urakka-alueen asiakirjoissa edellytetyn laadunmukaisuu-
den saavuttamisesta. Tilaajan tehtäväksi jää tuottajan raportoinnin toden-
mukaisuuden varmistaminen tilastolliseen varmuuteen perustuvin otoksin
(pistokokein). Kehittämistyö tähtää siihen, että vuonna 2013 urakoissa on
käytössä uudet asiakirjat ja uusi laadunosoittamis- ja varmentamiskäytän-
nöt.

Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoistyön mahdollisuuksia puistoissa ja muilla viheralueilla paranne-
taan tilaajajohtoisesti panostamalla vapaaehtoistyön koordinointiin ja va-
paaehtoisten ohjaajien ja vapaaehtoisten kouluttamisella. Samoin kevätsii-
voustalkoita järjestetään tilaajajohtoisesti. Tavoitteena on saada lisää va-
paehtoisia käsin suoritettaviin työvaiheisiin.

2.1.4  Arkkitehtuuriosasto

Toiminta-ajatus

Rakennusviraston arkkitehtuuriosaston pääasialliset tehtävät ovat toimitila-
ja muuhun rakentamiseen sekä yleisten alueiden toteuttamiseen liittyvät
korkeatasoiset suunnittelu- ja asiantuntijapalvelut.

Kaupunginarkkitehti toimii viraston asiantuntijana kaupunkikuvaneuvottelu-
kunnassa, kaupunkiympäristön laatukysymyksissä ja esittelijänä yleisten
töiden lautakunnassa.

Arkkitehtuuriosastolla on neljä toimistoa:

Arkkitehtuuritoimiston tehtävänä on arkkitehtisuunnittelu käsittäen uudisra-
kennusten ja peruskorjausten arkkitehtisuunnittelun sekä ympäristöraken-
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teiden ja sisustuksien suunnittelun. Lisäksi toimisto suorittaa asiantuntija-
tehtäviä.

Suunnittelutoimiston tehtävänä on osallistuminen kaavoitukseen yhteis-
työssä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, yleisten alueiden strateginen
suunnittelu, tuote- ja palvelulinjaukset sekä kaupunkiympäristöön liittyvät
asiantuntijapalvelut.

Teknisen toimiston perustehtävänä on rakennesuunnittelu, rakennusten
purkutöiden suunnittelu ja suunnittelua palvelevat rakennus- ja tonttimitta-
ukset sekä alaan liittyvät asiantuntijatehtävät.

Yleissuunnittelutoimiston tehtävänä on hankesuunnittelu, ammattikeittiöiden
suunnittelu ja ruokahuollon asiantuntijatehtävät sekä työympäristön kehit-
täminen.

Strategiset painotukset ja toimiminen markkinoilla

Arkkitehtuuriosasto tuottaa asiantuntijapalveluita Helsingin kaupungin tar-
peisiin. Osasto toimii In-House –periaatteella eikä osallistu ulkopuoliseen
kilpailuun.

Kiinteistöviraston tilakeskus ja HKR- Rakennuttaja ovat suurimmat tilaajat.
Arkkitehtuuriosaston asiantuntijat ovat käytössä koko virastossa avustaen
toimitiloihin ja kaupunkiympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Osaston tavoitteena on korkeatasoisen, toiminnallisen ja ekologisesti kes-
tävän rakennetunympäristön luominen.

Kaavayhteistyö ja kehittäminen

Arkkitehtuuriosasto osallistuu maankäytönsuunnitteluun edustaen raken-
nusvirastoa suunnittelun eri vaiheissa, myös laadittaessa selvityksiä ja
yleissuunnitelmia. Kaavayhteistyön tuloksena syntyvät katu- ja puistosuun-
nitelmien hankeohjelmat sisältäen hankekohtaiset kustannuslaskelmat.

Kaupunginarkkitehti esittelee virastolle saapuneet asemakaavalausunnot
yleisten töiden lautakunnalle päätöksentekoa varten. Viraston asiantuntija-
jäseninä toimivat kaupunkikuvaneuvottelukunnassa kaupunginarkkitehti ja
suunnittelutoimiston toimistopäällikkö.

Esteettisesti korkeatasoisen ja toimivan kaupunkiympäristön syntymiselle
on tärkeää rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston hyvä yhteistyö.
Vastuu kaavayhteistyön kehittämisestä ja sujuvuudesta on arkkitehtuuri-
osastolla.

Kaavayhteistyön kehittämisen tavoitteet:

 Muodostaa viraston sisällä yhtenäiset lähtötiedot kaavatyön pohjaksi
 Asiantuntijoiden osaamisen täysimääräinen käyttö ja oikea-aikaisuus
 Lausuntojen valmisteluun käytettävän ajan vähentäminen
 Poistaa päällekkäisiä toimintoja ja tehtäviä eri virastoissa.
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Suunnittelutoiminta

Arkkitehtuuriosasto vastaa yleisten alueiden pitkäntähtäimen suunnittelusta.
Aluesuunnitelmissa esille nousseista peruskorjausta vaativista kohteista
laaditaan hankeohjelmat ja kustannuslaskelmat katu- ja puisto-osastolle.

Luonnonhoidon suunnitelma laaditaan yleisten töiden lautakunnan ja kau-
punginhallituksen hyväksymän luonnonhoidon linjauksen tavoitteiden mu-
kaisesti samaan aikaan kuin aluesuunnitelma.

Suunnitelmat tehdään vuorovaikutuksessa asukkaiden ja eri järjestöjen
kanssa.

Arkkitehtuuriosasto koordinoi ja laatii rakennusviraston tuote- ja palvelulin-
jauksia ja vastaa niiden ylläpidosta. Lisäksi tehdään selvityksiä rakennusvi-
raston tarpeisiin esim. kadunpidon raportissa nimettyjä jatkoselvityksiä.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset taloussuunnitelmakaudella

Kaupunkisuunnitteluviraston ja Kiinteistöviraston yhteistyön kehittyminen
esim. leikkipaikat, kaavatalous, elinkaari yms.
Rakennetun ympäristön laadun takaaminen haastavissa taloudellisissa olo-
suhteissa.

Tilaajien arvotus ja kiinnostus arkkitehtuuriosaston palveluita kohtaan on
säilynyt erittäin hyvänä ja mahdollisuudet osaston toiminnan laajentami-
seen olisivat hyvät vuosina 2014 ja 2015. Arkkitehtuuriosaston toiminnan
laajentamiselle saataisiin kokonaistaloudellista hyötyä Helsingin kaupungil-
le.

Toiminnalliset ja palvelutasoon liittyvät muutokset ja niiden vaikutuk-
set vuoden 2013 talousarvioon

 Organisaatiomuutoksen jälkeen osastolla on aloitettu strategiatyö,
jossa määritellään koko osaston tavoitteet. Työssä huomioidaan
Helsingin kaupungin ja rakennusviraston strategiset tavoitteet.

 Organisaatiomuutoksen yhteydessä saadut määrärahat vuonna
2012 ovat niukat, tämä tulisi huomioida vuoden 2013 raamin lasken-
nassa

 Ennen organisaatiomuutosta osaston toiminnan kehittäminen on ol-
lut vähäistä, joka aiheuttaa kehitystarpeita tuleville vuosille

 Mahdollisten alihankintakanavien kehittäminen

Tietotekniikan hyödyntäminen ja hankinnat

Arkkitehtuuriosastolla on käytössä monipuolisia suunnittelu- ja mittaustyös-
sä käytettäviä atk-työvälineitä ja –laitteistoja sekä normi- ja rakennustuote-
kirjasto.

- Kerro Kartalle palvelun ja sen kehittäminen osana omaa työtä
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- Demokratiatyöryhmän soveltamista käytäntöön
- Tietotekniikan kehittäminen
- Kaupungin yhteisten järjestelmien käyttöön otto esim. Project Wise

Arkkitehtuuriosastolla on tarvetta investointimäärärahaan vuodelle 2013 alla
oleviin kehittämishankkeisiin yhteensä 120.000 euroa.

Tietotekniikan kehittämishankinnat

Rakennemitoitusohjelmien täydentäminen ja päivitys eurokoodiyh-
teensopivaksi

Teknisessä toimistossa nykyisin käytettävät mitoitusohjelmat perustuvat
kansalliseen rakennusmääräyskokoelmaan (RakMk B-sarja), eurokoodeja
ja RakMk ei ohjeiden mukaan tule käyttää sekaisin, vaan suunnittelu tulee
tehdä kokonaan käyttäen samaa järjestelmää.  Rakennemitoitusohjelmistot
tulisi täydentää ja päivittää.

Kantavien rakenteiden suunnittelua koskevista eurooppalaisista standar-
deista eli eurokoodeista tulee kantavien rakenteiden pääasiallinen suunnit-
telumenetelmä Suomessa. Käytössä olleesta kansallinen suunnitteluohjeis-
tosta eli rakennusmääräyskokoelmasta (RakMk B-sarja) luovutaan. Euro-
koodien virallinen käyttö alkoi Suomessa syksyllä 2007 ja eurokoodien on
ajateltu olevan Suomessa valmiit ja käytössä 1.7.2013. Tämän muutoksen
myötä myös rakennemitoitusohjelmistot muuttuvat.

Investointimäärärahan tarve 50.000 euroa.

Laserkeilauksessa tarvittavien ohjelmistojen täydentäminen

Laserkeilaimella mitataan kohteesta kolmiulotteinen pistepilvi. Pistepilven
mittausnopeus on noin 120 000 pistettä sekunnissa, joten keilauksella saa-
dun mitta-aineiston suuruus vaatii omat hallintaohjelmistot. Pistepilven siirto
jatkosuunnittelijoiden (yleensä arkkitehtien) käyttämiin suunnitteluohjelmis-
toihin vaatii myös omat ohjelmistonsa. Nykyisten hallintaohjelmistojen li-
senssimäärien vähäisyys sekä sovellutusohjelmistojen puute estävät teho-
kaan työskentelyn pistepilvien hallinnassa ja jatkokäsittelyyn saattamises-
sa.

Investointimäärärahan tarve:

Pistepilvien hallintaohjelmisto, lisälisenssi 15.000 euroa
Pistepilvien sovellutusohjelmisto, uusi lisenssi 10.000 euroa

 Osaston muut kehittämishankkeet 45.000 euroa

 Project Wise Tuote- ja palvelulinjausten käyttöön
 Konsulttityötä tuote- ja palvelulinjausten julkaisuun
 Keittiölaitekirjaston jatkokehittäminen
 Paikkatietojärjestelmän kehittäminen yhteistyössä viraston kanssa
 ARK:n kirjaston kehittäminen
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Kilpailuttaminen

Tukeudutaan viraston kilpailuttamiin sopimuskonsultteihin. Virastojen välis-
tä yhteistyötä toivottaisiin lisättävän konsulttien kilpailuttamisessa.

Henkilöstö

Osastolle rekrytoidaan vuonna 2013 suunnittelijoita ja asiantuntijoita kor-
vaamaan suuren ikäluokkien eläkkeelle siirtymistä sekä vahvistamaan voi-
mistuneen kysynnän aiheuttamaa suunnittelijapulaa tärkeillä avainalueilla.

Mittausetumies
Mittauslähtötietojen keräämiseksi mittaryhmää vahvistetaan yhdellä koulu-
tukseltaan kartoittajatasoisella henkilöllä.

Arkkitehti
Arkkitehtuuritoimiston suunnittelukapasiteetti on täysin käytössä. Toimek-
siantojen laajuus ja pääsuunnittelijan tehtävien vaativuus ovat kasvaneet.
Myös tietomallin käyttö lisää suunnittelijoiden työmäärää.

Sisustusarkkitehti
Sisustussuunnittelupalvelujen kysyntä on kasvanut. Huomattava osa suun-
nittelusta liittyy kaupungin organisaatioiden muutoksista johtuviin tilatarve-
muutoksiin ja muuttoihin. Lasten päiväkotien ja koulujen peruskorjausten
suunnittelutehtävät ovat lisääntyneet.

Metsäsuunnittelija

Rekrytoitavat henkilöt parantavat osuudellaan osaston taloudellista tulosta.

Ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen ovat työhyvinvoinnin kulmakiviä, täs-
tä huolehditaan koulutuksella. Palkitsemiskeinot ovat käytössä ja tyhy-
toiminta aktiivista. Vuonna 2012 alkanut integraatio loppuun saatetaan vuo-
den 2013 aikana loppuun. Lisäksi huomioidaan ergonomia ja hyvän johta-
misen näkökannat toiminnassa.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Osaston sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty lakien ja asetus-
ten sekä kaupungin ja rakennusviraston ohjeiden mukaisesti. Yleisten töi-
den lautakunta ohjaa ja valvoo rakennusviraston toimintaa ja asettaa vuo-
sittain viraston tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista ja päättää viraston
rakennushankkeista sekä suurimmista hankinnoista. Osaston tehtävä on
valvoa, että toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan ja toiminta on tulok-
sellista ja tehokasta.

Sukupuolivaikutusten arviointi

Noudatetaan Helsingin kaupungin ohjeita.
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Terveysvaikutusten arviointi

Noudatetaan Helsingin kaupungin ohjeita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet (tavoite, mittari, tavoitetaso)

Toimitaan viraston asettamien tavoitteiden mukaisesti:
Kaupunkiluonnon monimuotoisuutta edistetään siten, että metsien ja puus-
ton käsittelyssä turvataan luontotyyppien ja eliölajiston säilyminen luonnon-
hoidon linjausten mukaisesti.

Muut toiminnalliset tavoitteet

Arkkitehtuuripalvelujen kappalemäärä on seurattu aikaisempina vuosina
muissa toiminnallisissa tavoitteissa. Tämän tavoitteen seurannasta luovu-
taan.

Uutena toiminnallisena tavoitteena on projekteille tehtyjen tuntien määrää
vuodessa. Lähde: osaston projektiseurantajärjestelmä.

Arkkitehtuuriosaston kehittäminen

Arkkitehtuuriosasto on yksi alansa suurimpia asiantuntijaorganisaatiota,
jonka rooli kaupunkiympäristön kehittäjänä on tärkeä. Jatkuvalla toiminnan
kehittämisellä ja asiantuntijoiden koulutuksella sekä osallistumalla hallinto-
kuntien yhteisiin kehityshankkeisiin pystymme tarjoamaan Helsingin asuk-
kaille alan viimeisintä asiantuntemusta  ja toimimaan nykyaikaisilla työväli-
neillä. Kehitystoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi käyttötalouden ylitystar-
peet ovat 299.000 euroa.

Arkkitehtuuriosasto pitää oppilaitosyhteistyötä tärkeänä ja molempia osa-
puolia hyödyttävänä. Oppilaitosyhteistyö on panostamista tulevaisuuden
työmarkkinoilta saatavaan työvoimaan. Tulevina vuosina eläkkeelle jäävät
asiantuntijat voivat siirtää osaamistaan tuleville työntekijöille, tällä turvataan
rekrytointien onnistuminen jatkossa. Osasto haluaa myös tarjota kesätyö-
paikkoja nuorille, jotta heidän syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä. Edellä
olevan toiminnan käynnistämiseen tarvittava osuus ylitysesityksestä on
149 000 euroa.

Organisaatiomuutoksen jälkeen osastolla on aloitettu strategiatyö, jossa
määritellään koko osaston yhteiset tavoitteet. Työn lähtökohtana on Helsin-
gin kaupungin ja rakennusviraston strategiset tavoitteet. Kehitystarpeita tu-
leville vuosille ovat mm. energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen koulu-
tuksen sekä tietojärjestelmien kehittäminen. Asiantuntijaorganisaatiossa on
tärkeää ammattitaidon ylläpito ja kehittäminen, joten koulutukseen on pa-
nostettava.  Euroopan pääkaupunkien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää,
kansainväliseen toimintaan tarvitaan rahaa, jotta voidaan tehdä benchmar-
king-  arviointia. Arvioinnin kautta saatavien ratkaisujen hyöty on usein ar-
vokasta.  Lisäksi tarkoituksena on tehostaa osasto- ja hallintokuntienrajojen
yli meneviä toimintoja kuten esim. aluesuunnitelma. Tämän työn osuus yli-
tysesityksestä on 150 000 euroa.
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2.1.5  Palveluosasto

Yleisperustelut

Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät

Palveluosaston toiminta-ajatuksena on toimia yleisten alueiden isäntänä
Helsingissä.

Palveluosaston päätehtäviä ovat yleisten alueiden asiakaspalvelu, kunnal-
linen pysäköinninvalvonta ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen sekä
alueiden käytön ohjaus ja valvonta.

Palveluosasto huolehtii myös ajoneuvojen siirronvalvontaan liittyvistä vi-
ranomaistehtävistä sekä yleisten alueiden käytöstä johtuvien vahingonkor-
vausvaatimusten käsittelystä ja korvausten maksamisesta sekä kiinteistöil-
le kuuluvan kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamisen ja luvattoman
maankäytön valvonnasta.

Asiakaspalvelu

Rakennusviraston keskitetty asiakaspalvelu neuvoo sekä ottaa vastaan ja
käsittelee yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa, pysäköinninval-
vontaa ja muuta viraston toimialaan kuuluvaa palautetta.

Neuvontaa annetaan ja palautetta vastaanotetaan puhelimitse ja sähkö-
postilla sekä Internetin välityksellä ja asiakaspalvelun tiskillä.

Pysäköinninvalvonta

Kunnallinen pysäköinninvalvonta edistää liikenteen turvallisuutta ja suju-
vuutta valvomalla, että pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevia määräyksiä
noudatetaan. Toimintaa kuuluu myös yksityisalueilla pyynnöstä tehtävä
valvonta.

Pysäköinninvalvonta huolehtii myös liikennettä haittaavien ajoneuvojen
siirtämisestä sekä katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneu-
vojen siirtotoiminnan viranomaistehtävistä, talteen otettujen ajoneuvojen
siirtotoiminnasta, ajoneuvojen varastoinnista ja autohotellipalveluiden jär-
jestämisestä sekä romuajoneuvojen hävittämisestä.

Edelleen pysäköinninvalvonta huolehtii pysäköintivirhemaksujen sekä ajo-
neuvojen siirroista perittävien korvausten perimisestä.

Alueidenkäyttö

Alueidenkäyttö ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia
maankäyttölupia ja vuokraamalla yleisiä alueita eri tarkoituksiin ja valvo-
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malla lupien ja sopimusten noudattamista sekä kiinteistöille kuuluvan ka-
dun kunnossapitovelvoitteiden noudattamista ja luvatonta maankäyttöä.

Alueidenkäyttö myöntää lupia esimerkiksi rakenteiden sijoittamiseen, kai-
vutöiden suorittamiseen ja alueen käyttämiseen rakennustyötä varten se-
kä ulkoilmatapahtumien järjestämiseen. Se vuokraa yleistä aluetta esimer-
kiksi ravintoloiden terasseja ja erilaisia kioskeja varten.

Alueidenkäyttö huolehtii myös siirtolapuutarha-, kesämaja- ja viljelyspals-
ta-alueiden vuokrauksesta sekä antaa tonttikorkeusilmoituksia.

Keskeiset toimintaympäristön muutokset 2013 - 2015

Tiukentuva talous pakottaa tehostamaan toimintaa. Toimintaprosesseja ja
resurssien kohdentamista joudutaan arvioimaan uudelleen. Tämä edellyt-
tää, että toiminnan ja välineiden kehittämisen resurssit varmistetaan.

Kaupunkiyhteisen palautejärjestelmän käyttöönotto parantaa asiakaspal-
velua.

Pysäköinnin maksullisuusajan jatkaminen (Khs 23.4.2012) edellyttää toi-
minnan tehostamisen lisäksi pysäköinninvalvonnan resurssien kasvatta-
mista (8 pysäköinnintarkastajaa, valmistelija ja toimistosihteeri). Menolisä-
ys on 370 000 euroa vuodessa.

Maksullisuusajan jatkaminen lisää kaupungin tuloja arviolta 1,2 milj. euroa
vuodessa edellyttäen, että pysäköinninvalvonta on riittävää. Virhemaksun
korotus 2012 lisää kaupungin tuloja arviolta 1 milj. eurolla vuodessa.

Oikeusministeriö valmistelee hallitusohjelman mukaisesti yksityistä pysä-
köinninvalvontaa koskevaa lakiehdotusta. Toteutuessaan kaavailtu lain-
säädäntö lisää kunnallisen pysäköinninvalvonnan tehtäviä ja kaupungin tu-
loja.

Rakennusvirasto tekee erillisen esityksen tähän tarvittavasta, arviolta
280 000 euron lisämäärärahasta sen jälkeen, kun asiaa koskeva hallituk-
sen lakiesitys on annettu Eduskunnalle syksyllä.

Vaatimukset lupien ja sopimusten sekä kiinteistöille kuuluvan kadun kun-
nossapitovelvoitteiden noudattamisen ja luvattoman maankäytön valvon-
nan lisäämisestä kasvavat.

Kehittyvä mobiiliteknologia tarjoaa mahdollisuuksia niin asiakaspalautteen
antamiseen kuin valvontatiedon välittämiseen kentältä ja maksullisen py-
säköinnin parantamiseen.

Strategiset linjaukset

Palveluosasto toteuttaa kaupungin strategiaohjelmaa ja viraston strategiaa
parantamalla tuottavuutta ja palvelutasoa kehittämällä prosesseja, työväli-
neitä ja osaamista työn sujuvoittamiseksi. Osasto hyödyntää kaupunkiyh-
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teistä palautejärjestelmää ja lisää sähköistä asiointia asiakaspalautteissa,
pysäköintiasioissa ja maankäyttöluvissa.

Palveluosasto kehittää edelleen mobiiliteknologian hyödyntämistä asia-
kaspalautteissa, valvonnassa ja maksullisessa pysäköinnissä.

Osasto edistää yhden luukun periaatteen toteutumista ja poikkihallinnolli-
sia prosesseja selvittämällä yhteistyömahdollisuudet kiinteistöviraston joh-
totietopalvelun kanssa maankäyttölupien hakemisessa.

Palveluosasto jatkaa tiivistä PKS-yhteistyötä alueidenkäytössä ja pysä-
köinninvalvonnassa yhteisiä käytäntöjä edistämällä.

Kaupunginhallituksen valmistelua ohjaavien kannanottojen toteuttaminen

Palvelujen kysyntä ja eri tuotantotapojen kehitys

Viranomaistehtävät, kuten pysäköinninvalvonta ja ajoneuvojen siirtotoi-
minnan viranomaistehtävät sekä kiinteistöille kuuluvan katujen kunnossa-
pitovelvollisuuden noudattamisen valvonta hoidetaan jatkossakin omana
työnä, samoin maanomistajuuteen kuuluvat alueidenkäytön tehtävät.

Asiakaspalvelu voi aikanaan mahdollisesti integroitua osaksi kaupunkiyh-
teistä asiakaspalvelua.

Pysäköinninvalvonnan kysyntä kasvaa maksullisuusajan kasvaessa ja
ajoneuvomäärän lisääntyessä. Siirtotoimintaa on mahdollista vähentää
kehittämällä kunnossapitotöistä autoilijoille suunnattavaa tiedottamista.

Monien alueidenkäytön lupien määrä on riippuvainen rakentamisen mää-
rästä. Tapahtumalupien määrä kasvanee tehtäessä Helsingistä tapahtu-
makaupunkia.

Tuottavuutta edistävät toimenpiteet

Palveluosasto parantaa tuottavuutta ja palvelutasoa hyödyntämällä kau-
punkiyhteistä palautejärjestelmää sekä lisäämällä sähköistä asiointia asia-
kaspalautteissa, pysäköintiasioissa ja maankäyttöluvissa.

Palveluosasto kehittää edelleen mobiiliteknologian hyödyntämistä asia-
kaspalautteissa, valvonnassa ja maksullisessa pysäköinnissä.

Hallintokuntarajat ylittävät prosessit

Palveluosasto jatkaa yhteinen kunnallistekninen työmaa –konseptin sy-
ventämistä yhteistyössä muiden teknisen sektorin hallintokuntien ja HSY:n
kanssa.

Osasto selvittää yhteistyömahdollisuudet kiinteistöviraston johtotietopalve-
lun kanssa maankäyttölupien hakemisessa.
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Tilankäytön tehostaminen

Palveluosasto on keskittänyt 2006 - 2012 kaikki toimintansa neljästä toi-
mipaikasta yhteen, Kasarmikadun virastotaloon.

Tietojen avoin ja vapaa jakelu

Palveluosasto on avannut pysäköintilippuautomaattien sijaintitiedot sekä
maksullisuusvyöhykkeiden ja asukaspysäköintialueiden tiedot osana Hel-
sinki Region Infoshare –hanketta.

Seuraavaksi palveluosasto avaa tiedot myöntämistään maankäyttöluvista
sekä annetuista pysäköintivirhemaksuista ja suoritetusta pysäköinninval-
vonnasta.

Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Palveluosasto toteuttaa riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kaupungin
ohjeiden mukaisesti.

Kehittämisen painopisteet

Palveluosaston kehittämisen painopisteinä ovat raportointijärjestelmä ja
mittarit sekä työn sujuvuuden ja tuottavuuden parantaminen prosesseja,
työvälineitä ja osaamista kehittämällä ja uutta teknologiaa hyödyntämällä.

Talouteen vaikuttavat muutokset 2013 - 2015

16.4.2012 toteutettu pysäköintivirhemaksun korotus 80 euroon keskustas-
sa ja 60 euroon muualla kasvattaa palveluosaston tuloja arviolta 1 milj. eu-
rolla vuodessa.

Palveluosaston talousarviotavoitteet

Ehdotus sitovaksi toiminnalliseksi tavoitteeksi

1. Rakennusviraston, Helsingin Energian ja HKL – liikelaitoksen kaivutöi-
den kestoa lyhennetään rakennusviraston koordinoimana 5 % edelli-
sen vuoden tasosta.

Toiminnalliset tavoitteet

Palvelusosaston toiminnallisia tavoitteita ovat raportointijärjestelmän ja
mittarien kehittämisen ja käyttöönoton lisäksi asiakaspalvelun puhelinpal-
velutason, pysäköinninvalvonnan julkisuuskuvan ja alueidenkäytön palve-
lukyvyn parantaminen sekä oikaisuvaatimusten ja sijoituslupahakemusten
käsittelyajan lyhentäminen.

Määrätavoitteet
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Palveluosaston määrätavoitteita ovat asiakaspalvelun vastatut puhelut ja
käsitellyt sähköpostit, käsitellyt maankäyttöluvat, tonttikorkeudet ja vahin-
gonkorvaushakemukset sekä pysäköinnin valvontatapahtumat, annetut
virhemaksut ja käsitellyt oikaisuvaatimukset.

Taloudellisuustavoitteet

Palveluosaston taloudellisuustavoitteina ovat pysäköinninvalvonnan tuot-
tavuuden parantaminen, sekä asiakaspalvelun puhelinpalvelutason paran-
taminen ja maankäyttölupien sekä kiinteistöjen kunnossapitovelvoitteiden
valvonnan lisääminen ilman lisäresursseja.

KÄYTTÖTALOUSYHTEENVETO

Palveluosaston menot tehtävittäin

MENORYHMÄ TOT 2011
1000€

TS 2012
1000€

TAE
2013

1000€

2014
1000€

2015
1000€

Asiakaspalvelu 527 635 576 616 656
Pysäköinninvalvonta 4 570 5 320 4 836 6 098 6 798

Alueidenkäyttö 8 914 8 770 9 382 9 782 10 082

Vahingonkorvaus- ja
lakiasiat

253 282 316 346 366

Maksullinen pysäköinti 623 725 763 793 813
Erillisprojektit 107 167 188 203 213

Kehittäminen 135 244 273 293 303

Osaston johto 67 591 661 701 721

Palveluosaston menot
yhteensä 15 196 16 734 16 995 18 832 19 952

*Osaston johdon toteumat koostuvat entisen palvelutoimiston menoista. Puuttuu osaston yhteiset hallinnolliset menot.

Palveluosaston suurimmat menoerät ovat sisäiset maanvuokrat ja henki-
löstömenot, molemmat noin 7 milj. euroa.

Palmialta ostetaan palveluita noin 1,2 milj. eurolla. Palmialta hankitaan py-
säköintilippuautomaattien ylläpito, huolto ja turvapalvelut, ajoneuvojen siir-
tokeskuksen ylläpito sekä vikailmoitusten vastaanotto ja puhelinpäivystys.

Lisäksi palveluosasto hankkii erilaisia viranomais-, pankki ja postituspalve-
luita sekä Tuomaan markkinoiden järjestämiseen liittyviä palveluita noin
0,5 milj. eurolla.

Palveluosaston tulot tuloryhmittäin

TULOTILI
JA RYHMÄ

TOT
2011

1000€

TS 2012
1000€

TAE 2013
1000€

2014
1000€

2015
1000€

Tilapäiset liikennejärjestelyt 3 385 2 120 3 500 3 600 3600
Asukaspysäköintitunnukset 1 945 2 114 2 100 2 100 2100
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Yrityspysäköintitunnukset 873 916 930 950 950
Muut myyntituotot 84 50 81 93 93
Myyntituotot yhteensä 6 287 5 200 6 611 6 743 6 743
Ajoneuvojen siirtokorvaukset 720 400 720 730 730
Kaivumaksut 3 049 3 000 3 100 3 200 3200
Pysäköintimaksut 11 413 10 745 12 000 12 000 12000
Pysäköintimaksuprovisio -227 210 -227 -227 -227
Maksutuotot yhteensä 14 955 14 355 15 593 15 703 15 703
Rakennusten vuokrat 56 55 56 58 58
Maanvuokra rakennustyöhön
(aitausluvat)

3 000 3 000 3 500 4 000 4000

Maanvuokra siirtolapuutar-
hat, kesämaja-alueet ja vilje-
lyspalsta-alueet

1 200 1 200 1 500 2 000 2000

Muu maanvuokra 1 747 1 345 1 013 1 300 1300
Vuokratuotot yhteensä 6 003 5 600 6 069 7 358 7 358
Pysäköintivirhemaksut 10 293 12 000 13 000 14 000 14000
Muut tulot 13 10 11 11
Muut toimintatuotot yhteensä 10 306 12 000 13 010 14 011 14 011
Palveluosaston tulot yhteen-
sä

37 551 37 155 41 283 43 815 43 815

Tunnusluvut
2011 2012 2013 2014 2015

Ajoneuvojen varasto- ja lähisiirrot, kpl 12 900 12 900 12 900 12 800 12 700
Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl 5 500 6 000 6 500 6 500 6 500
Pysäköintivirhemaksukehotukset, kpl 251 000 261 000 251 000 251 000 251 000
Pysäköintiautomaatit, kpl 585 585 610 610 615
Asiakaspalvelutapahtumat, kpl 130 000 130 000 130 000 130 000 130 000
Maankäyttöluvat ja vuokraukset, kpl 13 950 13 950 13 950 13 950 13 950

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-
budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma

2011 2012 2013 2014 2015
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Tuottavuus
Pysäköinninvalvonta 77 143 170 179 184

Palveluosaston uudet tai muuttuvat asiat, joita ei voida tehdä ilman
lisäresursseja
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Saamatta jäävä pysäköintivirhemaksutulo

Pysäköinninvalvonnan uuden PASI-tietojärjestelmän ansiosta pysäköinti-
virhemaksutulojen käsittelyssä on siirrytty maksuperusteisesta suoritepe-
rusteiseen käytäntöön. Annetut pysäköintivirhemaksut kirjataan maksutu-
loksi ja maksut, joita ei saada avoinna oleviksi myyntisaamisiksi.
Vanhassa, 2012 käytöstä poistuvassa PPK 2003 – järjestelmässä on voitu
toimia vain maksuperusteisesti. Saamatta jääviä virhemaksutuloja arvioi-
daan kertyvän 0,9 milj. euroa.

Pysäköinnin maksullisuusajan jatkaminen

Khs päätti 23.4.2012 Kvston päätöksen 16.11.2011 mukaisesti jatkaa py-
säköinnin maksullisuusaikaa kahdella tunnilla klo 21:een eli arkisin kym-
menestä 12:een tuntiin.

Muutoksen arvioitiin kasvattavan pysäköintituloja 1,2 milj. eurolla. Tämä
edellyttää kuitenkin toimivaa pysäköinninvalvontaa pysäköintimaksujen
maksamisen varmistamiseksi. Samalla toimiva valvonta lisää virhemaksu-
tuloja.

Palveluosasto on arvioinut tähän tarvittavan kahdeksan uutta pysäköinnin-
tarkastajaa, koska tarkastajien säännöllistä työaikaa ei voida pidentää eikä
teettää säännöllistä ylityötä.

Virhemaksujen määrän kasvu lisää oikaisuvaatimuksia, joiden käsittelyyn
tarvitaan yksi valmistelija. Myös maksujärjestely- ja perintätehtävät lisään-
tyvät vastaavasti. Tämän lisäresurssitarve on yksi toimistosihteeri.

Arvioidun 1,2 milj. euron tulojen lisäyksen vaatima lisäresurssitarve on yh-
teensä 370 000 euroa vuodessa.

Yksityinen pysäköinninvalvonta

Hallitusohjelmaan sisältyvä yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan lain-
säädännön toteutuminen kaavaillusti lisää palveluosaston tehtäviä resurs-
sitarpeilla, joiden määrä on arviolta 280 000 euroa.

Kaavailtu muutos lisää kaupungin tuloja. Niiden määrää ei ole arvioitu,
mutta joka tapauksessa ne kattavat tästä aiheutuvat kustannukset.

Rakennusvirasto tekee tätä koskevan erillisen esityksen sen jälkeen kun
asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu Eduskunnalle.

2.2  NETTOYKSIKKÖ

2.2.1 HKR-Rakennuttaja
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Ilmastonmuutos on tämän hetken suurimpia uhkia. Tämän vuoksi HKR-
Rakennuttaja jatkaa panostamista erityisesti energiatehokkuuteen, energi-
ansäästöön ja matala- sekä lähes nollaenergiarakentamiseen. Kaupungin-
valtuuston energiapoliittiset linjaukset sekä monet kansalliset ja EU-tason
sitoumukset edellyttävät tätä.

Tavoitteet

HKR-rakennuttaja toimii nettobudjetoituna tulosryhmänä tavoitteenaan vuo-
den 2013 osalta menojen kattaminen saatavilla tuloilla eli nollatulos.

Tulosryhmän päätuotteet ovat infrastruktuurin ja tilahankkeiden rakennut-
tamistehtävät, hankesuunnittelu, taloushallintopalvelut ja kustannussuunnit-
telu. Kiinteistöjen elinkaaripalvelutuotteita ovat kosteusvaurio- ja sisäil-
maselvitykset sekä kiinteistöjen ylläpitoasiantuntemus.

Ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävää toimintaa ovat kaupungin
keskitetty energiatehokkuusasiantuntemus ja -tutkimustoiminta sekä elin-
kaari- ja ympäristövaikutuslaskelmat.

Tulosryhmän tuotteita ovat infrahankkeet, metron ja lähiliikenteen, väestön-
suojien, pysäköintilaitosten ja muiden erityisrakennusten rakennuttaminen.
HKR-Rakennuttaja on mukana asiantuntijana myös useissa uusien aluei-
den kilpailuttamiseen ja kehittämiseen liittyvissä kaupungin hankkeissa.

HKR-Rakennuttaja tuottaa kaupungin ja sen asukkaiden käyttöön sekä uu-
sia että peruskorjattuja tiloja; kouluja, päiväkoteja, monitoimitiloja, sairaaloi-
ta ja liikuntapaikkoja. HKR-Rakennuttaja tuottaa ympäristöystävällisiä tiloja
ja rakenteita, jotka täyttävät niille asetetut vaatimukset.

Tiloista ja muista tuotteista tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaan käyttäjille toimivia, terveellisiä, turvallisia ja viihtyisiä siten, että tuotan-
to, ylläpito, käyttö, muuntaminen ja purkaminen kuluttavat mahdollisimman
vähän uusiutumattomia luonnonvaroja sekä aiheuttavat mahdollisimman
vähän haitallisia päästöjä.

HKR-Rakennuttaja osallistuu useisiin sekä valtakunnallisiin että kansainvä-
lisiin tutkimus- ja kehittämisprojekteihin Helsingin kaupungin edustajana
omien kehitysprojektiensa lisäksi.

Vuonna 2013 HKR-Rakennuttajan vetämänä arvioidaan toteutettavan lähes
200 miljoonan euron investointihankkeet. Ne koostuvat paristakymmenestä
suuremmasta sekä lukuisista pienemmistä hankkeita. Rakennuttamistoi-
meksiannot tulevat pääasiassa kaupungin muilta hallintokunnilta. Raken-
nusviraston osalta toimeksiannot ovat pääosin katu- ja puisto-osaston infra-
hankkeita sekä alueiden hoitourakointia. Toiminnan volyymin kannalta mer-
kittäviä ovat myös uusien alueiden esirakennustyöt.

Toiminnalliset tavoitteet
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HKR-Rakennuttaja on kaupungin rakennuspalvelujen hankintakeskus.
Rakennuttamisen tärkein perustoiminto on asiantunteva ja kokonaistalou-
dellinen suunnittelu-, urakointi- ja muiden palvelujen osto kilpailuttamalla.

Toiminnan lähtökohtana on tuottaa hankkeille asetetut arkkitehtoniset, toi-
minnalliset ja taloudelliset vaatimukset täyttäviä tiloja ja infraa kestävän ke-
hityksen periaatteiden mukaan.

Palveluja kehitetään jatkuvasti vastaamaan paremmin tilaajan tarpeita sekä
ilmastonmuutoksen hillintään. Muuttuneista ja muuttuvista säädöksistä ja
normeista seuraa uusia haasteita energiatehokkuuden parantamisen lisäksi
niin sisäilman laadun kuin kosteudenhallinnankin osa-alueilla. Tätä varten
HKR-Rakennuttaja jatkaa työmaiden kosteudenhallinnan sekä työmaiden
pölynhallinnan ja yleiseen työnaikaiseen siisteyden parantamiseen tähtää-
vät toimintatapojen kehitystyötä, minkä avulla kyseiset haasteet pystytään
ottamaan ennalta huomioon entistä paremmin. Työ jatkuu pitkäjänteisesti
toimintaympäristön muutokset huomioiden.

Harmaiden markkinoiden torjuntaan panostetaan. Vuonna 2013 arvioidaan
otettavan käyttöön merkittäviä uusia toimia harmaan talouden kitkemiseksi
alalta. Tässä työssä jatketaan tiivistä yhteistyötä mm. verottajan kanssa.

Muita toiminnallisia tavoitteita talousarviovuodelle mainittakoon:
- työnjaon ja prosessien selkeyttäminen  pääasiakkaiden kanssa (tilakeskus

ja HKR/katu- ja puisto-osasto)
 - raportointijärjestelmän edelleen kehittäminen

Resurssit

Vuoden 2013 talousarvioehdotus sisältää yhteensä 122 vakanssia, mikä on
yksi vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa. HKR-Rakennuttajan me-
noista henkilöstökulut muodostavat noin 73 %, ulkopuolisten palvelujen ja
tarvikkeiden osuuden ollessa noin 17 %. Sisäiset vuokrat ja muut menot
ovat noin 10 % kokonaismenoista.

Uusia henkilöitä palkataan eläkkeelle ja muihin tehtäviin siirtyvien tilalle työ-
kannan tarpeen mukaisesti. Henkilöstömenojen osuus on vain hiukan suu-
rempi kuin vuoden 2012 tulosbudjetissa. Tällä haetaan sopeutumiskykyä
mahdollisiin kaupungin toiminnan volyymin muutoksiin

HKR-Rakennuttajan rakennuttamisen volyymi on kasvanut viimeisen kuu-
den vuoden aikana yli 2,5-kertaiseksi. Samanaikaisesti henkilöstön määrä
on kasvanut vain 10 %. Vuonna 2011 laskutus kasvoi yli 16 % ylittäen en-
simmäisen kerran 200 miljoonan euron rajan. Rakennuttamisvolyymin us-
kotaan pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2013 useiden pitkäkestoisten
hankkeiden ansiosta.

Kiinteistöjen ylläpito
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HKR-Rakennuttaja on kaupungin kiinteistöjen käytön ja ylläpidon asiantunti-
ja. Vuonna 2013 jatketaan energiasäästöhankkeiden toteuttamismenettelyn
kehittämistä sekä ETSIVÄ-raportointityökalun kehittämistä. ETSIVÄ-
hankkeessa kehitetään automaattista kulutus-, olosuhde- ja vikatietoseu-
rantatyökalua palvelemaan rakennusten eri käyttäjäryhmiä.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja energianhallintatehtävät

Helsingin kaupungin sekä työ- ja elinkeinoministeriön välinen energiatehok-
kuussopimus on allekirjoitettu 4.12.2007 ja se on voimassa vuoden 2016
loppuun asti. Sopimuksen tavoitteena on ohjeellinen yhdeksän prosentin
energiansäästö jaksolla 2008 - 2016.  Sopimuksessa kaupunki sitoutuu li-
säksi tiettyihin toimenpiteisiin ja kehityshankkeisiin, joita yleisen tarpeen li-
säksi energiapalveludirektiivi ja rakennusten energiatehokkuusdirektiivi
edellyttävät.

Jo vakiintuneen käytännön mukaisesti HKR-Rakennuttaja toimii sopimuk-
sen mukaisten toimenpiteiden käytännön työn toteuttajana, tekee tarvittavat
talousarvioesitykset ja koordinoi toimintaa. Sopimuksen mukaisia palveluita
ovat mm. energiakatselmukset ja –selvitykset sekä pienet energiansäästö-
toimenpiteet, koulutus- ja tiedotus sekä erilaisten uusien energiatehokkuut-
ta parantavien toimintamallien käyttöönotto. Energiakatselmusten tai mui-
den kiinteistöselvitysten yhteydessä rakennuksille laaditaan paitsi virallinen
energiatodistus myös energiatehokkuusdirektiivin mukainen Display ener-
gia- ja päästömerkki. Display energia- ja päästömerkkiä kehitetään edelleen
energiatehokkuuden muutoksia paremmin indikoivaan suuntaan

Helsingin kaupunki on liittynyt kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopi-
mukseen (EU:n Covenant of Mayors) tammikuussa 2009 (khs 7.1.2009).
Sopimuksessa kaupunki sitoutuu vähentämään hiilidioksidipäästöjään vä-
hintään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Sopimus koskee kaupunkikonser-
nin lisäksi myös koko kaupunkialuetta. HKR-Rakennuttaja on käytännön yh-
teystaho ja toimija Covenant of Mayors -hankkeessa.

Kaupunginhallitus on asettanut energiansäästöneuvottelukunnan (ESNK)
aktivoimaan, koordinoimaan ja kehittämään kaupungin energiansäästötoi-
mintaa. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 1974 lähtien kaksivuotisin
toimintakausin. Kaupunginhallituksen päätöksissä on edellytetty, että HKR-
rakennuttaja toimii käytännön työn toteuttajana.

Covenant of Mayorsin mukainen toimintasuunnitelma on valmistunut
31.12.2010. Se kattaa tärkeimmät muut sitoumukset. Sen toteuttaminen ja
koordinointi on annettu ESNK:lle.

                    Helsinki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Finnish
Green Building Council –yhdistyksen (FiGBC) jäseneksi. HKR-
Rakennuttaja huolehtii jäsenyyteen liittyvistä velvoitteista.
Perustettavan FiGBC:n tavoitteena on saada kestävän kehityksen käytän-
nöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin liiketoimintaa sekä välillisesti ra-
kennetun ympäristön palveluita käyttävien asiakkaiden toimintaa. Sen toi-
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minta tähtää siihen, että Suomessa on tarjolla korkeatasoisia, ihmisille, ym-
päristölle ja taloudelle edullisia rakennetun ympäristön ratkaisuja. FiGBC:n
konkreettisiksi tehtäviksi nähdään tämän hetkisten selvitysten pohjalta syn-
nyttää vuoropuhelua ja yhteistyötä kiinteistö- ja rakennusalalla, edistää ym-
päristö- ja energialuokitusten käyttöä, kehittää toimintatapoja ja toiminta-
edellytyksiä sekä edustaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalaa suhteessa
kansainvälisiin toimijoihin.

Kestävän kehityksen palveluina tehdään myös kosteus- ja homevaurioselvi-
tyksiä, sisäilmastotutkimuksia sekä muita niihin ja energianhallintapalvelui-
hin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia. Kaikkia edellä olevia tarvitaan, jotta
kaupungin toimitilat olisivat energiataloudellisia, terveellisiä ja viihtyisiä sekä
käyttäjän että omistajan kannalta.

HKR-Rakennuttaja on matalaenergiarakentamisen edelläkävijä Suomessa.
Vuoden 2013 aikana jatketaan Suomen ensimmäisten lähes nollaenergiata-
lojen rakentamisohjeiden kehittämistä ja käyttöönottoa jo käytössä olevien
matalaenergiaohjeiden rinnalle ja tilalle. Kiinteistökohtaisia, uusiutuvia
energialähteitä käyttäviä energiantuotantoratkaisuja edistetään koeraken-
tamishankkein.

HKR-Rakennuttaja kouluttaa ja jakaa tietoa energiansäästämisestä koulu-
laisille, ylläpidon ammattilaisille sekä käyttäjille. Tietoa jaetaan mm. Disp-
lay-energiamerkin (energiatodistus) luovutuksen yhteydessä ja myös eko-
tukihenkilökoulutukseen panostetaan. Käynnissä olevissa EU-projekteissa
sitoutetaan myös helsinkiläisiä energiansäästöön ja annetaan neuvoja jo-
kapäiväiseen toimintaan.

3 INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
EHDOTUS

Rakennusviraston talousarvioehdotuksessa ovat katujen, liikenneväylien ja
ratojen investoinnit, puistoinvestoinnit sekä irtaimen omaisuuden hankinta.

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous- Talous- Talous-
päätös budjetti arvio suunni- suunni- suunni- suunni-

2011 2012 ehdotus telma telma telma telma
2013 2014 2015 2016 2017

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

Kadut, liikenneväylät
ja radat 86 991 93 150 109 507 128 090 157 530 187 590 199 530

Puistorakentaminen 8 309 6 660 8 240 12 320 18 030 15 150 19 760

Irtaimen omaisuuden
hankinta 800 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
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INVESTOINNIT
YHTEENSÄ 97 900 89 300 118 900 141 610 176 760 203 940 220 490

Katu- ja liikenneväyläinvestointeihin ehdotetaan varattavaksi vuonna 2013
raamin mukaisesti 109,507 milj. eli n. 17 % enemmän kuin vuoden 2012
tulosbudjetissa.

Puistoinvestointeihin ehdotetaan varattavaksi vuonna 2013 raamin mukai-
sesti 8,24 milj. euroa eli n. 7 % enemmän kuin vuoden 2012 tulosbudjetis-
sa

Irtaimen omaisuuden, kaluston ja laitteiden hankintaan ehdotetaan käytet-
täväksi 1,2 milj. euroa eli 33,3 % enemmän kuin vuonna 2012.

Talousarviomäärärahojen lisäksi rakennusviraston käytössä on ollut vuo-
sittain myös muita investointimäärärahoja, mm. kaupunginhallitus on osoit-
tanut rakennusviraston käyttöön hankekohtaisesti rahoitusta lähiörahas-
tosta ja esirakentamiseen varatuista määrärahoista.

3.1  Kadut, liikenneväylät ja radat

Strategiset painotukset

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sisältää katujen, liikenneväylien
ja ratojen rakentamisen investointimäärärahat vuosille 2013 - 2017. Ehdo-
tus perustuu kadunrakentamisen alustavaan investointiohjelmaan, joka on
valmisteltu yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen alueprojektitoimis-
ton (katujen uudisrakentaminen) ja kaupunkisuunnitteluviraston liikenne-
suunnitteluosaston (liikenneväylä- ja liikennejärjestelyinvestoinnit) kanssa.
Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeet priorisoidaan ja toteutetaan
valtion budjetissa osoitetun rahoituksen perusteella. Lisäksi ehdotuksessa
on otettu huomioon katujen ja liikenneväylien ylläpidossa ja osaston omissa
alueinventoinneissa ja -suunnitelmissa esiin nousseet peruskorjaustarpeet
(uudelleenpäällystys, katujen ja siltojen peruskorjaus).

Ehdotuksen mitoituksen lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen
26.3.2012 hyväksymässä talousarvion laadintaohjeessa asetettu 109,507
milj. euron raami katu-, liikenneväylä- ja ratainvestoinneille vuodeksi 2013
ja kaupungin voimassa olevan taloussuunnitelman mukainen investointipui-
te vuosiksi 2014 - 2016.

Katu- ja liikenneväyläinvestointien talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus
vuosiksi 2013 - 2017 on laadittu seuraavien strategisten painotusten mu-
kaisesti:

1. Asunto- ja työpaikkarakentamisen edellyttämä katujen uudisrakentami-
nen
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Uusien projektialueiden ja erilliskohteiden kadunrakentamises-
sa varaudutaan ensimmäisen rakennusvaiheen (katurakenteet
ml. alempi päällystekerros) ennen talonrakennuksen käynnis-
tymistä. Toisen rakennusvaiheen (ylempi päällystekerros, istu-
tukset ja viimeistely) toteutus ajoittuu alueen talonrakennuksen
edistymisen mukaan.

2. Jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta sekä ydinkeskustan ja
aluekeskusten katuympäristöjen viihtyisyyttä lisäävät hankkeet

Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita parantavilla hankkeilla täh-
dätään henkilöautoliikenteen ruuhka- tms. välittömien haittojen
vähentämiseen, kaupunkiympäristön laadun parantamiseen ja
ilmastonmuutoksen pitkän aikavälin haittojen torjumiseen. Kes-
kustan katuympäristön viihtyisyyden parantaminen tähtää osal-
taan kaupungin viihtyisyyden ja houkuttavuuden lisäämiseen
sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden kannalta.

Uusien pyöräteiden/kaistojen ja raitiovaunukiskojen rakentami-
sen yhteydessä on tarkasteltava koko katupoikkileikkauksen
peruskorjaustarve puukujineen.

3. Rakennettujen siltojen ja erikoisrakenteiden sekä katuverkon peruskor-
jaukset

Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (meluesteet, tukimuurit,
portaat) oikea-aikainen peruskorjaus on välttämätöntä niiden
käyttöturvallisuuden varmistamiseksi ja omaisuuden arvon säi-
lyttämiseksi mahdollisimman taloudellisesti. Yksittäisten koh-
teiden peruskorjauksen lykkääminen lisää niihin syntyvien vau-
rioiden laajuutta ja vakavuutta ja vastaavasti korjaustyön mää-
rää ja kustannuksia.

Tällä hetkellä yli puolet Helsingin siltapinta-alasta on enintään
tyydyttävässä kunnossa. Kuntokartoituksista saatujen tunnus-
lukujen perusteella siltojen kunnon heikkeneminen on jatkunut
viime vuosina.

Ikääntyvän katuverkon rappeutumisen estäminen vaatii nykyis-
tä huomattavasti suurempaa panostusta myös katujen perus-
korjaukseen sekä katujen uudelleen päällystykseen. Samoin
vuoden 1946 alueliitoksista periytyneet rakentamattomat sora-
kadut tulee saada kuntoon lähivuosina. Niiden rakentamista
puoltavat myös saatavat säästöt kunnossapidossa.

4. Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeet ja muut pääväylähank-
keet

Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeet pieniä parannus-
ja täydennyshankkeita lukuun ottamatta lykkääntyvät talous-
suunnitelmakauden lopulle. Kaupungin omista pääväylähank-
keista tärkeimpiä ovat Itäväylä / Linnanrakentajantie -liittymä
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(Herttoniemi), Sörnäisten liikennetunneli (Kalasatama), Kruu-
nuvuorenrannan joukkoliikenneyhteys (Kruunusillat) sekä Vetu-
ritien ja Teollisuuskadun liikennejärjestelyt (Pasila).

5. Nykyisen katuverkon liikennejärjestelyt

Katuverkossa tehtävillä liikennejärjestelyillä parannetaan sekä
joukkoliikenteen että muun liikenteen turvallisuutta ja sujuvuut-
ta. Tyypillisiä toimenpiteitä ovat risteys- ja kaistajärjestelyt, kier-
toliittymien rakentaminen ja ajonopeuksien hillitseminen hidas-
timilla.

Katu- ja liikenneväyläinvestointien arviointia

Katu- ja liikenneväyläinvestointien talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma
2013 - 2017 on sopeutettu vuoden 2013 raamiin ja se noudattaa myös voi-
massa olevaa taloussuunnitelmaa vuosina 2014 - 2016 melko hyvin, vaikka
ylittääkin sen yli 10 % vuosittain.

8 03 Kadut, liikenneväylät ja ra-
dat yhteensä

TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

TAE 2013 TSE2014 - 2017 109,507 128,0 157,5 187,6 199,5
TAE 2013 raami & TS 2014 - 16 109,507 108,0 137,2 154,7

Poikkeama 0 % + 18,5 % +15,8 % +21,3 %

Katu- ja liikenneväyläinvestoinnit kasvaa voimakkaasti vuonna 2013 noin
34 % vuoteen 2012 verrattuna ja investointivolyymitaso taloussuunnitelma-
kauden ajan. Kasvu johtuu asunto- ja työpaikkarakentamisen korkeasta vo-
lyymista projektialueilla, mikä pitää tavanomaisen katujen uudisrakentami-
sen korkealla tasolla. Lisäksi erityisesti uusien projektialueiden ranta- ja
muut ympäristörakenteet edellyttävät suuria investointeja. Tulvasuojaraken-
teiden osalta kiireellisimmistä kohteista pienet kohteet on jo toteutettu, mut-
ta suurimpien kohteiden osalta rahoitus on alimitoitettu ja edellyttää lisära-
hoitusta 1 - 2 milj. euroa vuodessa.

Katu- ja liikenneväyläverkon peruskorjaus- ja kehittämisinvestointeja on esi-
tetty voimakkaasti nostettavaksi taloussuunnitelman tasosta. Tämä inves-
tointitaso on erityisesti peruskorjausten osalta alimitoitettua ja on johtamas-
sa katu- ja liikenneväyläomaisuuden vähitellen tapahtuvaan rappeutumi-
seen. Pyöräteiden/-kaistojen ja raitiovaunukiskojen rakentaminen edellyttää
usein koko kadun poikkileikkauksen muutosta ja samassa yhteydessä on
välttämätöntä perusparantaa koko katu mukaan lukien katupuut.

Kaupungin omia suuria väylähankkeita on lykätty osaksi sillä perusteella,
että ne ovat sidoksissa Liikenneviraston väylähankkeiden etenemiseen, ja
osaksi siksi, että hankkeiden valmistelu on budjetointia varten liiaksi alkute-
kijöissään.
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Talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2017 on käsitelty
seuraavassa yksityiskohtaisemmin talousarvion sitovan alakohtajaon mu-
kaisesti:

Katu- ja liikenneväyläinvestoinnit 2013 - 2017

Katu- ja liikenneväyläinvestointien talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus
2013 - 2017 on laadittu talousarvion sitovan alakohtajaon mukaisesti. Ehdo-
tuksen rakennetta aikaisemmasta on muutettu siten, että peruskorjauksen
8 03 08 alakohtaan ”Joukkoliikenteen kehittäminen” on sisällytetty Länsi-
metron asemien katujärjestelyt ja Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa 8
03 10 alakohtaan on lisätty Kustannustehokkaat pienet hankkeet ns. KU-
HA-hankkeet.

Katu- ja liikenneväyläinvestointien talousarvioesitys vuodelle 2013 ja talo-
ussuunnitelma vuosille 2014 - 2017 on yhteensä:

8 03 08 Uudisrakentaminen

8 03 08 Uudisrakentaminen
TAE 2013

Milj. €
TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Eteläinen suurpiiri 1,0 0,9 1,5 0,9 1,1
Läntinen suurpiiri 3,9 3,6 3,3 4,7 4,0
Keskinen suurpiiri 1,2 1,9 1,3 0,9 0,9
Pohjoinen suurpiiri 2,3 0,9 1,5 1,6 2,0
Koillinen suurpiiri 7,0 8,6 8,2 7,7 8,5
Kaakkoinen suurpiiri 0,6 1,0 1,3 1,3 1,0
Itäinen suurpiiri 8,9 6,5 6,0 5,6 5,6
Östersundomin suurpiiri 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5
Suurpiirit yhteensä 25,3 23,6 23,6 23,2 23,6

Meluesteet 0,8 2,0 3,0 3,0 1,5
Rantarakenteet 0,7 2,7 3,0 2,6 1,5
Yhdyskatu Kehä I – Viikintie 0 0 0 0 0,5
Joukkoliikenteen kehittäminen 2,5 1,5 3,0 1,5 1,5

Uudisrakentaminen yhteensä 29,3 29,8 32,7 30,3 28,7

Uudisrakentaminen ei sisällä Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuoren-
rannan eikä Pasilan alueprojektien asunto- ja työpaikka-alueiden katu-, sil-
ta- ja rantarakenneinvestointeja, jotka esitetään alueprojektikohtaisesti erik-
seen. Myös liityntäpysäköinnin määrärahaehdotus esitetään erikseen.

Katuinvestoinnit jatkuvat keskeneräisillä projektialueilla Salmisaaressa,
Arabia-Toukolan alueella, Etelä-Hermannissa, Viikki-Latokartanossa, Vii-
kinmäessä ja Vuosaaressa, jotka valmistuvat suunnitelmakauden aikana.
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Projektialueiden toteutuksen rinnalla uudisrakentamista tapahtuu pienem-
missä erilliskohteissa (Lauttasaari, Haaga, Alppikylä, Ormuspelto, Ko-
tinummentien alue, Maunula, Myllypuron puukaupunki, Linnanpelto, Mylly-
puron voimala-alue, Rukatunturintien alue). Työpaikkarakentamisen kannal-
ta tärkeimmät alueet ovat Kivikko ja Salmisaari

Lisäksi erillisiä katuhankkeita toteutetaan kaava-alueiden keskeneräisyyden
ja alueiden täydennysrakentamisen vaatimuksesta. Sorakatujen rakentami-
sessa pyritään siihen, että Östersundomin aluetta lukuun ottamatta soraka-
dut on rakennettu viimeistään vuonna 2025. Edellytyksenä tavoitteen toteu-
tumiselle on, että viimeistään vuodesta 2015 on sorakatujen rakentamiseen
vuosittain käytettävissä 6 - 8 miljoonaa euroa sorakatujen.

Meluntorjunnan erillishankkeet kohdistuvat meluntorjuntaselvityksen suun-
taviivojen ja kohdepriorisoinnin mukaisille, rakennetun pääkatuverkon osille
(Itäväylä / Herttoniemi, Kirkonkyläntie, Tapaninvainiontie, Suutarilantie, Ta-
paninkyläntie-Tapanilankaari). Uusien katujen ja liikenneväylien meluntor-
junta tehdään tarvittaessa osana kyseisiä hankkeita. Lisäksi meluntorjuntaa
sisältyy kaupungin ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteishankkeisiin.

Yhdyskadun Kehä I - Viikintie suunnittelun aloittamiseen varaudutaan
vuonna 2017 ja rakentaminen ajoittuu taloussuunnitelmakauden jälkeen.
Yhdyskadun kokonaiskustannukset ovat noin 51 milj. euroa.

Joukkoliikenteen poikittaisyhteys Jokeri 2 välille Vuosaari – Myyrmäki ra-
kennetaan suunnitelmakauden aikana vuosina 2013 – 2016. Jokeri 2:n ko-
konaiskustannukset ovat yhteensä noin 48 milj. euroa, josta Helsingin kus-
tannusosuus on noin 44 milj. euroa. Katuinvestointien taloussuunnitelma si-
sältää ainoastaan nykyisen katuverkon parantamisen ja suurin osa inves-
toinnista (Keskuspuiston alittava tunneli ja Kuusmiehentien joukkoliikenne-
katu) sisältyy HKL-liikelaitoksen investointeihin. Lisäksi varaudutaan Jokeri
I uuden kaluston edellyttämien pysäkkimuutosten tekemiseen ja muun
joukkoliikenteen sujuvuusedellytysten parantamiseen vähentämällä raken-
netussa katuverkossa olevia rakenteellisia häiriötekijöitä suunnitelmakau-
den aikana. Myös länsimetron aseman seutujen katujen liikennejärjestelyi-
den toteuttamiseen varaudutaan metron käyttöönoton edellyttämässä aika-
taulussa vuonna 2015.

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt

8 03 09 Perusparantaminen ja liikenne-
järjestelyt

TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Katujen peruskorjaus 4,2 3,6 4,8 5,6 5,8
Siltojen peruskorjaus 6,0 6,1 6,4 6,4 7,9
Päällysteiden uusiminen 5,3 5,8 6,0 6,0 6,0
Liikennejärjestelyt 2,4 3,3 4,0 4,0 4,0
Jalankulun ja pyöräilyn väylät 3,0 5,0 5,8 5,8 5,8
Jalankulun ja pyöräilyn sillat 2,0 2,2 2,5 2,5 3,0
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Raitiotielinja / Topeliuksenkatu 0 0 0 0,5 5,0
Itäväylä (Risto Rytin tie) 0 0 0 0 0,8
Vallilanlaakson joukkoliik. katu 0 0 0,5 5,0 4,0
Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt
yhteensä 22,9 26,0 30,0 35,8 42,4

Katujen peruskorjaus keskittyy pääosin ydinkeskustaan, jossa suurin kohde
on Keskuskatu välillä Aleksi - Kaivokatu (2013) ja suunnitelmankauden ai-
kana Iso Robertin katu sekä Erottaja. Torikortteleiden 2. vaiheen toteutus
ajoittuu suunnitelmakauden jälkeen samoin Unioninkadun saneeraus. Muut
katujen peruskorjaushankkeet johtuvat tyypillisesti vakavien rakennevauri-
oiden kuten painumien korjaustarpeesta tai pyöräilyväylien ja raitiovaunu-
kiskojen rakentamisen yhteydessä tehtävästä koko kadun perusparannuk-
sesta.

Siltojen (yli 400 siltaa) ja muiden erikoisrakenteiden (tukimuurit, portaat,
meluesteet) peruskorjausten määrärahaehdotusta nostetaan suunnitelma-
kauden aikana niiden rakenteellisen ja kaupunkikuvallisen kelpoisuuden yl-
läpitämiseksi. Peruskorjausinvestointien tason nosto 8 - 10 milj. euron vuo-
sitasolle on välttämätöntä kaupungin silta- ja erikoisrakenneomaisuuden
rapistumisen estämiseksi. Mikäli sitä ei estetä oikea-aikaisesti, tarvittavat
saneerausinvestoinnit kasvavat huomattavasti.

Suuria siltojen peruskorjauskohteita suunnittelukaudella ovat Katajaharjun
ja Maamolahden sillat Lauttasaaressa, Ruoholahden silta, Ehrenströmintien
silta, Vihdintien länsipuolen ylikulkusilta, Viikintien sillat Vantaanjoen yli,
Haagan risteyssillat, Lauttasaaren silta, Malmin aseman ylikulkusilta sekä
Vuosaaren silta. Lisäksi pienempiä peruskorjaustoimenpiteitä tehdään use-
assa muussa silta- ja erikoisrakennekohteessa (tukimuurit, portaikot, me-
luesteet).

Katujen ja liikenneväylien uudelleen päällystyksen määrärahaa lisätään ny-
kytasosta vaiheittain päällysteiden uusimistarpeen kattamiseksi. Uudelleen
päällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella
eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille. Jalkakäytävien sekä jalanku-
lun ja pyöräilyn väylien huonokuntoisten päällysteiden uusimista lisätään.
Hiljaisen asfaltin käyttöä lisätään mahdollisuuksien mukaan vilkasliikentei-
sillä pääkaduilla, joiden sallitut ajonopeudet ovat vähintään 50 km tunnissa.

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin
liittymä-, risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun
liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymien määrä kasvaa vuosittain, mikä osal-
taan vähentää liikennevalo-ohjauksen tarvetta. Asuntokatujen hidasteiden
toteutusta jatketaan, kuitenkin yhä useammin korotettuna suojatienä tai ris-
teyksenä.

Pyöräilyn ja jalankulun väyliin osoitettu määräraha on tarkoitettu nykyisen
pääraittiverkon täydentämiseen ja kehittämiseen rakennetussa katuverkos-
sa. Jalankulun ja pyöräilyn siltoihin osoitettu määräraha käytetään rakenne-
tun kevyen liikenteen verkon puuttuneiden yli- ja alikulkusiltojen rakentami-
seen.
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Korkeakoulujen välistä poikittaisyhteyttä (tiedelinja) palvelevan Vallilanlaak-
son joukkoliikennekadun toteutuksen käynnistämiseen varaudutaan vuonna
2015. Hankkeen rakennuskustannukset ovat yhteensä 9,5 milj.

Itäväylällä toteutetaan suunnitelmakaudella Risto Rytin tien ramppijärjeste-
lyn 2. vaihe Kulosaaressa.

8 03 10 Yhteishankkeet / Liikennevirasto

8 03 10 Yhteishankkeet / Liikennevirasto TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Kehä I / Itäväylä eritasoliittymä 0 0 0 1,0 10,0
Kehä I / Kivikontie eritasoliittymä 8,5 0 0 0 0
Kehä I / Espoon raja – Vihdintie 1,4 0 0 0 0
Kehä I / muut hankkeet 0,3 0,5 5,0 15,0 0
Länsiväylä 0 0 0 0 1,5
Vihdintie 0 1,9 1,9 0 0
Hämeenlinnanväylä 1,5 1,5 2,5 3,0 0
Tuusulanväylä 0,5 0,5 2,0 2,0 0
Lahdenväylä 0 0 1,7 2,1 3,6
Porvoonväylä 0 0,8 0 0 0
Itäväylä 0 0 0 0,5 0,5
Hakamäentien jatkeet 0 0 0 0 1,0
Kustannustehokkaat pienet hankkeet (KUHA-
hankkeet) 1,8 2,0 2,5 3,0 3,0
Yht.hankkeet / Liikennevirasto 14,1 9,1 15,6 26,9 19,9

Kaupungin kustannusosuutta Liikenneviraston yhteishankkeissa koskeva
määrärahaehdotus sisältää valtion maanteihin liittyvät liikennejärjestely- ja
meluntorjuntahankkeet kaupungin alueella. Yhteishankkeiden toteutus on
sidoksissa hankkeiden valtion osuuden rahoitukseen valtion tulo- ja meno-
arviossa lukuun ottamatta niitä kaupungin maankäytön kehittämisestä ai-
heutuvia hankkeita, jotka kaupunki rahoittaa kokonaan.

Kehä I / Kivikontien eritasoliittymän rakennussuunnitelma on valmis ja eri-
tasoliittymän rakentamiseen varaudutaan vuosina 2012 – 2013. Eritasoliit-
tymä mahdollistaa pääsyn Latokartanosta Kehä I:lle ja Kivikkoon ja samalla
se poistaa Kivikon valo-ohjatun liittymän Kehä I:lle.

Kehä I välillä Espoon raja - Vihdintie on viimeinen ahdas väyläosuus. Ra-
kennussuunnitelmat ovat valmiit ja osuuden rakentamiseen varaudutaan
vuosina 2013 - 2014. Lisäkaistojen lisäksi hankkeeseen sisältyy kevyen lii-
kenteen yhteyksien täydentäminen ja melunsuojauksen uusiminen.



HELSINGIN KAUPUNKI TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
RAKENNUSVIRASTO EHDOTUS 2013 - 2015

Sivu 56

Kehä I / Itäväylä eritasoliittymän suunnittelu käynnistyy 2016 ja rakentami-
nen käynnistyy aikaisintaan 2017. Rakentamisen kokonaiskesto on 3 - 4
vuotta. Hankkeen rakentamiskustannus on noin 50 milj. euroa. Kehä I / Myl-
lypuron eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy aikaisintaan vuonna 2015.
Hankkeen kokonaiskustannus on yhteensä noin 20 milj. euroa. Hanke liittyy
alueen maankäytön suunnitteluun.

Länsiväylä / Koivusaaren eritasoliittymän rakentaminen liittyy länsimetron ja
uuden maankäytön toteutukseen. Eritasoliittymän toteutus käynnistyy
suunnitelmakauden lopulla.

Hämeenlinnanväylän joukkoliikenne- ja meluntorjuntajärjestelyt Kaarelasta
pohjoiseen rakennussuunnitelmat on laadittu ja toteutus ajoittuu vuosiksi
2013 - 2014. Hämeenlinnanväylä / Kuninkaantammeneritasoliittymän suun-
nittelu ajoittuu vuoteen 2014 ja rakentaminen vuosiin 2015 - 2016.

Lahdenväylä / Koskelantien eritasoliittymän länsipuolisten ramppien toteu-
tus alkaa aikaisintaan vuonna 2016. Lahdenväylän ylittävä Tattarisillan
suunnittelu käynnistyy vuonna 2016 ja silta on tarkoitus rakentaa suunni-
telmakauden jälkeen. Tattarisilta luo yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja
palvelee erityisesti alueiden yritystoimintaa.

Itäväylän itäosan kehittämistoimet ajoittuvat suunnitelmakauden jälkeen.
Toimenpiteisiin sisältyvät mm. Uussillantien alikulkutunnelin rakentaminen.

Tuusulanväylän meluesteet Torpparinmäen kohdalla toteutetaan vuosina
2013 - 2014.

Kustannustehokkaat pienet hankkeet ns. KUHA -hankkeet on HLJ-
aiesopimuksen mukainen hankerahoitus, joka on tulossa uudeksi rahoitus-
kanavaksi. Se koostuu 50/50 valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. Helsin-
gille kohdistuvan KUHA -hankerahoituksen suuruudesta ja jakautumisesta
eri hankkeisiin saadaan päätös vasta kesällä 2012.

8 03 12 Kamppi – Töölönlahti alueen kadut, Khn käytettäväksi

8 03 12 Kamppi – Töölönlahti alueen kadut TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Töölönlahti 0,5 6,5 1,6 2,4 7,5
Leppäsuo 0 0 0 0 0
Kamppi 0 0 0 0 0
Kamppi – Töölönlahti alueen kadut yhteensä 0,5 6,5 1,6 2,4 7,5

Kamppi - Töölönlahti alueen talousarviomäärärahat on osoitettu kaupun-
ginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus myöntää erillisellä päätöksellä
tarvittavan rahoituksen rakennusviraston käyttöön tiedossa olevan inves-
tointitarpeen mukaisesti. Määrärahalla jatketaan Töölönlahden eteläosan
katujen kuten Karamzininkadun ja -rannan rakentamista valmistuvien kiin-
teistöjen ja pysäköintilaitoksen ympäristössä.
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8 03 13 Muut kadunpidon investoinnit

8 03 13 Muut kadunpidon investoinnit TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Täytemaan vastaanottopaikat 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0

Lumenvastaanottopaikat ja hiekkasiilot 0,7 0,75 0,75 0,75 0,75
Yleiset käymälät 0,15 0,27 0,33 0,33 0,33
Muut kadunpidon investoinnit
yhteensä 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1

Muut kadunpidon investoinnit ovat kadunpitoon liittyvien tukipalvelujen vaa-
timia investointeja. Ylijäämämassojen vastaanottopaikkojen perustamisen
ja viimeistelyn määrärahalla rahoitetaan kaupungin osuus Vuosaaren vas-
taanottopaikan maisemoinnin viimeistelyyn. Lisäksi määrärahaa käytetään
uusien vastaanottopaikkojen avaamisen vaatimiin suunnittelu- ja perusta-
miskustannuksiin.

Lumenvastaanottopaikkojen ja hiekkasiilojen investointimäärärahoilla toteu-
tetaan vuosittain laadittavan toteutusohjelman mukaisesti nykyisten hiekoi-
tussepelin varastosiilojen ja suolavarastojen perusparannukset kaupungin
eri osissa. Yleisten käymälöiden rakentamisen määräraha käytetään uusit-
tavien ja uusien käymälöiden vaatiman kunnallistekniikan asentamiseen ja
perustamistöihin.

8 03 15 Jätkäsaari

8 03 15 Jätkäsaari TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TS6
2016
Milj. €

Jätkäsaaren kadut ja rantarakenteet 6,0 4,8 4,6 4,4 4,4
Jätkäsaari yhteensä

6,0 4,8 4,6 4,4 4, 4

Saukonpaaden ja Jätkäsaaren asemakaava-alueen 1:n katu- ja rantaraken-
teet valmistuvat vuonna 2015. Jätkäsaaren asema-kaava-alue 2:n raken-
taminen käynnistyy vuonna 2013 ja jatkuu koko suunnitelmakauden ajan.

8 03 16 Kalasatama

8 03 15 Kalasatama TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Sörnäisten liikennetunneli 0,3 1,0 2,0 13,0 25,0
Kalasataman kadut ja rantarakenteet 15,7 16,4 18,7 26,0 15,7
Kalasatama yhteensä 16,0 17,4 20,7 39,0 40,7
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Sörnäisten liikennetunnelin (Hermannin rantatie - Sörnäisten rantatie)
suunnittelu käynnistyy vuonna 2014 ja rakentaminen jatkuu suunnitelma-
kauden jälkeen. Tunneli on tarpeen Kalasataman keskeisten alueiden rau-
hoittamiseksi keskustaan saapuvalta ja sieltä lähtevältä liikenteeltä. Tunne-
lin kokonaiskustannukset ovat 130 milj. euroa.

Kalasataman alueen rakentaminen jatkuu Sörnäistenniemen ja Kalasata-
man keskuksen alueella koko suunnitelmakauden ajan. Rakentaminen ete-
nee edelleen Hanasaareen ja Verkkosaareen suunnittelukauden kuluessa.
Sörnäisten rantatien siirto ja rantapromenadin rakentaminen ajoittuvat
suunnitelmakauden jälkeen.

8 03 17 Kruunuvuorenranta

8 03 17 Kruunuvuorenranta TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Itäväylä / Linnanrakentajantie 2,5 6,0 16,5 8,5 17,0
Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0
Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet 3,3 5,6 7,8 8,8 11,3
Kruunuvuorenranta yhteensä 6,8 12,6 25,3 18,3 30,3

Linnanrakentajantien tunneliyhteyden rakentaminen ja eritasoliittymän pa-
rantaminen Itäväylälle tulee toteuttaa ennen Kruunuvuorenrannan alueen
liikenteen huomattavaa kasvua. Suunnittelijankadun ja Linnanrakentajan-
tien eritasoliittymän rakentaminen käynnistyy vuonna 2013 ja tunneliyhtey-
den rakentaminen käynnistyy vuonna 2016. Rakentaminen jatkuu suunni-
telmakauden jälkeen vuoteen 2018. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
yhteensä noin 105 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan raitiotie- ja kevyen liikenteen siltayhteyden rakenta-
minen keskustaan käynnistyy aikaisintaan vuonna 2016 ja jatkuu vuoteen
2018 - 2019. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 250 milj. euroa.

Kruunuvuorenrannan alueen katurakentaminen aloitetaan vuonna 2012 ja
rakentaminen jatkuu suunnitelmakauden jälkeen. Rakentaminen käynnistyy
Koirasaarentien katu- ja meluntorjuntatöillä ja jatkuu alueen keskiosan kort-
teleissa (Gunillankallio, Borgströminmäki, Hopealaakso, Haakoninlahti).

8 03 18 Pasila

8 03 18 Pasila TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Ilmala ja Länsi-Pasila 0,9 0,9 1,1 5,9 6,7
Keski-Pasila 7,5 14,4 22,1 20,6 13,1
Pohjois-Pasila 1,7 1,8 0 0 2,9
Pasilan konepaja-alue 0,8 1,7 0,7 0,8 0
Pasila yhteensä 10,9 18,8 23,9 27,4 22,7
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Ilmalan alueen kadunrakentaminen jatkuu koko taloussuunnitelmakauden
ajan. Raitiotieyhteys Itä-Pasilasta Ilmalaan toteutetaan vuosina 2015 -
2018.

Keski-Pasilan aloituskorttelin rakentaminen käynnistyy suunnitelmakaudel-
la. Muita alueen suuria hankkeita ovat Veturitien siirto ja Teollisuuskadun
jatke sekä Asemapäällikönkadun sillan leventäminen.

Pohjois-Pasilan alueen rakentaminen ajoittuu pääosin suunnitelmakaudelle.

Pasilan konepaja-alueen rakentaminen on käynnissä ja valmistuu suunni-
telmakauden aikana.

8 03 20 Liityntäpysäköinti, Khn käytettäväksi

8 03 20 Liityntäpysäköinti TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Liityntäpysäköinti yhteensä
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Liityntäpysäköinnin talousarviomäärärahat on osoitettu kaupunginhallituk-
sen käyttöön. Kaupunginhallitus myöntää erillisellä päätöksellä tarvittavan
rahoituksen rakennusviraston käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen
mukaisesti. Vuonna 2013 toteutetaan Siilitien metroaseman liityntä-
pysäköintijärjestelyt metroaseman muutostöiden jälkeen.

3.2 Puistorakentaminen

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sisältää puistorakentamisen in-
vestointimäärärahat vuosiksi 2013 - 2017. Ehdotus perustuu katu- ja puisto-
osaston alustavaan hankekohtaiseen investointiohjelmaan, jota on valmis-
teltu keskeisten yhteistyötahojen kanssa (talous- ja suunnittelukeskus /
alueprojektit, sosiaalivirasto, liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus).

Ehdotuksen mitoituksen lähtökohtana on ollut kaupunginhallituksen
26.3.2012 hyväksymän talousarvion laadintaohjeen mukainen 8,24 milj. eu-
ron kehys puistoinvestoinneille vuodeksi 2013 ja kaupungin voimassa ole-
van taloussuunnitelman mukainen investointipuite vuosiksi 2014 - 2016.

Strategiset painotukset

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus on laadittu seuraavien strategis-
ten painotusten pohjalta:

1. Projektialueiden erillisrahoitettujen puisto- ja viheraluehankkeiden to-
teuttaminen

Projektialueiden puistot ja viheralueet, joille on osoitettu erilli-
nen määräraha, toteutetaan investointien toteutusohjelmien
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mukaan. Taloussuunnitelmakaudella näitä kohteita ovat Töö-
lönlahti, Jätkäsaari, Kalasatama, Pasila ja Kruunuvuorenranta.

2. Rakennettujen puistojen peruskorjaukset

Peruskorjausten pääpaino on toisaalta puistoissa, joiden käyt-
täjämäärä on suuri, käyttöaste korkea ja kuluneisuus silmiinpis-
tävää ja toisaalta paikallisissa leikki- ja korttelipuistoissa, joiden
korjaus on välttämätöntä puistojen turvallisuuden ja käytettä-
vyyden takia.

3. Puistojen osittaiskunnostukset ja rakenteelliset parannukset

Hankkeet ohjelmoidaan aluesuunnitelmien ja muun puistojen
kunnossapitopalautteen perusteella. Ohjelmoinnissa kiinnite-
tään huomiota ensi sijassa kohteen kunnon perusteella tapah-
tuvaan priorisointiin.

4. Puistojen uudisrakennushankkeet rakennetuilla ja täydennysrakentami-
sen alueilla

Hankkeet ohjelmoidaan aluesuunnitelmien yhteydessä tehdyn
tarvekartoituksen perusteella. Ohjelmoinnissa kiinnitetään
huomiota ensi sijassa kohteen merkityksen perusteella tapah-
tuvaan priorisointiin.

Tiukasta rahoituspuitteesta johtuen useiden kohteiden toteutus on jouduttu
siirtämään taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle. Koska investointiresurs-
seista on käytettävä huomattava osa välttämättömiin viheralueiden perus-
korjaustöihin, uusien asuinalueiden puistojen ja viheralueiden rakentaminen
jää jälkeen alueiden muusta toteutuksesta (talonrakennus, infrastruktuuri).

Puistorakentamisen TAE 2013 - 2017 arviointia

Puistorakentamisen talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vuosille 2013
- 2017 on asetetun raamin mukainen vuonna 2013. Sen sijaan vuosina
2014 - 2017 ehdotusta on korotettu valmistuvien projektialueiden edellyttä-
män palvelutason mukaiseksi. Projektialueiden ulkopuolella puistorakenta-
misen taloussuunnitelmaehdotusta on korotettu suunnitelmakauden aikana
50 - 70 % vuoden 2013 tasosta.

8 06 Puistorakentaminen TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

TAE 2013 – 2017 8,24 12,3 18,0 15,2 19,8
TAE 2013 raami & TS 2014 - 16 8,24 9,6 12,0 11,9

Poikkeama 0 % + 49,5% + 46,3 % -16,0 % +30,4
%
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Puistoinvestoinnit ovat kohdistumassa aikaisempaa voimakkaammin ra-
kennettujen puistojen ja viheralueiden peruskorjausinvestointeihin. Sen si-
jaan puistoinvestoinnit rakennetuilla ja täydennysrakentamisalueilla jäävät
vähäisiksi.

Puistojen peruskorjausten volyymi tulee pitää korkeana, jotta vältetään
olemassa olevien puistojen kelpoisuuden heikentyminen (kuluneet pinnat,
vanha puusto, puutteellinen valaistus, huonokuntoiset välineet ja kalusteet)
ja puistojen ylläpitokustannusten voimakas kasvu lähivuosina.

Samanaikaisesti on kuitenkin varmistettava vielä rakentamattomien uudis-
rakentamiskohteiden riittävä investointitaso, jotta asukkaiden palvelutaso
saadaan pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena.

TAE 2013 ja TSE 2014- 2017 on käsitelty seuraavassa yksityiskohtaisem-
min talousarvion sitovan alakohtajaon mukaisesti:

8 06 08 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy projektialueiden puistohankkeisiin
erityisesti läntisen, keskisen, koillisen ja itäisen suurpiirin alueella.

Puistojen uudisrakentamiseen sisältyvän Vihdin kunnassa sijaitsevan Eero-
lan tilan siirtolapuutarha-alueeksi muuttamisen yleissuunnitelma on valmis-
tunut. Alueen palstojen ja kunnallistekniikan rakentaminen kuuluu perustet-
tavalle kiinteistöyhtiölle. Alueen rakentamisen käynnistämiseen tarvittavaa
kaupungin rahoitusta nykyinen puistojen rahoitustaso ei mahdollista.

Peruskorjauksissa varaudutaan lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaami-
seen, jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mu-
kaan enää täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat väli-
töntä peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikko-
jen ja -puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden paran-
tamista sekä laite- ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimus-
ten mukaisiksi.

Laajemmat puistojen peruskorjaukset kuten Kaisaniemenpuisto, Johannek-
senpuisto ja Hesperian esplanadi siirtyvät toteutettaviksi suunnitelmakau-
den jälkeen. Ainoastaan puistojen suunnittelu on mahdollista suunnitelma-
kauden aikana.

8 06 11 Kamppi – Töölönlahti alueen puistot, Khn käytettäväksi

8 06 08 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus
TAE
 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Puistojen uudisrakentaminen 2,0 2,8 2,8 2,8 2,8
Puistojen peruskorjaus 2,5 4,3 4,5 5,0 5,5
Uudisrakentaminen ja peruskorjaus yhteensä 4,5 7,0 7,3 7,8 8,3
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8 06 11 Kamppi – Töölönlahti alueen puistot TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Kamppi – Töölönlahti yhteensä 1,5 1,4 2,4 2,4 7,5

Töölönlahden puiston eteläosan väliaikainen puisto on rakennettu vuonna
2011 ja varsinaisen puiston rakentaminen lykkääntyy toistaiseksi. Radan-
varren uusiin korttelialueisiin liittyvien puistojen toteutus taloussuunnitelma-
kauden aikana on mahdollista vain väliaikaisina puistoina, koska puisto-
suunnitelmien mukaisten puistojen toteuttaminen edellyttää puistorahan n.
17 milj. euron lisäksi myös esirakentamisrahaa n. 30 milj. euroa.

8 06 14 Jätkäsaari

8 06 14 Jätkäsaari TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Jätkäsaari yhteensä 2,2 2,4 2,6 2,5 1,0

Jätkäsaaren alueen puistorakentaminen on alkanut vuonna 2012 Saukon-
paadenpuiston osalta ja etenee alueen toteuttamisen vaatimalla tavalla.
Alueen keskeisen Hyväntoivonpuiston rakentaminen alkaa vuonna 2013 ja
jatkuu koko taloussuunnitelmakauden.

8 06 15 Kalasatama

8 06 15 Kalasatama TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Kalasatama yhteensä 0 1,4 2,5 2,5 2,5

Kalasataman alueen puistorakentaminen käynnistyy alueen toteuttamisen
vaatimalla tavalla vuodesta 2014 alkaen ja jatkuu suunnitelmakauden jäl-
keen.

8 06 16 Kruunuvuorenranta

8 06 16 Kruunuvuorenranta TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Kruunuvuorenranta yhteensä 0 0 0,1 0,1 0,1

Kruunuvuorenrannan puistorakentaminen käynnistyy suunnitteluhankkeella
vuonna 2015 ja jatkuu alueen toteuttamisen vaatimalla tavalla täysipainoi-
sesti vasta vuoden 2017 jälkeen.

8 06 17 Pasilan puistot
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8 06 17 Pasilan puistot TAE 2013
Milj. €

TSE
2014
Milj. €

TSE
2015
Milj. €

TSE
2016
Milj. €

TSE
2017
Milj. €

Pasilan puistot yhteensä 0 0 0,2 0,4 0,5

Pasilan puistojen toteuttaminen käynnistyy Konepajanpuiston toteuttami-
sella ja jatkuu projektialueen toteuttamisen vaatimalla tavalla taloussuunni-
telmakauden aikana.

3.3. Irtaimen omaisuuden hankinta

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Talous- Talous- Talous- Talous-
ehdotus suunni- suunni- suunni- suunni-

telma telma telma telma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

MENOT
YHTEENSÄ 800 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Muutos-% 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Irtain omaisuuden hankinta osastoittain (rakennusviraston raami
1 200 000 euroa)

Hallinto-osasto, 385 000 euroa

- EA-lisenssit 135 000 euroa
- KPO/PAO toiminnan järjestelmien alustan uusiminen 200 000

euroa
- Virastoyhteinen levyjärjestelmä (laajennus) 50 000 euroa

Katu – ja puisto-osasto, 245 000 euroa

- Laadunosoittamisjärjestelmän hankinta, 80 000 euroa
- ProjectWise -sopimustenhallintajärjestelmän hankinta, 60 000 eu-

roa
- Lumitunnistimien hankinta, 15 000 euroa
- In-infra FORE, 90 000 euroa

Arkkitehtuuriosasto, 120 000 euroa

- Rakennemitoitusohjelmien täydentäminen ja päivitys eurokoodiyh-
teensopivaksi 50 000 euroa
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- Laserkeilauksessa tarvittavien ohjelmistojen täydentäminen 25 000
euroa

- Osaston muut kehittämishankkeet 45.000 euroa
o Konsulttityötä tuote- ja palvelulinjausten julkaisuun

Tuote- ja palvelulinjausten julkaisu olisi osa rakennusviraston
toimintatapaa, saattaminen osaksi toiminnanohjausjärjestel-
mää

o Keittiölaitekirjaston jatkokehittäminen
o Paikkatietojärjestelmän kehittäminen yhteistyössä viraston

kanssa
Rakennusviraston aluesuunnitelmien ja menetelmien kehit-
täminen työkaluksi yleisten alueiden kehittämistarpeiden en-
nakoimiseksi esim. tietojärjestelmien, vuorovaikutusmene-
telmien ja kanavien jatkokehittäminen

o ARK:n kirjaston kehittäminen

Palveluosasto, 450 000 euroa

- raportointijärjestelmän hankinta sekä PASI-, Winkki-, ASPA- ja Mo-
bilenote-järjestelmien kehittäminen yhteensä 200 000 euroa

- Pysäköintilippuautomaatteja päivitetään hankkimalla muun muassa
uusia luottokortinlukijoita, koska magneettijuovakorttien käyttö päät-
tyy. Automaatteja päivitetään 200 000 eurolla. Uusia automaatteja
ei hankita.

- Pysäköinninvalvonnan ja kunnossapitoa palvelevan ajoneuvojen
siirronvalvonnan tehostamiseksi varaudutaan hankkimaan ajoneu-
voon sijoitettava kamerajärjestelmä, jonka avulla voidaan liikkuvas-
ta ajoneuvosta käsin lukea pysäköityjen ajoneuvojen rekisteritun-
nuksia. Kamerajärjestelmän hankintaan käytetään 50 000 euroa.



LIITTEET
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KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
EHDOTUS  2013 – 2015

2 09 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto, yhteensä
Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma
2011 2012 2013 2014 2015

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 15 668 14 957 16 073 16 175 16 329
Maksutulot 14 993 14 397 15 634 15 745 15 745
Tuet ja avustukset 324 210 213 213 213
Vuokratulot 7 190 6 820 7 368 8 657 8 657
Muut tulot 10 597 12 344 13 213 14 214 14 214
Valmistus omaan käyt-
töön 13 041 12 655 13 457 13 718 14 021
Tulot yhteensä 61 813 61 383 65 958 68 722 69 179

Palkat ja palkkiot 19 555 20 289 21 678 16 604 22 865
Muut henkilöstömenot 6 753 6 832 7 346 5 655 7 771
Palvelujen ostot 104 091 93 529 96 783 97 913 103 179
Aineet, tarvikkeet ja tava-
rat 3 049 3 557 3 212 2 960 3 232
Avustukset 56 75 65 65 65
Vuokrat 11 105 10 491 11 089 3 906 12 167
Muut menot 1 114 2 049 1 167 986 2 064
Menot yhteensä 145 723 136 822 141 340 128 089 151 343

Toimintakate -83 910 -75 439 -75 382 -59 367 -82 164
Poistot 64 245 66 292 71 210 70 650 70 650
Tilikauden tulos -148 155 -141 731 -146 592 -130 017 -152 814
Tilikauden yli-/alijäämä -148 155 -141 731 -146 592 -130 017 -152 814

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 7,5 4,1 0,7
Menot 3,3 -9,4 18,2
Toimintakate 0,1 21,2 -38,4
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2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto
(bruttoyksiköt)

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-
budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma

2011 2012 2013 2014 2015
1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 12 639 11 232 12 878 13 075 13 194
Maksutulot 14 993 14 397 15 634 15 745 15 745
Tuet ja avustukset 213 210 213 213 213
Vuokratulot 7 190 6 820 7 368 8 657 8 657
Muut tulot 10 573 12 344 13 213 14 214 14 214
Valmistus omaan käyttöön 5 293 5 350 5 437 5 558 5 656
Tulot yhteensä 50 901 50 353 54 743 57 462 57 679

Palkat ja palkkiot 14 220 14 207 15 583 15 881 16 465
Muut henkilöstömenot 4 914 4 811 5 287 5 384 5 581
Palvelujen ostot 102 457 91 964 95 103 98 751 101 689
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 845 3 272 2 970 2 994 3 012
Avustukset 56 75 65 65 65
Vuokrat 10 128 9 451 10 020 10 644 11 035
Muut menot 1 030 2 012 1 097 1 942 1 996
Menot yhteensä 135 650 125 792 130 125 135 661 139 843

Toimintakate -84 749 -75 439 -75 382 -78 199 -82 164
Poistot 64 245 66 292 71 210 70 650 70 650
Tilikauden tulos -148 994 -141 731 -146 592 -148 849 -152 814
Tilikauden yli-/alijäämä -148 994 -141 731 0 -148 849 -152 814

-146 592

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 8,7 4,9 0,4
Menot 3,4 4,3 3,1
Toimintakate 0,1 -3,8 -5,1
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2 09 04 HKR-Rakennuttaja
Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma
2011 2012 2013 2014 2015

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 3029 3725 3195 3100 3135
Maksutulot 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 111 0 0 0 0
Vuokratulot 0 0 0 0 0
Muut tulot 24 0 0 0 0
Valmistus omaan käyttöön 7748 7305 8020 8160 8365
Tulot yhteensä 10 912 11 030 11 215 11 260 11 500

Palkat ja palkkiot 5335 6082 6095 6219 6400
Muut henkilöstömenot 1839 2021 2059 2128 2190
Palvelujen ostot 1634 1565 1680 1530 1490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 204 285 242 215 220
Avustukset 0 0 0 0 0
Vuokrat 977 1040 1069 1102 1132
Muut menot 84 37 70 66 68
Menot yhteensä 10 073 11 030 11 215 11 260 11 500

Toimintakate 839 0 0 0 0
Poistot 0 0 0 0
Tilikauden tulos 839 0 0 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 839 0 0 0 0

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 1,1 1,7 0,4 2,1
Menot 9,5 1,7 0,4 2,1
Toimintakate 0,0 0,0 0,0 0
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Hallinto-osasto
Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma
2011 2012 2013 2014 2015

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 250 262 294 294 294
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Vuokratulot 938 1 020 1 051 1 051 1 051
Muut tulot 47 44 53 53 53
Valmistus omaan käyt-
töön
Tulot yhteensä 1 235 1 326 1 398 1 398 1 398

Palkat ja palkkiot 2 515 2 636 3 038 3 038 3 038
Muut henkilöstömenot 853 911 1 036 1 036 1 036
Palvelujen ostot 3 097 3 596 4 119 4 119 4 119
Aineet, tarvikkeet ja tava-
rat 703 562 636 636 636
Avustukset 32 35 35 35 35
Vuokrat 2 273 2 256 2 293 2 293 2 293
Muut menot 65 49 130 130 130
Menot yhteensä 9 538 10 045 11 287 11 287 11 287

Toimintakate -8 303 -8 719 -9 889 -9 889 -9 889
Poistot 201 200 120 120 120
Tilikauden tulos -8 504 -8 919 -10 009 -10 009 -10 009
Tilikauden yli-/alijäämä

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 5,4 0,0 0,0
Menot 12,4 0,0 0,0
Toimintakate -13,4 0,0 0,0
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Katu- ja puisto-osasto
Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma
2011 2012 2013 2014 2015

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 12 176 5 470 5 738 5 791 5 898
Maksutulot 14 993 42 41 42 42
Tuet ja avustukset 213 210 213 213 213
Vuokratulot 6 252 200 248 248 248
Muut tulot 10 524 300 150 150 150
Valmistus omaan käyttöön 3 092 3 600 3 600 3 600 3 600
Tulot yhteensä 47 221 9 822 9 990 10 044 10 151

Palkat ja palkkiot 9 754 3 681 3 949 3 949 3 949
Muut henkilöstömenot 3 388 1 236 1 341 1 341 1 341
Palvelujen ostot 99 230 85 402 88 073 91 340 94 115
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 115 2 301 2 000 2 000 2 000
Avustukset 24 40 30 30 30
Vuokrat 7 849 485 490 500 505
Muut menot 962 738 750 752 753
Menot yhteensä 123 322 93 883 96 633 99 912 102 693

Toimintakate -76 101 -84 061 -86 643 -86 643 -92 542
Poistot 63 979 66 000 70 500 70 000 70 000
Tilikauden tulos -140 080 -150 061 -157 143 -159 868 -162 542
Tilikauden yli-/alijäämä -140 080 -150 061 -157 143 -159 868 -162 542

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 3,7 1,7 0,5 1,1
Menot 2,9 3,4 2,8
Toimintakate -3,1 -3,7 -3
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Arkkitehtuuriosasto
Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma
2011 2012 2013 2014 2015

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 213 300 235 247 259
Maksutulot 0 0 0 0 0
Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0
Vuokratulot 0 0 0 0 0
Muut tulot 5 0 0 0 0
Valmistus omaan käyt-
töön 2 201 1 750 1 837 1 958 2 056
Tulot yhteensä 2 419 2 050 2 072 2 205 2 315

Palkat ja palkkiot 1 951 3 119 3 237 3 398 3 568
Muut henkilöstömenot 673 1 040 1095 1150 1207
Palvelujen ostot 130 827 728 924 970
Aineet, tarvikkeet ja tava-
rat 27 109 104 109 115
Avustukset 0 0 0 0
Vuokrat 6 10 10 11 11
Muut menot 3 25 36 38 40
Menot yhteensä 2 790 5 130 5 210 5 630 5 911

Toimintakate -371 -3 080 -3 138 -3 425 -3 596
Poistot 65 92 100 100 100
Tilikauden tulos -436 -3 172 -3 238 -3 525 -3 696
Tuottotavoite
Tilikauden yli-/alijäämä -436 -3 172 -3 238 -3 525 -3 696

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 1,1 5,0 5,0
Menot 1,6 8,1 5,0
Toimintakate -1,9 10,1 5,0
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Palveluosasto
Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous-

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma
2011 2012 2013 2014 2015

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 €

Myyntitulot 5 200 6 611 6 743 6 743
Maksutulot 14 355 15 593 15 703 15 703
Tuet ja avustukset 0 0
Vuokratulot 5 600 6 069 7 358 7 358
Muut tulot 12 000 13 010 14 011 14 011
Valmistus omaan käyt-
töön 0
Tulot yhteensä 37 155 41 283 43 815 43 815

Palkat ja palkkiot 4 771 5 359 5 496 5 910
Muut henkilöstömenot 1 624 1 815 1 857 1 997
Palvelujen ostot 2 139 2 183 2 368 2 485
Aineet, tarvikkeet ja tava-
rat 300 230 249 261
Avustukset 0
Vuokrat 6 700 7 227 7 840 8 226
Muut menot 1 200 181 1 022 1 073
Menot yhteensä 16 734 16 995 18 832 19 952

Toimintakate 20 421 24 288 24 983 23 863
Poistot 490 430 430
Tilikauden tulos 20 421 23 798 24 553 23 433
Tuottotavoite 0 0 0 0
Tilikauden yli-/alijäämä 20 421 23 798 24 553 23 433

Muutos-% 12/11 13/12 14/13 15/14
Tulot 0,0 11,1 6,1 0,0
Menot 0,0 1,6 10,8 5,9
Toimintakate 0,0 18,9 2,9 -4,5



HELSINGIN KAUPUNKI                           TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
RAKENNUSVIRASTO EHDOTUS 2013 – 2015

LIITE 2

INVESTOINTIOSAN TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMA-
EHDOTUS 2013 – 2017

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous- Talous- Talous-
päätös budjetti arvio suunni- suunni- suunni- suunni-

ehdotus telma telma telma telma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

MENOT YHTEENSÄ 108 018 103 300 96 419 149 938 159 698 156 008 197 988
Muutos-%   -4,4 -6,7 55,5 6,5 2,3 26,9

803KADUT,LIIKENNEVÄYLÄT
JA RADAT

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous- Talous- Talous-
päätös budjetti arvio suunni- suunni- suunni- suunni-

ehdotus telma telma telma telma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

MENOT YHTEENSÄ 86 991 81 714 109 507 128 090 157 530 187 590 199 530
Muutos-% -6,1 34,0 17,0 23,0 19,1 6,4

 8 03 08 Uudisrakentaminen 28 779 21 040 29 304 29 820 32 700 30 270 28 700
 ylitysoikeus 820
 Eteläinen suurpiiri 3 074 568 984 830 1 480 920 1 140
 Läntinen suurpiiri 2 461 3 704 3 844 3 570 3 310 4 740 3 990
 Keskinen suurpiiri 2 533 1 008 1 192 1 880 1 250 920 860
 Pohjoinen suurpiiri 1 598 1 944 2 304 870 1 500 1 590 2 020
 Koillinen suurpiiri 8 745 5 080 7 040 8 610 8 230 7 670 8 490
 Kaakkoinen suurpiiri 1 180 888 608 1 030 1 340 1 230 1 050
 Itäinen suurpiiri 8 034 5 104 8 888 6 450 6 050 5 590 5 610
 Östersundomin suurpiiri 80 200 400 400 500 500 500
 Meluesteet 0 600 800 2 000 3 000 3 000 1 500
 Ranta-alueiden kunnostus 1 075 944 744 2 680 3 040 2 610 1 540
Jokeri 2 0 1 000 0 0 0 0 0
Yhdyskatu Kehä - Viikintie 0 0 0 0 0 0 500
Joukkoliikenteen kehittäminen 0 0 2 500 1 500 3 000 1 500 1 500

 8 03 09 Perusparantaminen
 ja liikennejärjestelyt 24 784 18 434 22 896 26 010 30 060 35 760 42 360
 ylitysoikeus 1 050
 Katujen peruskorjaukset 4 587 1 544 4 176 3 560 4 840 5 550 5 840
 Siltojen peruskorjaus 7 891 4 860 6 000 6 110 6 400 6 400 7 910
 Päällysteiden uusiminen 5 286 4 600 5 300 5 800 6 000 6 000 6 000
 Liikennejärjestelyt 2 318 2 160 2 400 3 300 4 020 4 010 4 010
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Jalankulun ja pyöräilyn väylät 2 731 3 040 3 040 5 040 5 800 5 800 5 800
Raitiolinja / Topeliuksenkatu 0 0 0 0 0 500 5 000
 Itäväylä 973 250 0 0 0 0 800
 Teollisuuskatu 0 0 0 0 0 0 0
 Vallilanlaakson joukkoliik 0 0 0 0 500 5 000 4 000
 Jalankulun ja pyöräilyn sillat 998 1 980 1 980 2 200 2 500 2 500 3 000

 8 03 10 Yhteishankkeet
 Liikenneviraston kanssa 2 489 9 910 14 050 9 150 15 550 26 920 19 920
 ylitysoikeus 70
 Kehä I 0 0 1 750 0 0 300 300
 Hakamäentie 48 0 0 2 000 0 0 1 000
 Lahdenväylä 192 0 0 0 1 700 2 120 3 620
 Hämeenlinnanväylä 8 0 1 500 1 500 2 500 3 000 0
 Kehä I/Kivikontie 607 8 500 8 500 0 0 0 0
 Kehä I / Espoon raja-Vihdintie 0 1 410 0 0 0 0 0
 Kehä I / Myllypurontien liittymä 0 0 0 500 5 000 15 000 0
 Kehä I / Itäväylä 0 0 0 0 0 1 000 10 000
 Sisääntuloväylät 0 0 0 0 0 0 0
 Turunväylä 0 0 0 0 0 0 0
 Tuusulanväylä 0 0 500 500 2 000 2 000 0
 Itäväylä 640 0 0 0 0 500 500
 Länsiväylä 994 0 0 0 0 0 1 500
 Vihdintie 0 0 0 1 850 1 850 0 0
 Porvoonväylä 0 0 0 800 0 0 0
 Kust.tehokk. hankk. KUHA 0 0 1 800 2 000 2 500 3 000 3 000

8 03 12 Kamppi-Töölönlahti- 5 128 1 900 520 6 500 1 600 2 400 7 450
alue
 ylitysoikeus 700
 Kamppi-Töölönlahti-alueen ka-
dut 5 128 1 900 520 6 500 1 600 2 400 7 450
 Kampin terminaalin kadut 0 0 0 0 0 0 0
 Kampin kesk.katu-ja raitio 0 0 0 0 0 0 0

 80313 Muut kadunpidon
 investoinnit 876 1 050 2 050 2 020 2 080 2 080 2 080
 ylitysoikeus
 Täytemaan vastaanottopaika 524 700 1 200 1 000 1 000 1 000 1 000
 Lumenvast.ottop. ja hiek. 196 200 700 750 750 750 750
Yleiset käymälät 157 150 150 270 330 330 330

8 03 15 Jätkäsaari 13 062 4 250 6 000 4 760 4 620 4 400 4 400
 ylitysoikeus 1 970
 Crusellin silta 1 970 0 0 0 0 0 0
 Mechelininkadun eteläpää 1 057 0 0 0 0 0 0
 Jätkäsaaren kadut ja rantarak 10 035 4 250 6 000 4 760 4 620 4 400 4 400

 8 03 16 Kalasatama 8 672 18 580 16 020 17 420 20 680 39 050 40 690
 ylitysoikeus 600
 Sörnäisten liikennetunneli 0 0 350 1 000 2 000 13 020 25 000
 Kalasataman kadut ja ranta- 8 672 18 580 15 670 16 420 18 680 26 030 15 690
rakenteet
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8 03 17 Kruunuvuorenranta 1 126 3 720 6 780 12 550 25 300 18 330 30 250
 Itäväylä/Linnanrakentajantie 513 1 500 2 500 6 000 16 500 8 500 17 000
 K-vuorenrannan raitiotiesilta 236 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 2 000
 K-vuorenrannan kadut ja 377 1 220 3 280 5 550 7 800 8 830 11 250
 rantarakenteet

8 03 18 Pasila 1 873 1 830 10 887 18 860 23 940 27 380 22 680
ylitysoikeus 1 500
 Ilmala ja Länsi-Pasila,
 kadut ja rakenteet 283 240 940 920 1 070 5 940 6 620
 Keski-Pasila, kadut ja raken-
teet 1 437 990 7 497 14 400 22 120 20 600 13 130
 Pohjois-Pasila, kadut ja raken-
teet 154 160 1 700 1 830 0 0 2 930
 Pasilan konepaja-alue 440 750 1 710 750 840 0
 8 03 20 Liityntäpys paikat, 201 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
 khn käyttöön
ylitysoikeus 160

201 1 000
 8 06 PUISTORAKENTAMINEN

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous- Talous- Talous-
päätös budjetti arvio suunni- suunni- suunni- suunni-

ehdotus telma telma telma telma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

MENOT YHTEENSÄ 8 309 6 660 8 240 12 320 18 030 15 150 19 760
Muutos-% -19,9 23,7 49,5 46,3 -16,0 30,4

8 06 08 Uudet puistot ja puis-
tojen peruskorjaukset 4 903 4 500 4 500 7 000 7 330 7 810 8 300

 8 06 11 Kamppi-Töölönlahti
alueen puistot 1 521 1 110 1 500 1 360 6 350 3 380 7 500
ylitysoikeus 450
 8 06 13 Eiranranta 1 186 0 0 0 0 0 0
 ylitysoikeus 210

 8 06 14 Jätkäsaaren puistot 700 1 050 2 180 2 350 1 600 960 960
ylitysoikeus 350
8 06 15 Kalasataman puistot 0 0 60 1 360 2 450 2 450 2 450

8 06 16 Kruunuvuorenrannan 0 0 0 0 100 100 100
puistot

8 06 17 Pasilan puistot 0 0 0 250 200 450 450
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 8 09 IRTAIN OMAISUUS

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous- Talous- Talous-
päätös budjetti arvio suunni- suunni- suunni- suunni-

ehdotus telma telma telma telma
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

MENOT YHTEENSÄ 800 900 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200
Muutos-% 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0

LIITE 3

YHDISTYSTEN JÄSENYYDET
Yhdistyksen nimi

Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto-
Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry 600 euroa

ArchiMad-kerho; toimittaja Micro Aided Design 600 euroa

SAP Finnish User Group ry 400 euroa

Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry                  25 000 euroa

Suomen tieyhdistys 830  euroa

Viherympäristöliitto                    1 450 euroa

Energie-Cités                    5 000 euroa

Finnish Green Building Council                    3 000 euroa

TAKSAT JA MAKSUT

MUISTA KUIN ULKOILMATAPAHTUMISTA VELOITETTAVAT MAKSUT JA  TAKSAT
1.9.2011 – 31.12.2018  YTLK 31.5.2011

PYSYVÄISLUONTEISTEN RAKENTEIDEN JA LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN YLEISILLE
ALUEILLE

Suostumus yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan rakenteen tai laitteen sijoittamiseen
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Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä tarkoitetuista yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevis-
ta johdoista, kaapeleista, putkista ja niihin liittyvistä laitteista sekä telekaapeleista ei peritä
vuokraa tai muita maksuja.

Sijoituslupa maanalaiselle rakenteelle ja laitteelle

Muut kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut johdot, putket ja kaapelit 30 €/m,
kuitenkin vähintään 300 €

Kaapelit HKR:n kanavistossa 6 €/m

Rakennusjärjestyksen 6 §:n 1 kohdan mukaiset rakennuksen perustukset ja routaeris-
teet 17 €/m2

Sulku- ja siirtymälaatat sekä tukimuurien anturat 34 €/m2

Yhdyskäytävät, alikulkutunnelit sekä suuret erikoisrakenteet

-  maanpinnan alapuolella 100 €/m3

-  maan pinnalla 70 €/m2

Tukiseinät

- syvemmällä kuin 3,0 metrin syvyydessä korvauksetta
- alle 3,0 metrin syvyydessä 101 €/m

Tukipaalut ja pysyvät maa- tai kallioankkurit 35 €/m2

(ryhmän ääripisteiden rajaama pinta-ala)

Jännitteettömät maa- tai kallioankkurit 17 €/m2

(0,5 m x ankkurin pituus)

Erikoiskaivot, savunpoistoluukut ja muut vastaavat 200 €/kpl

Sijoituslupa maanpäälliselle rakenteelle ja laitteelle

Rakennusjärjestyksen 6 §:n 2 kohdan mukaiset rakennuksen  erkkerit, katokset, räys-
täät, parvekkeet ja muut vastaavat rakennuksen osat 34 €/m2, kuitenkin vähintään 90 €

Rakennusjärjestyksen 6 §:n 3 kohdan mukaiset rakennuksen maanpäälliset tekniset lait-
teet ja muut vastaavat 70 €/m2, kuitenkin vähintään 180 €

Rakennusjärjestyksen 6§:n 4 kohdan mukaiset olemassa olevan rakennuksen portaat ja
luiskat sekä muut vastaavat 60 €/m2, kuitenkin vähintään 180 €

Rakennukseen liittyvät varusteet ja erillislaitteet 56 €/kpl
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Muut maanpäälliset varusteet ja erillislaitteet 225 €/kpl

Yleisten väestönsuojien raitisilmaputket, savunpoistoluukut ja -putket sekä ilmanvaihtoput-
kien maanpäälliset rakenteet korvauksetta

Aidat ja muurit (ylitys enintään 0,6 m) 36 €/m, kuitenkin vähintään 200 €

Lujitemaamuurit, tukimuurit ja –pengerrykset 70 €/m2

Kulkutiet 60 €/m2, vähintään 240 €

KAIVUTYÖT

Kaivuyksikkö (ky) = 200 m

(Liitekartta maksuluokista: kaivutöiden maksuluokka 1 = rasteroitu alue ja tärkeät kadut,
kaivutöiden maksuluokka 2 = muu alue)

Maksuluokka 1 Maksuluokka 2

Ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu
Alueenkäyttömaksu
josta peritään ohjeelliselta työajalta 1/2

  210 €/ilm. 210 €/ilm.
900 €/ky/vko 450 €/ky/vko

  450 €/ky/vko   225 €/ky/vko

Ylimääräinen valvontakäynti 70 €

Ohjeiden ja määräysten laiminlyönnistä aiheutunut ylimääräinen selvitys- ja valvontatyö
350 €

Ohjeellisen kaivuajan ylitys ilman hyväksyttyä syytä: täysi alueen käyttömaksu

Luvaton alueen käyttöönotto: täysi alueen käyttömaksu

MUUT ALUEEN VUOKRAUKSET

Pinta-alaperusteiset (rakennustelineet, työmaatukikohdat ja muu yleisen alueen varaami-
nen) ja alueen käyttötarkoitusperusteiset vuokraukset

Pinta-alaperusteiset (esim. rakennustelineet, työmaatukikohdat)  €/m2/viikko

Alue 1 2,80
Alue 2 1,80
Alue 3 1,12
Rakentamaton alue  0,60
Kaupungin ulkopuoliset alueet  0,12

Käyttötarkoitusperusteinen liikennealueen vuokraus (esim. vaihtolavat, nostotyöt, filmauk-
set):
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Vaihtolavat, filmaukset (lyhytaikaiset luvat), yleistä aluetta vähäisesti rajoittava käyttö 60
€/vk

Alueen rajaaminen muuttaa liikennejärjestelyjä 170 €/vk

Alueen rajaaminen sulkee kaistan/kadun (liikenne tai jalankulku) 450 €/vk

Pienin laskutettava maksu pinta-ala- ja käyttötarkoitusperusteisissa vuokrauksissa on 60
€/viikko.

Kioskitoiminta

Kioskit ja kioskipaikat vuokrataan kilpailutuksen perusteella.

Terassitoiminta

Indeksisidonnainen paikkakohtainen vuokra (Klk 17.2.2004 § 73)

Mainostaminen

Banderolli 750 €/viikko+alv.
Banderolli alennetulla taksalla 150 €/viikko+alv.

Vähäiset maanvuokraukset

Koirakoulutuskentät:

Vuosivuokra, kun kentällä järjestetään säännöllistä koulutus- tai harrastustoimintaa:

Yhdistykset 100 €/vuosi
Yritykset 200 €/vuosi

Kertamaksu kentän käytöstä, kun järjestetään yleisötapahtuma (esimerkiksi koiranäyttely,
tottelevaisuuskoe tai Match-Show):

Yhdistykset 50 €/kerta + alv.
Yritykset 100 €/kerta + alv.

Vappu: Myyntitoiminta yleistä aluetta rajaten (alle 10 m2/paikka) 75 € + alv/päivä

Liikkeen edustalla oleva esittely- ja myyntitila:150 €/vuosi

Keskuskadun myyntikojut ja -pöydät

lyhytaikainen (1 – 14 päivää) 50 €+alv/päivä/10 m2

pitkäaikainen (14 päivää ylittävältä osalta) 25 €+alv/päivä/10 m2

Sirkus-/tivolivierailut
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Alueella 1 200 €/päivä + alv.
Alueella 2 ja 3 100 €/päivä + alv.

Korvaus sisältää oikeuden asentaa 20 mainosta viikkoa ennen sirkuksen saapumista.

Benji-hyppylaite 320 €/päivä + alv.

Minigolfradat 1,40 €/m2/vuosi

Kioski minigolfradalla 320 €/vuosi

Hiekkasiilo 600 €/vuosi

Kesäteatterit 120 €/kuukausi

Asuntotontteihin liittyvät pienet vuokraukset : katumaan arvo (€) x m
2

x 5 % x 1,5

Mastot ja laitekopit: kiinteistöviraston/tonttiosaston vahvistama taksa (tonttiosaston päätös-
luettelo 21.3.2006 § 4)

Maa-alue: maan nykyhinta (1,5 x katumaan hinta) x pinta-ala (m2) x 5%/v

Laitekoppi: 50 €/kem2 (elinkustannusind. 1951=100) x kem2 x 5 %/v x ind.

Masto: 30 €/m (elinkustannusind. 1951=100) x korkeus (m) x 5 %/v x ind.

Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin.

HSY:n aluekeräyspisteet korvauksetta

Eräät pitkäaikaiset maanvuokraukset

Vuokraukset, jotka annetaan rakentamattomalle tai muuten käyttämättömälle maalle tois-
taiseksi voimassa olevana lyhyellä irtisanomisajalla, mutta saattavat kestää useampia
vuosia (esim. kuorma-autojen lavojen säilytyskentät, maamassojen, konttien, lavojen ja
ajoneuvojen varastointivuokraukset). 0,50 €/m2/kk (0,125 €/m2/viikko)

Vaali-informaatiopisteet (YTLK 22.4.2004 185 § ja YTLK 11.10.2005 580 §).

Yhden informaatiopisteen pitäminen viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkamista vaali-
päivän iltaan ja yksittäisen vaaliteltan (<9m2) ja tapahtuman pitäminen em. aikajaksolla
(enintään 1 päivä, kesto muutama tunti) korvauksetta

Muuna aikana vaali-informaatiopisteistä peritään hinnaston mukainen taksa.

SOPIMUSSAKOT JA VAKUUDET YLEISEN ALUEEN VUOKRAUKSISSA

Maanvuokraan liittyvä sopimussakko ja vakuus määrätään tapauskohtaisesti erikseen.
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ULKOILMATAPAHTUMIEN MAKSUT 1.11.2011 – 31.12.2013 YTLK 11.10.2011

Avoin tapahtuma

Ulkoilmatapahtumat keskeisillä paikoilla

Perusvuokrat

Senaatintori 3000 €/päivä + alv.
Kaivopuisto 2000 €/päivä + alv.
Esplanadin puisto 2000 €/päivä + alv.
Sinebrychoffin puisto 2000 €/päivä + alv.
Narinkkatorin lohko (A-D) 750 €/päivä + alv.
Lasipalatsin aukio (F) 1500 €/päivä + alv.
Mauno Koiviston aukio (E) 500 €/päivä + alv
Rautatientorin lohko (A-D) 750 €/päivä + alv.
Rautatientori lohko (E, F) 500 €/päivä + alv.
Kansalaistorin lohkot (A) 500 €/päivä + alv.
(B) 1000 €/päivä + alv.
(C) 1500 €/päivä + alv.

Kaisaniemen puisto (A-E) 500 €/päivä + alv.
- Turva-alueena (C-E) korvauksetta

Massatapahtumat

Senaatintori 3000 €/päivä + alv.
Rautatientori 1000 €/päivä + alv.
Kaivopuisto 2000 €/päivä + alv.
Esplanadin puisto 2000 €/päivä + alv.
Sinebrychoffin puisto 2000 €/päivä + alv.

Tapahtumat muualla Helsingissä

Perusvuokrat

Vyöhyke 1 500 €/päivä/10m2 + alv
Vyöhyke 2 250 €/päivä/10m2 + alv
Vyöhyke 3 125 €/päivä/10m2 + alv

Avoimien tapahtumien lupaan sisältyy yhden noin 10 m2 teltan tai muun kevyen rakennelman
pito-oikeus. Lisärakenteiden varaamasta pinta-alasta peritään vyöhykejaon mukainen taksa.

Lisämaan vuokra

Vyöhyke 1 50 €/10m2/päivä + alv.
Vyöhyke 2 25 €/10m2/päivä + alv.
Vyöhyke 3 12,5€/10m2/päivä + alv.

Maksullinen tapahtuma
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pinta-alavuokra
Vyöhyke 1 1,00 €/m2 /päivä + alv.
Vyöhyke 2 0,50 €/m2 /päivä + alv.
Vyöhyke 3 0,25 €/m2/päivä + alv.

Suljettu tapahtuma

pinta-alavuokra
Vyöhyke 1 2,00 €/m2 /päivä + alv.
Vyöhyke 2 1,00 €/m2 /päivä + alv.
Vyöhyke 3 0,50 €/m2/päivä + alv.

Taksojen käyttö maksullisissa ja suljetuissa tapahtumissa:
Maksullisen ja suljetun tapahtuman järjestämisestä veloitetaan sekä perus- että pinta-
alaperusteinen vuokra.

Tapahtuman kokoon perustuva taksan kohtuullistaminen:
- 0-4000 m2 100%
- 4000-8000 m2 50%
- yli 8000 m2 25%

Tapahtuman kestävään aikaan perustuvaa taksan kohtuullistaminen
- Tapahtuman kesto 1-14 päivää 100%
- Tapahtuman kesto 14 päivää tai enemmän 50%

PYSÄKÖINTIVIRHEMAKSU (SisM 148/2012) 16.4.2012 lukien

Pysäköintivirhemaksu keskustassa 80 €
Pysäköintivirhemaksu muilla alueilla 60 €

Jollei maksua makseta määräajassa, se korottuu 12 eurolla.

ASUKAS- JA YRITYSPYSÄKÖINTITUNNUKSET (Kvsto 14.12.2011 § 253) 1.1.2012 lu-
kien

Asukaspysäköintitunnusten lunastusmaksu 105 €/v

Yrityspysäköintitunnusten lunastusmaksu 370 €/v

Veteraanitunnus (Kvsto 12.11.2003) 1.1.2004 lukien

maksuton (oikeuttaa pysäköimään maksutta maksullisella paikalla)

MAKSULLINEN PYSÄKÖINTI (Kvsto 9.12.2009 § 9) 1.1.2010 lukien

Maksullisten pysäköintipaikkojen taksat
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I vyöhyke 4,00 € /h
II vyöhyke 2,00 €/h
III vyöhyke 1,00 €/h

Autokohtaista pysäköintilaitetta käytettäessä sovelletaan 10 %:lla alennettuja pysäköinti-
taksoja.

Yöpysäköinti (kuorma-autoille ja linja-autoille, sähköpaikat) 170 €/v

Katujen kokonaisvastuuhoidosta kiinteistöltä perittävä maksu
(Ytlk 1.1.2011 § 641)

Esikaupunkialueet
- vuosimaksu (euroa) = 0,095 x käytetty kerrosala (kerros- m²) +

0,046 x tontin pinta-ala (m²) + alv 23 %.

Etu-Töölö
- vuosimaksu (€) = 0,176 x käytetty kerrosala (kerros m2)+

0.526 x tontin pinta-ala (m2) + alv 23 %.
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LIITE 4

RAKENNUSVIRASTON YLLÄPITÄMIEN SILTOJEN KUNTO

YLEISTÄ SILTAOMAISUUDEN HALLINNASTA

Helsingin siltojen kunnon seuranta perustuu Liikenneviraston malliin, joka on yksi kehit-
tyneimmistä koko maailmassa. Mallin pohja luotiin 70-luvulla, jolloin useat siltojen sortumat
herättivät viranomaiset. Tonavan ylittävän Reichbrucke-sillan sortuminen Wienissä 1976
havahdutti päättäjät lopullisesti. Saman vuonna siltojen kuntoa alettiin selvittää OECD:n
voimin. Selvityksen raportti sisälsi suosituksen tarkastusjärjestelmän luomisesta ja korja-
uksiin käytettävän määrärahan suuruudesta.

SILTOJEN KUNTO

Liikenneviraston luoma systemaattinen tarkastusjärjestelmä, joka on ollut Helsingilläkin
käytössä yli 10 vuotta, antaa erilaisia tunnuslukuja yksittäisten siltojen sekä koko siltakan-
nan kunnosta.

Yksi havainnollinen tunnusluku on sillan kuntoluokka. Suurin painoarvo on kantavilla ra-
kenteilla, joiden merkitys koko sillan toimivuudelle on suurin. Kuntoluokat ovat seuraavat:

 Erittäin hyvä (5) – ei ylläpitotarpeita
 Hyvä (4) – vähäistä kunnostusta
 Tyydyttävä (3) – peruskorjaus tulossa
 Huono (2) – peruskorjaus nyt
 Erittäin huono (1) – peruskorjaus myöhässä

Alla olevassa käyrästössä on vertailtu valtion (Liikennevirasto) ja Helsingin kaupungin sil-
tojen keskimääräisiä kuntoluokkia. Kaupungin silloista on saatavissa luotettavaa tietoa
vuodesta 2006, Liikenneviraston silloista pidemmältä ajanjaksolta.
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Valtion siltojen keskimääräisen kuntoluokan heikkeneminen on pysähtynyt viitisen vuotta
sitten. Sen sijaan Helsingin siltojen kuntoluokka laskee voimakkaasti. Käytännössä tämä
on näkynyt peruskorjattavien siltojen yhä huonompana kuntona.

Alla oleva pylväsdiagrammi kertoo havainnollisesti, kuinka Helsingin siltapinta-ala sijoittuu
eri kuntoluokkiin ja kuinka siltojen kuntoluokitus on kehittynyt vuosina 2006 - 2011.

Helsingin silloista on kuntoluokassa ”Erittäin huono” yli 25 000 neliömetriä siltapinta-alaa.
Vuosittainen korjausvolyymi on noin luokkaa 5 000 m2. Tämä tarkoittaa, että siltojen kunto
heikkenee ja ns. korjausvelka kasvaa. Kaupungin siltojen laskennallinen korjausvelka on
lähes 100 miljoonaa euroa, mikä on noin puolet Liikenneviraston tiesiltojen korjausvelasta.
Kaupungin siltojen kokonaispinta-ala on kuitenkin vain noin kymmenesosa tiesiltojen ko-
konaispinta-alasta.

HUONOKUNTOISTEN SILTOJEN UUSIMINEN

Osa silloista on jo niin huonokuntoisia, ettei niiden korjaaminen ole enää taloudellisesti
kannattavaa. Useissa huonokuntoisissa silloissa on lisäksi toiminnallisia puutteita, eivätkä
ne vastaa tämän päivän liikenteen tarpeita.

Seuraavien siltojen korjaaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista, joten ne on syytä ra-
kentaa uudelleen:

Pikku Kuusisaaren silta uusitaan 2012
Mätäojan silta, Malminkartano uusitaan 2012 tai 2013
Pornaistenniemen pohjoinen raittisilta tulisi uusia 2014 mennessä
Kaarelanpuiston raittisilta tulisi uusia 2014 mennessä
Rajasaaren silta tulisi uusia 2015 mennessä
Eläintarhanlahden silta tulisi uusia 2020 mennessä
Hakaniemen silta tulisi uusia 2020 mennessä
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Arkadiankadun silta tulisi uusia 2020 mennessä
Runeberginkadun silta tulisi uusia 2025 mennessä

Käytössä olevalla liikenneverkolla sijaitsevan sillan purkaminen ja uudelleen rakentaminen
vaikuttaa merkittävästi liikennejärjestelmän toimivuuteen.

TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ

Sillaston kunnon heikkenemisellä ei ole merkittäviä vaikutuksia muutaman vuoden täh-
täimellä.  Äkilliset sillan sortumiset ovat äärimmäisen epätodennäköisiä, mutta riski kasvaa
koko ajan. Vaikka riski kasvaa, on se silti erittäin pieni. Kunnon heikkeneminen voi kuiten-
kin yhdessä muiden riskitekijöiden, kuten piilevien suunnittelu- ja rakennusvirheiden kans-
sa, aiheuttaa vakavia seurauksia. Näin tapahtui Turussa Myllysillan rakenteiden pettäessä
(silta ei varsinaisesti sortunut). Vaikka henkilövahingoilta vältyttiin, olivat aineelliset vahin-
got merkittäviä ja erityisesti vaikutus liikenneverkon toimintaan oli suuri.

Merkittävimmät riskit ovat tällä hetkellä taloudellinen riski sekä riski liikenneverkon toimin-
nalle. Sillan päästyä riittävän huonoon kuntoon, muuttuvat korjausmenetelmät oleellisesti
raskaammiksi, kalliimmiksi ja korjaustyö kestää huomattavasti pitempään. Joukkoliikenne
on usein suurin kärsijä, kun liikennettä sillalla rajoitetaan. Mikäli julkinen liikennejärjestelmä
ei toimi suunnitellusti, aiheutuu siitä välittömiä ja välillisiä kustannuksia yhteiskunnalle.

Jotta nykyinen siltojen korjausvelan kasvu saataisiin hallintaan, tulisi siltojen peruskorjauk-
seen varatun määrärahan olla luokkaa 7- 8 miljoonaa euroa vuodessa. Lisäksi tulee huo-
mata, että nykyisellä siltojen peruskorjausmäärärahalla korjataan myös muita yleisillä alu-
eilla olevia taitorakenteita, kuten portaita, tuki- ja rantamuureja, meluseiniä jne..


