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1 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto 

1.1 Toiminta-ajatus ja keskeiset tehtävät 

Viraston toiminnan tarkoitus 

Rakennusvirasto takaa toimivan ja turvallisen kaupunkiympäristön sekä kestävän 

rakentamisen asiantuntijapalvelut.  

Mahdollistamme yhdessä vetovoimaisen ja kehittyvän Helsingin, jossa kaikkien on 

hyvä elää ja toimia. 

Keskeiset tehtävät 

Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston toimialana on vastata Helsingin 

kaupunkiympäristön eli katujen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, 

ylläpidosta ja valvonnasta. Virasto vastaa myös omalta osaltaan kaupungin 

toimitilojen suunnittelusta ja rakennuttamisesta. 

Tehtävänsä rakennusvirasto hoitaa yhdistämällä mahdollisimman tehokkaasti ja 

taloudellisesti viraston henkilöstön ja ulkopuolisten yritysten voimavarat. 

Tärkeimpiä rakennusviraston tehtäviä ovat: 

• katujen ja viheralueiden investointihankkeiden tilaajatehtävät  

• katujen ja viheralueiden ylläpidon tilaajatehtävät  

• katujen ja viheralueiden ulkovalaistuksen tilaajatehtävät  

• katujen ja viheralueiden strateginen suunnittelu  

• yleisten alueiden asiakaspalvelu 

• yleisten alueiden käytön ohjaus ja valvonta (luvat ja vuokraukset)   

• kunnallinen pysäköinninvalvonta ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen sekä 

ajoneuvojen siirronvalvonta  

• infra- ja toimitilahankkeiden rakennuttaminen  

• metron ja lähiliikenteen, väestönsuojien, pysäköintilaitosten ja muiden 

erityisrakennusten rakennuttaminen 

• kaupungin toimitiloihin ja muuhun rakentamiseen liittyvät suunnittelu- ja 

asiantuntija-palvelut 

• energiatehokkuuteen liittyvät asiantuntijatehtävät 

• pilaantuneiden maiden ja ylijäämämassojen tilaaja- ja asiantuntijatehtävät 

 

 

1.2 Viraston toimintaympäristön muutokset  

1.2.1 Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2016 talousarvioon 

Talous kiristyy. Kaupunkirakenne tiivistyy, ylläpidettävät alueet laajenevat ja 

monimutkaistuvat. Tehtävävastuut lisääntyvät. Katu- ja viheralueiden 

palveluverkosto ikääntyy, nykyisellä rahoitustasolla korjausvelka kasvaa. 
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Kaupungin väkiluku kasvaa, samoin ikääntyvien asukkaiden suhteellinen osuus 

alueiden käyttäjistä. Asukasaktiivisuus lisääntyy kokonaisvastuullisen yleisten 

alueiden hoidon laajentuessa. Jatkossa palveluja, joudutaan priorisoimaan ja 

arvioimaan entistä kriittisemmin. 

Yleinen taloustilanteen heikko kehitys asettaa haasteita rakennetun ympäristön 

laadun ja kaupunkiomaisuuden arvon säilymiselle. Vaikka katu- ja viheralueet 

laajenevat rakentamisen myötä, uusien alueiden ylläpitoon ei määräraharaamissa 

ole vastaavaa varausta.  

Kaupunki ottaa huolehtiakseen kiinteistöjen omistajille kuuluvat katujen talvihoito- 

ja puhtaanapitovelvollisuudet. Katujen kokonaisvastuullista hoitoa laajennetaan koko 

kantakaupungin alueelle asteittain siten, että koko kantakaupungin alueella tehtävät 

on siirretty kaupungin huolehtimisvelvollisuuteen vuonna 2020.  

Laajeneva kiinteistöjen hoitovastuiden ottaminen kaupungille edellyttää 

toimintatapojen muutoksia. Niistä keskeisimpiä ovat katujen talvihoitoa ja 

puhtaanapitoa tehostavan kadunvarsipysäköintijärjestelyn toimeenpano, pysyvän 

lumenvastaanottopaikkaverkoston osoittaminen tilavarauksina sekä alueiden ja 

ylläpitotoiminnan valvontamenettelyn tehostaminen. 

Katu- ja viheralueiden ylläpidon laatutaso pidetään pääosin nykytasolla. Palvelujen 

järjestämisen ja tuottavuuden parantamiseen on panostettava edelleen. Vastuiden 

lisääntyessä ylläpitoon osoitettujen määrärahojen riittävyys turvataan lisäämällä 

kilpailuttamalla hankittujen palveluiden osuutta.  

Investointikatto ja panostus aluerakentamisalueisiin vaikeuttaa muiden alueiden 

peruskorjauksia. Katuja, siltoja ja puistoja ei pystytä peruskorjaamaan siinä määrin 

kuin olisi tarpeen. 

 

Pysäköintipolitiikan toimeenpano lisää tuloja asukaspysäköintitunnusten hinnan 

noustessa ja määrän mahdollisesti lisääntyessä. Pysäköinnin maksuvyöhykkeisiin 

suunnitellut muutokset lisäävät toteutuessaan tuloja. Kadunvarsipysäköinnin 

progressiivinen hinnoittelu vaikuttaa tuloihin.   

 

Uusien alueiden tulo asukaspysäköintijärjestelmän piiriin lisää valvonnan tarvetta, 

muuttaa pysäköinninvalvontaa ja pakottaa siirtymään enenevässä määrin uuden 

tekniikan hyödyntämiseen valvonnassa, esimerkiksi kamera-auton ja älylasien 

käyttämiseen. Segway-tyyppisten laitteiden käyttöä pysäköinninvalvonnassa 

tutkitaan, kun tämän mahdollistava lakimuutos tulee voimaan. 

 

Pysäköintipolitiikan ja citylogistiikkaohjelman toimeenpano lisää ja tuo uusia 

pysäköintitunnuksia hallinnoitavaksi ja valvottavaksi. Tällä on suora vaikutus 

asiakaspalvelun ja pysäköinninvalvonnan työhön. 

 

Pysäköintitunnusten ja matkapuhelimella tehtyjen pysäköintimaksujen valvonta 

tehdään jo rekisteritunnuksen avulla. Pysäköintiautomaatit uusitaan 2015. 

Uusimisen jälkeen myös automaateilla tehtyjen maksujen valvonta tapahtuu samalla 

tavalla. 

 

Pysäköintipolitiikan toimeenpano, maksullisen pysäköinnin kehittäminen ja  

mahdolliset muutokset lainsäädännössä edellyttävät muutoksia 

pysäköinninvalvonnan toiminnanohjausjärjestelmään, mikä lisää osaston menoja. 

 

2015 rauennut lakiesitys ns. yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tullee uudelleen 

vireille; sen voimaantulo lisää pysäköinninvalvonnan tehtäviä. 
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Tavoite Helsingistä Tapahtumien kaupunkina ja julkisen kaupunkitilan uudet 

käyttötavat yhdistyneenä vaatimuksiin kaupunkitilassa tehtävien töiden ja 

tapahtumien haittojen hallinnasta ja kaupunkitilan vahvasta isännyydestä lisäävät 

painetta valvonnan lisäämiseen. 2011 kiinteistövirastosta siirrettyjen 

maankäyttölupien valvontaan ei osoitettu resursseja. 

 

Hankintojen johtamisen ja tilaajaosaamisen merkitys kasvaa. Toiminta 

rakentamisessa esiintyvien epäterveiden ilmiöiden, kuten harmaan työvoiman ja 

harmaan talouden estämiseksi korostuu. 

Henkilöstön saatavuus ja kilpailukyky työnantajana korostuvat henkilöstön 

ikärakenteesta ja työelämän muutoksesta johtuen. 

Tiukentuva talous pakottaa tehostamaan toimintaa. Toimintaprosesseja 

rationalisoidaan. Resurssien kohdentamista arvioidaan uudelleen. 

1.2.2 Arvio palvelujen kysynnän ja tuotantotapojen kehityksestä 2016 – 2018 

Kaupungin talousnäkymät pakottavat arvioimaan tarjottavien julkisten palveluiden 

tarpeellisuutta myös katu- ja viheralueilla. Näin erityisesti, koska samanaikaisesti 

joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn asemaa edellytetään vahvistettavaksi. 

Vaikka Helsingin asukasluku kasvaa voimakkaasti, kasvaa myös ikääntyneiden 

suhteellinen osuus katu- ja viheralueiden käyttäjistä. Näiden painopistemuutosten 

huomioon ottaminen tulee yhä keskeisemmäksi.  

 

Asukkaiden toiveet ja odotukset huomioidaan talousraamin puitteissa. Katualueille 

asukkaat toivovat edelleen panostusta talvihoitoon sekä liukkaudentorjuntaan että 

lumenpoistoon, etenkin asuntokaduilla sekä jalankulku- ja pyöräteillä. Toinen selkeä 

toive on päällysteiden kunnossapidon parantaminen. Pölyämisen vähentämistä ja 

roskien poistoa on toivottu tehtävän nykyistä enemmän. Puistoalueiden käyttäjät 

taas pitävät tärkeinä penkkejä ja valaistusta sekä kukkaistutuksia. Käymälöihin ja 

leikkipaikkoihin tulisi asukkaiden mielestä panostaa nykyistä enemmän. 

 

Tavoitteena on järjestää katu- ja viheralueiden palvelut kustannustehokkaasti. Katu- 

ja viheralueiden palvelut järjestetään sekä omajohtoista tuotantoa että 

kilpailutettuja urakoitsijoita käyttäen. Ulkoisten markkinoiden ja oman tuotannon 

rinnakkainen toiminta varmistaa hankintojen taloudellisuuden, sujuvuuden, 

nopeuden ja riskittömyyden sekä mahdollistaa hankintojen taloudellisuuden vertailun. 

On tärkeää, että molemmat tuotantotavat säilyvät tilaajan kannalta toiminta- ja 

kilpailukykyisinä. Tehtyjen tutkimusten mukaan terve kilpailu parantaa palveluiden 

laatua ja kustannustehokkuutta myös julkisen sektorin itsensä tuottamissa 

palveluissa.  

 

Suunnittelemalla hankintojen tilaaminen pitkäjänteisesti rakennusvirasto haluaa 

varmistaa, että edellytykset ja paine kaupungin omien tuottajien toiminnan ja 

kilpailukyvyn tavoitteelliselle kehittämiselle säilyvät. Tämä tapahtuu kumppanuuteen 

perustuvalla yhteistyöllä, riittävän pitkäkestoisilla sopimuksilla sekä palveluiden 

hinnoittelupolitiikalla, joka ottaa huomioon paitsi omajohtoisen tuotannon 

kustannustekijöiden erityispiirteet myös ulkoisten markkinoiden kilpailuhaasteet.       

 

Palveluosasto lisää digitaalisia palveluita pysäköintitunnuksissa ja katutyöluvissa. Se 

tuo lisää tehokkuutta ja mahdollistaa henkilöresurssien siirtämisen tehtäviin, joissa 

on resurssien vajausta tai jaksottaista tehtäviin liittyvää kuormitusta esimerkiksi 
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asiakaspalvelussa, pysäköinninvalvonnan maksujen tarkkailussa tai alueidenkäytön 

lupahallinnassa.  

 

Pysäköinninvalvonnassa avustamista eli yksityisalueiden yksityistä 

pysäköinninvalvontaa koskevan mahdollisen lainsäädännön toimeenpano muuttaa ja 

lisää pysäköinninvalvonnan ja asiakaspalvelun tehtäviä, kasvattaa viraston menoja 

ja lisää tuloja.  

 

Kiinteistöjen tulee kustantaa alueellaan tapahtuva yksityinen pysäköinninvalvonta, 

rakennusvirasto ei budjetoi tähän määrärahaa. Kunnallinen pysäköinninvalvonta 

tekee pyynnöstä vastakin valvontaa yksityisalueilla resurssiensa puitteissa. 

 

Erilaiset uudet julkisen kaupunkitilan käyttötavat muuttavat alueidenkäytön lupien 

hallintaa ja valvontaa. 

 

Maankäyttölupien ja –sopimusten sekä kadun kunnossapitovelvoitteiden 

noudattamisen ja luvattoman maankäytön valvontaa lisätään resurssien puitteissa. 

Tehty valvonta dokumentoidaan järjestelmällisesti. Valvonnassa priorisoidaan 

turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä liikenteen sujuvuutta.  

 

Mobiiliteknologiaa hyödynnetään asiakaspalautteen antamiseen, valvontatiedon 

välittämiseen kentältä ja maksulliseen pysäköintiin. 

 

1.2.3 Kilpailuttaminen 

Hankintatoimintaa ja kilpailuttamista kehitetään vuonna 2012 hyväksytyn 

rakennusviraston hankintastrategian ja siihen perustuvan yleisten alueiden 

hankintasuunnitelman linjausten mukaisesti. 

 

Rakennusvirasto ja Stara allekirjoittivat vuoden 2015 alussa 

kumppanuussopimuksen yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta. 

Sopimuksessa on linjattu virastojen yhteistyön periaatteet ja kehittämissuunnat 

toiminnan yhteisestä kehittämisestä erityisesti tuottavuuden parantamiseksi. 

 

Yksityisiltä palveluntuottajilta tilattavat palvelut kilpailutetaan. Suunnittelu- ja 

ylläpitopalvelut tilataan pääsääntöisesti kokonaistaloudellisuuteen perustuen. 

Rakentamishankkeet tilataan pääsääntöisesti hintakilpailun perusteella, mutta 

erityiskohteissa käytetään valintaperusteena kokonaistaloudellisuutta, myös muut 

hankintalain mukaiset menetelmät tulevat kysymykseen.   

 

Hankintojen ympäristövaikutukset, kestävä kehitys ja eettinen kelpoisuus nousevat 

jatkossa yhä enemmän yhdeksi valintakriteeriksi kaupungin ympäristöpoliittisten 

tavoitteiden ja globaalin vastuun strategian vaatimalla tavalla. 

1.2.4 Riskienhallinta 

Riskienhallinta on osa kaikkia viraston toimintoja, prosesseja ja projekteja. 

Prosessiriskien tunnistaminen, arviointi ja hallinta on liitetty osaksi viraston 

toimintaprosesseja ja niiden kehittämistä. 

Talousarvion toteutumista seurataan osavuosiraportein ja talousarvioennustein neljä 

kertaa vuodessa. Toiminnan kehittymisen ja tuottavuuden kannalta merkittävimpien 

talousarviotavoitteiden toteutumista edistetään tulospalkkioin. 
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Jatkuvassa toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden seurannassa on käytössä SAP 

ja Business Warehouse - järjestelmien tuottamat raportit sekä sähköinen laskujen 

hallinta.  

Tietohallinnon riskien vähentämisen ja tietoturvan parantamisen toteutus jatkuu: 

SAP -järjestelmän muutoshallinta ja toipumissuunnitelma sekä kaikkien järjestelmien 

varmuuskopiointi ja palautus.  

Rakennusviraston sisäinen valvonta on järjestetty talous- ja suunnittelukeskuksen 

vuonna 2007 valmisteleman sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaisesti. 

Hankintariskejä on vähennetty kehittämällä viraston yhteistä toimintajärjestelmää ja 

panostamalla hankinta-asiakirjojen valmisteluun. Lisäksi hankintalakimiehet 

tarkastavat sopimusasiakirjojen oikeellisuuden.  

Työsuojelullisia riskejä vähennetään vakiintunein työsuojelutoimenpitein, 

työsuojeluorganisaation avulla sekä henkilöstön jatkuvalla koulutuksella.  

Ympäristöriskien vähentämiseksi rakennusvirasto laatii lautakunnan hyväksymän 

ympäristöohjelman nelivuotiskausittain, voimassa oleva ympäristöohjelma on 

vuosille 2013 – 2016. Ympäristöohjelma päivitetään seuraavaksi nelivuotiskaudeksi 

vuoden 2016 aikana. 

Erityisen runsaslumisina talvina toimitaan vuonna 2013 päivitetyn talvihoidon 

varautumissuunnitelman mukaisesti. 

Henkilöstön osalta pyritään varmistamaan mahdollisten sijaisuuksien toimivuus 

sopimalla sijaisuusjärjestelyt ennakolta ja tunnistamalla toiminnan kannalta 

tärkeimmät työkokonaisuudet. Eläkkeelle siirtymisistä tai työpaikan vaihtamisesta 

johtuviin henkilöstöriskeihin varaudutaan ennakoivalla rekrytoinnilla ja henkilöstön 

asiantuntijuutta laajentamalla. Henkilöstön työkuormien kohtuullisuus ja 

tasopainoisuus varmistetaan henkilöjohtamisen ja työhyvinvointipalvelujen keinoin.  

Kaupunkilaiset haluavat yhä aktiivisemmin osallistua katu- ja puistohankkeiden 

suunnitteluun. Vuorovaikutusvalmiuksia tulee parantaa hankkeiden valmistelun 

tueksi. Eri käyttäjäryhmien ristiriitaiset näkemykset suunnitelman sisältöön lisäävät 

hankkeiden viivästymisriskiä. Suunnitelmavarantoa lisäämällä voidaan tällaisissa 

tapauksissa lähteä toteuttamaan vaihtoehtoisia hankkeita. 

1.3 Kaupungin strategiaohjelma rakennusviraston toiminnassa 

1.3.1 Strategiaohjelman toteuttaminen viraston toiminnassa 

Toimiva Helsinki 

Asuntotuotannolla vastataan kasvavan Helsingin tarpeisiin 

• Edistetään kaupungin asuntotuotantotavoitteen nostamista nopeuttamalla 

suunnittelu- ja rakentamisprosessia tehostaen hallintokuntarajat ylittäviä 

prosesseja sekä nopeuttamalla suunnittelu- ja rakentamispalvelujen hankintaa 

ja toimeenpanoa. 

 

Esikaupunkien ja asuinalueiden vetovoima 

• Yleisten alueiden aluesuunnitelmissa parannetaan katujen, virkistysalueiden ja 

aukioiden laatua, turvallisuutta, siisteyttä ja toimivuutta tiivistyvässä 
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kaupunkirakenteessa. Lisäksi painotetaan ylläpitoa tehostavia 

suunnitelmaratkaisuja uudis- ja peruskorjaushankkeissa sekä lisätään ylläpidon 

vaikuttavuutta toimenpiteiden paikallisella priorisoinnilla. 

 

Kaupunkirakenteen eheyttäminen 

• Osallistutaan uuden yleiskaavan valmisteluun ja yleiskaavan hyväksymisen 

yhteydessä perustettavan metsäisen suojeluverkoston suunnitteluun. 

 

Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen 

• Parannetaan palveluiden ja työpaikka-alueiden saavutettavuutta kehittämällä 

joukkoliikenneyhteyksiä sekä kävely- ja pyörätieverkostoja toteuttamalla katu- 

ja puisto-osastolle kuuluvat joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt viivytyksittä 

sekä varmistamalla matkaketjujen sujuvuus ylläpidon keinoin. 

• Edistetään kestävää liikkumista luovuttamalla paikkoja kaupunkipyöräasemille 

ja pyöräpysäköintiin sekä sähköautojen latauspisteille. 

• Yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa varmistetaan, että liikenne- 

ja katusuunnitelmissa huomioidaan kaikkien liikennemuotojen talvihoidon 

vaatimukset. Lisäksi talvihoidon tilaamisessa huomioidaan kaikki 

liikennemuodot. 

 

Turvataan kantakaupungin liikenteen toimivuus 

• Osallistutaan kokonaisvaltaisen liikenteen kehittämisohjelman laatimiseen mm. 

pysäköinninvalvonnan ja maksullisen pysäköinnin osalta. 

 

Ympäristökriteerien käyttöä lisätään ja resurssitehokkuutta parannetaan 

• Katu- ja viheralueiden rakentamisen ja ylläpidon energia- ja 

materiaalitehokkuutta parannetaan tehostamalla talvihoidon lumilogistiikkaa, 

hajauttamalla lumenvastaanottoa, varmistamalla ylijäämämassojen jalostuksen 

ja hyötykäytön edellytykset sekä hyödyntämällä täysimääräisesti kaupungin 

rakennuskohteista syntyvä asfaltti- ja betonipurkumateriaali. 

 

Ilmaston muutokseen sopeutuminen 

• Kaavayhteistyöllä edistetään riittäviä tilavarauksia ja toimivan 

kaupunkiympäristön syntymistä. 

• Laajennetaan puistokasvien ja kaupunkipuiden lajivalikoimaa sopimaan 

paremmin muuttuviin ilmasto-oloihin. Ehkäistään vieraslajien leviämistä. 

• Poikkeuksellisen runsaslumisina talvina toteutetaan talvihoidon 

varautumissuunnitelmaa. 

• Edistetään tulva- ja hulevesien hallintaa sekä toimintamalleja jatkamalla 

tulvantorjuntasuunnitelman mukaisten tulvansuojeluhankkeiden toteuttamista 

ja kehittämällä hulevesitulvariski-kohteiden suunnitteluratkaisuja. 

Hyödynnetään Kuninkaantammen hulevesiprojektin kokemuksia hulevesien 

hallinnassa viheralueilla. Osallistutaan päällysteiden kehittämishankkeeseen. 
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Koko Helsingin hiilidioksidipäästöjä vähennetään 30 prosenttia vuoteen 2020 

mennessä vuoden 1990 tasosta. Vastuullisen energiapolitiikan tärkein työkalu on 

energiansäästö 

• HKR-Rakennuttaja toimii energiansäästöneuvottelukunnan koordinoijana ja 

käytännön työn toteuttajana sekä asiantuntijana koko kaupungin 

energiatehokkuustyössä.  

• Rakennusvirasto asettaa energiansäästötoimenpiteet 

energiansäästötavoitteeseen pääsemiseksi vuosittain päivitettävässä viraston 

energiansäästön toimintasuunnitelmassa. 

 

Helsinki on hauska ja houkutteleva kaupunki 

• Vahvistetaan asukkaiden vastuunottoa lähiympäristöstään lisäämällä 

mahdollisuuksia pitää huolta yhteisestä kaupungista. 

• Tuetaan asukkaiden osallisuutta ja yhdessä tekemistä osoittamalla asukkaiden 

käyttöön kaupunkiviljelyyn soveltuvia alueita. 

• Luodaan edellytyksiä kaupunkitilan hyödyntämiseen tilapäiskäyttöön, kuten 

tapahtumien järjestämiseen ja kaupunkiviljelyyn kehittämällä ja päivittämällä 

yleisten alueiden käytön periaatteita.  

• Julkisen kaupunkitilan käytettävyyttä kehitetään esteettömyyttä ja 

turvallisuutta edistämällä. 

 

Asukas- ja asiakastyytyväisyys 

• Vahvistetaan henkilöstön asiakaslähtöistä palveluasennetta. 

 

Elinvoimainen Helsinki 

Meri-Helsinki tarjoaa elämyksiä kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä 

liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille. 

• Osallistutaan Merellinen Helsinki -ohjelman laadintaan. 

 

Tapahtumien Helsinki on hauska kaupunki. 

• Rakennusvirasto luo edellytyksiä tehdä Helsingistä todellinen 

tapahtumakaupunki. Sähköistä asiointia lisätään tapahtumahallinnassa 

voimakkaasti edistäen samalla yhden luukun periaatetta tapahtumaluvissa.  

• Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa syntyvät uudet tavat käyttää yleisiä alueita 

voivat aiheuttaa ristiriitoja perinteisten käyttötapojen kanssa. Rakennusvirasto 

viestittää sosiaalisessa mediassa ja muutoin yleisten alueiden eri käyttötapojen 

yhteensovittamisen ja tämän edellyttämän suvaitsevaisuuden tärkeyttä. 

• Mahdollistetaan tapahtumien järjestäminen keskeisillä aukioilla ja 

merkittävimmissä puistoissa huomioimalla tapahtumien vaatimia järjestelyjä 

rakentamisessa sekä varautumalla tapahtumiin ylläpidossa. 

 

Helsinki vahvistaa asemaansa muotoilun suurkaupunkina käyttämällä muotoilua 

kaupungin uudistamisessa 
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• Osallistutaan valittujen kaupunginosien luonnetta korostavan valaistuksen 

luomiseen muotoilun ja teknologian avulla. 

 

Hyvinvoiva helsinkiläinen 

Ikääntyvistä huolehditaan 

• Edistetään vanhusväestön liikkumista asuinympäristössään parantamalla 

yleisten alueiden esteettömyyttä rakenteellisin ja ylläpidon keinoin sekä 

varmistamalla terveysasemien, palvelutalojen ja senioriasuntojen esteetön 

saavutettavuus joukkoliikenteellä. 

 

Helsinkiläisten liikunta lisääntyy 

 

 Tehdään yhteistyötä ulkoilureittiverkoston palvelujen kehittämisessä 

liikuntaviraston kanssa. 

 

Tasapainoinen talous ja hyvä johtaminen 

Tuottavuuden ja laadun parantaminen 

• Tehostetaan käyttötalouden tuotannonohjausta ja ostopalvelujen hankintaa. 

Omajohtoisen ja kilpailutetun tuotannon suhde optimoidaan käyttömenojen 

tuottavuusvaatimuksia vastaavaksi. 

• Varmistetaan katu- ja puistohankkeiden toteutus investointiraamin puitteissa ja 

tuottavuustavoitteiden mukaisesti hankesuunnittelulla ja -ohjauksella. 

Toteutetaan rakentamisen laadun parantamisen hanke tavoitteena 

elinkaarikustannusten pienentäminen.  Lisätään ylläpidettävyystavoitteiden 

painoa investointihankkeiden suunnittelun ohjauksessa. Lisäksi lisätään 

vuorovaikutusta asukkaiden kanssa sähköisellä viestinnällä 

investointihankkeiden suunnitteluvaiheessa. 

• Lisätään digitaalisia palveluita asiakaspalautteissa, pysäköintiasioissa ja 

maankäyttöluvissa tavoitteena hallittu itsepalvelun lisääminen. 

• Sähköpostin ja puhelimen käyttöä palautteiden antamisessa vähennetään 

ohjaamalla asiakkaita käyttämään kaupungin palautejärjestelmää. 

• Verkkoasioinnin ja –maksamisen lisäämisen myötä laskujen ja muun postin 

lähettämistä vähennetään. 

 

Organisaatiorakenteiden kehittäminen 

• Osallistutaan teknisen puolen virasto- ja vastuurakenteen sekä nykyisten 

virastorajat leikkaavien prosessien läpikäyntiin ja uudistamiseen. 

• Osallistutaan tilahallinnon, rakennuttamisen ja rakentamisen toimintojen 

kehittämisen jatkamiseen. 

 

Tietotekniikka palvelee kaupunkilaisia ja kaupungin kehittämistä 

• Sähköistä asiointia lisätään osana toimintaprosessien ja tietojärjestelmien 

kehittämistyötä. 
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Hankintatoimintaa tehostetaan ja ympäristövastuuta lisätään 

• Kehitetään kestäviä hankintoja. Ympäristönäkökulma on huomioitu 50 %:ssa 

hankintoja jo vuonna 2015. 

 

Demokratia ja osallisuus vahvistuvat 

Avoin ja osallistava Helsinki 

• Kehitetään sähköisiä osallistumis- ja vuorovaikutuskanavia yleisten alueiden 

aluesuunnitelmien ja investointihankkeiden suunnittelussa.  

• Merkittävissä investointihankkeissa vuorovaikutusta kehitetään sekä 

ennakoivammaksi että osallistavammaksi lisäämällä sähköisten 

vuorovaikutuskanavien käyttöä ja järjestämällä yhteistyötapaamisia. 

• Osallistutaan alueellisen osallistumisen pilottien toteuttamiseen yleisten 

alueiden osalta. 

• Annetaan viraston toimintaansa liittyvää suunnitelma- ja kartta-aineistoa sekä 

yleisten alueiden rekisterin aineistoa Helsinki Region Infoshare -

verkkopalveluun. 

• Lisätään digitaalisten tietojen saatavuutta avaamalla HRI:n kautta tietoja 

palautteista, pysäköinnin tilannekuvasta ja kaupungin liikennemerkeistä, 

maksullisesta pysäköinnistä ja pysäköinninvalvonnasta sekä alueidenkäytöstä 

ja alueidenvalvonnasta. 

• Lisätään digitaalisia palveluita palautteissa, pysäköinninvalvonnan 

oikaisuvaatimuksissa ja pysäköintitunnuksissa sekä alueidenkäytön 

maankäyttöluvissa. 

 

1.3.2 Viraston toimenpiteet kaupungin tuottavuusohjelmassa 

Tuottavuutta lisätään kehittämällä toimintatapoja ja toimintaprosesseja, lisäämällä 

yhteistyötä yli hallintokuntarajojen, hyödyntämällä uutta teknologiaa, kehittämällä 

tilaamismenettelyjä sekä satsaamalla henkilöstön osaamisen ja esimiestyön 

kehittämiseen. 

Taloudelliselta volyymiltaan suurimmille palveluille eli yleisten alueiden ylläpidolle ja 

investointihankkeiden rakennuttamiselle, pysäköinninvalvonnalle, rakennuttamiselle 

sekä hallintopalveluille on määritelty tuottavuusmittarit. Tuottavuuden mittaamista 

kehitetään edelleen.  

Rakennusviraston konkreettiset toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi: 

Hallintokuntarajat ylittävät toimenpiteet 

Infran rakentamisen ja ylläpidon logistiikan parantaminen 

(kaupunkisuunnitteluvirasto, ympäristökeskus, rakennusvirasto, Stara) 

• Lumilogistiikan parantaminen (kuormalavojen korotus, lähivarastointi, 

pysäköinnin talvijärjestelyt) etenee. Lumenkuljetuksen kuormakokoa 

suurennetaan. Urakoitsijoilta edellytetään suunnitelmaa lumen 
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lähivarastointialueiden käytöstä. Pysäköintijärjestelyjä laajennetaan 

entisestään.  

• Ylijäämämaamassojen hyötykäyttöä lisätään.  

• Purkumateriaalien - ylijäämäasfaltin ja betonin hyötykäyttöä lisätään.  

• Lehtijätteen varastointia ja hyötykäyttöä tehostetaan. 

 

Kaupunkirakentamisen toimeenpanon nopeuttaminen ja kustannusohjauksen 

parantaminen (talous- ja suunnittelukeskus, kiinteistövirasto, 

kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, Stara) 

• Kaupunkirakentamisen toteutusprosessin nopeuttaminen. 

 kaava-alueen toteuttamisen kesto asemakaavoituksen käynnistämisestä 

katurakentamisen 1. vaiheen ja kunnallistekniikan verkostojen 

valmistumiseen 

 Yhteinen kunnallistekninen työmaa (YKT) –prosessin seuranta, 

mittaaminen ja vaikuttavuuden arviointi. 

 

• Hankeohjelmamenettely ja Fore - kustannussuunnitteluohjelmiston käyttö ja 

kustannusarvioiden onnistumisen seuranta infrahankkeissa. 

• Rakennusviraston ja Staran vuoden 2015 kumppanuussopimukseen 

perustuvan tuottavuuden kehittämisohjelman toimeenpano. 

 sopimuksen mukaisten tuottavuustavoitteiden saavuttaminen 

 

Kaupunkitilaohjeen laatiminen (rakennusvirasto, kaupunkisuunnitteluvirasto, 

kiinteistövirasto, liikennelaitos, liikuntavirasto, rakennusvalvontavirasto, talous- ja 

suunnittelukeskus, Stara, Helsingin Energia, Helen Sähköverkko, Helsingin Satama, 

Helsingin seudun liikenne) 

• Kaupunkitilaohjetta valmistellaan kaupunginjohtajan nimittämässä 

työryhmässä. Kaupunkitilaohje on hallintokuntien välinen yhteinen sopimus ja 

tapa toimia yleisiä alueita suunniteltaessa, rakennettaessa ja ylläpidettäessä. 

Kaupunkitilaohje tähtää kustannussäästöihin, toimintojen tehostamiseen ja 

Helsingin identiteetin vahvistumiseen. 

 

Teknisen alan virastojen yhteinen toimitila (asuntotuotantotoimisto, 

kaupunkisuunnitteluvirasto, kiinteistövirasto, rakennusvalvontavirasto, 

rakennusvirasto) 

• Teknisen alan virastojen yhteisen toimitilan toteuttaminen mahdollistaisi 

toiminnan kokonaisvaltaisen uudelleen suunnittelun tilajärjestelyjen osalta, 

mikä tehostaisi huomattavasti tilojen käyttöä ja vähentäisi tilakustannuksia 

sekä lisäisi tukipalvelujen tuottavuutta. 

 

Rakennusviraston sisäiset toimenpiteet 

Viraston toimintaprosessien tarkoituksenmukaisuuden parantaminen ja 

toimintatapojen yhdenmukaistaminen  



 Talousarvio- ja 
taloussuunnnitelmaehdotus 2016 - 2018 

13/88 

  02 versio 

 19.5.2015  

   

   
 

• Viraston prosessit ja niiden ohjeistus pidetään ajantasalla mm. auditointien 

perusteella. 

 

Tilaajan ja tuottajien yhteistyön ja yhteisen kehittämisen vahvistaminen 

• Toteutetaan yhdessä laaditut kehittämisohjelmat.  

• Järjestetään säännöllisesti palautetilaisuuksia (kaksisuuntainen palaute) ja 

kyselyjä. Hyödynnetään saatu palaute tilaajan toiminnan kehittämisessä.  

 

 

Tilaajan kustannustehokkuuden parantaminen 

• Suunnitellaan ja otetaan käyttöön omaisuudenhallinnan menetelmät. 

• Otetaan käyttöön suunnittelun hankeohjelmaan (laajuus, laatu ja 

kustannusraami) perustuva ohjaus. 

• Jatkokehitetään suunnitteluprosessin tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden 

arviointia. 

 

Ulkovalaistuksen energiankulutuksen vähentäminen 

• Vähennetään energiankulutusta vähintään 2,5 prosenttia edellisen vuoden 

tasosta.  

 

Tilahankkeiden kosteuden- ja pölynhallinta 

• Kosteuden- ja pölynhallinta aloitetaan käynnistyvissä kohteissa täysin uudelta 

pohjalta, jotta kaupungin uudis- ja peruskorjauskohteista saadaan entistä 

puhtaampia ja turvallisempia käyttäjille. 

 

Uuden teknologian hyödyntäminen työn sujuvoittamisessa ja sähköisessä asioinnissa 

• Panostetaan tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntämiseen, mikä lyhyellä 

tähtäimellä tarkoittaa tietoteknisten investointien kasvua, mutta pidemmällä 

tähtäimellä suunnittelun ja projektien läpiviennin tehostumista. 

• Aluesuunnitelmien laadinnassa otetaan käyttöön sähköinen alusta, jolla 

tehostetaan aluesuunnitelmien tekemistä ja vähennetään kustannuksia ja 

parannetaan käytettävyyttä. 

• Hyödynnetään kaupungin yhteistä palautejärjestelmää. 

Pysäköinninvalvonnassa ja alueiden käytön lupien haussa lisätään 

Asiointi.hel.fi-palvelun käyttöä. Kaupunkilaisille avataan 

tapahtumanhallintajärjestelmän tietoja käynnissä olevista ja tulevista 

tapahtumista ja muusta maankäytöstä. 

• Rakennusvirasto on testannut valikoiduissa projekteissa sähköistä kilpailutusta 

ja tulee jatkamaan tätä työtä siihen soveltuvissa kohteissa, jolloin säästöä 

saavutetaan sekä kopio- että henkilötyökuluissa. 
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1.3.3 Viraston henkilöstösuunnitelma 2016 – 2018 

Henkilökunnan määrä on 470 henkilöä. Viiden vuoden kuluessa lähtee eläkkeelle 82 

henkilöä. Uuden henkilökunnan rekrytointi perustuu kattavaan 

henkilöstösuunnitteluun. Tulevaisuuden osaamistarpeiden ja tehtävien määrittely 

sekä töiden suorittamiseen liittyvä oikea resursointi ovat pääasiallisia 

painopistealueita henkilöstösuunnittelussa. 

Rakennusviraston vetovoimaisuutta työnantajana parannetaan edelleen, sillä 

työvoiman saatavuuteen kohdistunee haasteita. Erityisesti panostetaan nuorten 

osaajien rekrytointiin sekä riittävien työharjoittelupaikkojen tarjoamiseen 

opiskelijoille. Muunkielisiä opiskelijoita pyritään palkkaamaan korkeakoulu- tms. 

harjoittelijoiksi. Korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyötä tehdään yhteistyössä muiden 

teknisten virastojen kanssa.  

Johtamisen kehittäminen on viraston strategian mukaisesti yhtenä painopistealueena. 

Työn tekemisen uusia tapoja tutkitaan ja kehitetään viraston uusissa 

monitoimitiloissa. Hyvin toimivat ja helposti eri tilanteisiin muuntuvat työtilat 

mahdollistavat avoimen vuorovaikutuksen sekä tiedonsiirron. Ne kannustavat myös 

intensiiviseen yhteistyöhön. Monitoimitila edellyttää myös uudenlaisia johtamistaitoja. 

Osaamista vahvistetaan mm. henkilökunnan suunnitelmallisella koulutuksella. 

Urasuunnittelua ja tehtäväkiertomahdollisuuksia lisätään sekä kehitetään muita 

työssä oppimisen muotoja.  

Henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, työympäristöön ja työpaikan 

päätöksentekoon vahvistetaan osallistumismahdollisuuksia sekä yhteisöllisyyttä 

kehittämällä. 

1.3.4 Viraston tilankäyttösuunnitelma 2016 - 2025 

Rakennusvirasto siirtyy väliaikaisiin tiloihin viimeistään 1.11.2015. Rakennusviraston 

tilapäistilaksi soveltuvin oli Vallilassa Elimäenkatu 5:ssä sijaitseva rakennus. 

Kyseessä on OP-Eläkekassan, OP-Eläkesäätiön ja OP-Henkivakuutuksen tarjoamat 

toimistotilat 8 107,2 m², aula- ja neuvottelutilat 1 294 m², sos. tilat 228 m² ja 149 

kpl autopaikkoja. Tilat ovat monikäyttöiset ja melko tehokkaat. Talossa on myös 

moderni LVIS-tekniikka. Kiinteistö sijaitsee Vallilan toimistokeskittymässä. 

Bussiyhteydet ovat hyvät ja lisäksi läheltä kulkee kolme eri raitiovaunulinjaa. 

Rakennus on valmistunut vuonna 2002. 

Rakennusvirasto on mukana teknisten virastojen yhteisessä toimitilahankkeessa. 

 

1.4 Tietotekniikan hyödyntäminen ja sähköinen asiointi 

1.4.1 Tietotekniikkaohjelman toteuttaminen  

Viraston tietotekniikkapalvelut toteuttavat ja hyödyntävät kaupunkitasoisia linjauksia 

ja periaatteita, kuten tietotekniikkaohjelmaa, kokonaisarkkitehtuuri- ja 

hankeohjelmamenettelyä. Toiminnassa tukeudutaan kaupunkitasoisiin palveluihin ja 

niiden kehittämisessä pyritään olemaan tiiviisti mukana. 

Viraston tietotekniset ratkaisut toteutetaan aina osana kaupungin 

kokonaisarkkitehtuuria, näin lisätään järjestelmien yhteen toimivuutta ja voidaan 

hyödyntää yhteisiä tieto- ja palvelualustoja. 
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Kaupungin tietotekniikkalinjaukset ja ICT -palvelukeskus tulevat muuttamaan 

viraston tietotekniikkapalvelujen painopistettä perustietotekniikan ja -

tietojärjestelmien hoitamisesta kohti viraston ydintoimintaa tukevien 

tietojärjestelmien kehittämistä. Tästä huolimatta virastossa tarvitaan myös vahva 

tietämys perustietotekniikkaankin liittyvissä asioissa ja tätä osaamista on 

ylläpidettävä ja kehitettävä 

Virastossa toimii tietotekniikkaryhmä joka edistää viraston tietojärjestelmien 

kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kehittämistä osana osastojen ydintoimintojen 

kehittämistä.  Ryhmän jäsenet tukevat tietotekniikkapalvelujen johtamista ja 

ohjausta edesauttamalla yhteisten linjausten jalkauttamisessa osastoilla. Ryhmän 

tarkoituksena on lisätä yhteistyötä eri toimijoiden, kuten tietotekniikkapalvelut -

palveluyksikön, osastojen sekä keskushallinnon kesken. Ryhmä edistää 

tietotekniikan aktiivista hyödyntämistä viraston toiminnassa.  

1.4.2 Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet  

Kehittämishankkeiden keskeisiä tavoitteita ovat sähköisten palveluiden lisääminen, 

vuorovaikutuksen tukeminen sekä tuottavuuden, it -tehokkuuden ja -osaamisen 

kartuttaminen. 

Tiedonhallintaan kehitetään kokonaisvaltaisesti, huomioiden viraston sisäiset tarpeet, 

lukuisten tietojärjestelmien tarpeet, virastorajat ylittävät prosessit, kaupungin 

ulkopuolinen käyttö ja hanke/projektihallinta. 

Tietoaineistojen avaamista jatketaan mahdollisimman kattavasti avoimen datan –

periaatteiden mukaisesti, samalla kuitenkaan unohtamatta itse prosessien avaamista 

ja tiedon avaamista toisille hallintokunnille.  

Tietohallinnon ja tietotekniikan kehittämishankkeet on esitetty jäljempänä 

osastoittain. 

1.5 Tavoitteiden yhteenveto 

Rakennusviraston toimintaan liittyviä keskeisimpiä virastojen yhteisiä 

strategiaohjelmaan kytkeytyviä tavoitteita vuonna 2016 ovat: 

- Asuntotuotantotavoitteen edistäminen 

o asuntotuotantoprosessin sujuvoittaminen (Kanslia, KSV, Kv, HKR, 

ATT) 

 

- Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuuden lisääminen liikenteestä 

(KSV/LSO, HKL, HKR) 

o raitioliikenteen linjastosuunnitelman (HSL 2015) mukaisten 

toimenpiteiden toteuttaminen suunnitelman mukaisessa 

aikataulussa (liikenne-, katu- ja ratasuunnitelmat, rakentaminen, 

liikennöinti) 

o pyöräilyn edistämisohjelman toteuttaminen, baanaverkoston 

rakentaminen ja ylläpito 

 

- Ilmaston muutokseen varautuminen ja sopeutuminen 

o energiansäästö (kaupunkitason tavoitteen mukaisesti) (kaikki 

hallintokunnat) 
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o hulevesien hallinta, toimintamallien ja suunnitteluratkaisujen 

kehittäminen (YMK, KSV, Kanslia, HKR) 

 

- Materiaalitehokkuuden parantaminen 

o massatalous ja massojen hyödyntäminen (HKR, KSV, Kv) 

 

- Hankinnat 

o ympäristönäkökulma hankinnoissa (50% vuonna 2015) (YMK, 

hankintakeskus) 

 

- Hyvinvoiva helsinkiläinen, helsinkiläisten liikunta lisääntyy (Liv, HKR) 

o ulkoilureittiverkoston palvelut  

 

Lisäksi Staran tilausten ja sopimusten kautta kytkeytyviä yhteisiä tavoitteita ovat: 

o Staran tuottavuuden ja hintakilpailukyvyn parantaminen.  

 

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 

Virasto ehdottaa seuraavia sitovia tavoitteita: 
 

1. Rakennusviraston energiansäästötavoite vuonna 2016 on 

energiansäästöneuvottelukunnan ohjeistuksen mukaisesti 10 % vuoden 2010 

kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.  

 

2. Helsingin katu- ja puistorakentamisessa muodostuvista maa-aineksista 

vähintään 80 prosenttia hyötykäytetään. 

 

3. Asunto-ohjelman mukaisille tonteille rakennetaan katu sellaiseen vaiheeseen, 

että tontin rakentaminen on oikea-aikaisesti mahdollista. 

 

4. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikenteestä edistetään 

kehittämällä talvihoitoa. Tehdään tärkeimpien jalankulku- ja 

pyörätieyhteyksien verkostotarkastelu sisältäen yhteydet 

joukkoliikennepysäkeille koko kaupungissa. Kehitetään Helsingin olosuhteisiin 

sopivia pyöräteiden talvihoitomenetelmiä pilotin avulla. 

 

5. Sähköisesti käytettävissä olevien asiointipalveluiden osuutta lisätään vuodesta 

2014 vuoden 2016 loppuun mennessä 30 prosenttiyksiköllä. 

 

Tunnusluvut 

  Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  
budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

  1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

     

  
Ulkovalaistuksen energian kulutus 
KWh/asukas 84,64 81,14 79,11 77,71 77,71 

Ylläpidettävä katuala, ha 2 083 2 114 2 125 2 146 2 168 

Ylläpidettävät sillat, m2 311 243 318 778 318 778 318 778 318 778 
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Yleiset käymälät, kpl 38 39 40 41 41 

Uudelleen päällystetty katuala, ha 45 45 45 45 45 

Rakennetut puistot, ha 898 886 907 912 916 

Pellot ja niityt, ha 1 234 1 175 1 180 1 185 1 185 

Metsäiset alueet, ha 4 575 4 739 4 739 4 739 4 739 

Katuvihreä , ha 481 479 491 496 501 
Ajoneuvojen varasto- ja 
lähisiirrot, kpl 12 900 19 000 16 000 16 000 16 000 

Ajoneuvojen siirtokehotukset, kpl 6 500 5 000 5 000 5 000 5 000 

Pysäköintivirhemaksut, kpl 276 000 230 000 190 000 200 000 200 000 

Pysäköintiautomaatit, kpl 600 600 550 500 450 

Asiakaspalvelutapahtumat, kpl 130 000 125 000 125 000 125 000 125 000 

Maankäyttöluvat ja vuokraukset, 
kpl 13 950 13 950 14 000 14 000 14 000 
Uudisrakennukset ja peruskorj, 
m2 81 574 50 000 50 000 30 000 30 000 
Arkkitehtuuriosaston projekteille 
tehdyt tunnit 39 798 30 000 30 000 30 000 30 000 

Tuottavuus (2013=100) 
Ylläpidon teettäminen 
Investointien teettäminen 

98 
120 

102 
120 

103 
121 

104 
122 

105 
123 

       

2 Käyttötalousosan talousarvio- ja taloussuunnitelmanehdotus 2016-2018 

Talousarviokohdan 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito tuloraami on 1,2 milj. 

euroa vuoden 2015 tulosbudjettia suurempi ja menoraami 0,3 milj. euroa vuoden 

2015 tulosbudjettia suurempi. Raamissa on huomioitu kokonaisvastuuhoidon 

laajentaminen kantakaupungin alueella vuonna 2016, mikä kasvattanee 

talousarviokohdan 2 09 01 tuloja ja menoja 0,3 milj. euroa. Talousarviokohdan 2 09 

01 raamin mukaiset kokonaiskäyttömenot ovat 118,9 milj. euroa ja tulot 63,5 milj. 

euroa. Talousarviokohdan 2 09 04 HKR-Rakennuttaja talousarvioehdotuksen tulot ja 

menot ovat 1,1 milj. euroa raamia pienemmät. 

 

  Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  
 

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

  2014 2015 2016 2017 2018 

  1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 

  
    

  

Yhteensä 
    

  

Tulot 70 378 73 677 73 949 74 555 75 117 

Menot 138 205 129 759 129 332 131 150 132 738 

Toimintakate -67 827 -56 082 -55 383 -56 595 -57 621 

 Poistot 71 506 73 863 78 842 79 942 80 942 

Tilikauden tulos -139 355 -129 945 -134 225 -136 537 -138 563 

  
    

  

Bruttoyksiköt 
    

  

Tulot 60 336 62 283 63 516 64 127 64 632 

Menot 128 222 118 365 118 899 120 722 122 253 

Toimintakate -67 886 -56 082 -55 383 -56 595 -57 621 

Poistot 71 506 73 863 78 842 79 942 80 942 

Tilikauden tulos -139 392 -129 945 -134 225 -136 537 -138 563 
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Nettoyksikkö 
    

  

Tulot 10020 11394 10433 10428 10485 

Menot 9983 11394 10433 10428 10485 

Toimintakate 37 0 0 0 0 

Poistot 0 0 0 0 0 

Tilikauden tulos 37 0 0 0 0 

  
    

  

Muutos-% 
 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Tulot 
 

4,7 0,4 0,8 0,8 

Menot 
 

-6,1 -0,3 1,4 1,2 

Toimintakate    17,3 1,2 -2,2 -1,8 

 

Rakennusviraston käyttötalousosassa on kaksi talousarviokohtaa: 

• 2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto ja 

• 2 09 04 HKR-Rakennuttaja omana erillisenä nettositovana talousarviokohtana. 

Talousarviokohtaiset sekä yksikkökohtaiset talousarvioehdotukset on esitetty 

liitteessä 1. 

2.1 Bruttoyksiköt 

Bruttositovien osastojen talousarviokohdan menoraami on 118 899 000 euroa.  

Liitteessä 5 on esitetty toistaiseksi voimassa olevat taksat ja maksut. 

2.1.1 Viraston johto ja yhteiset palvelut 

Kaupungininsinöörin käytössä ovat viraston johtamisen määrärahat sekä kestävän 

kehityksen erityispalveluiden määräraha. 

Kestävän kehityksen palveluihin esitetään vuodelle 2016 yhteensä 1 450 000 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, juridisten tehtävien, 

kehittämisen, tietohallinnon ja tilapalveluiden asiantuntijayksikkönä.  

Toimiston menot koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista, toimitilojen 

vuokramenoista, asianhallinnan ja tietohallinnon järjestelmien ylläpito- ja 

kehittämiskustannuksista sekä asiantuntijapalveluiden hankintamenoista. 

Kansliapalveluiden palvelutuotannosta vastaavat palveluyksiköt ovat hallintopalvelut, 

kehittämispalvelut, tietotekniikkapalvelut ja tilapalvelut. 

Hallintopalvelut 

Hallintopalvelut vastaa viraston keskitetyistä asian- ja asiakirjahallinnosta sekä 

hankinta- ja juridisista palveluista. Yksikössä hoidetaan asianhallinta-, arkisto- ja 
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tiedonhallintotoimintoja sekä yleisten töiden lautakunnan palvelut. Yksikkö palvelee 

viraston muita osastoja hoitamalla hankintojen kilpailutuksia. Yksikön lakimiehet 

konsultoivat muita osastoja hallinnollisissa, sopimusoikeudellisissa, 

hankintalainsäädäntöön ja muissa viraston toimialaan liittyvissä juridisissa 

kysymyksissä sekä tarkastavat virastossa tehtäviä hankintapäätöksiä ja 

hankintasopimuksia. Yksikkö hoitaa viraston toimintaa koskevien valitusasioiden 

hoitamisen hallinto-oikeuksissa sekä markkinaoikeudessa. Lisäksi yksikön lakimiehet 

osallistuvat harmaan talouden torjuntaan toimimalla yhteistyössä hankintoja ja 

työmaiden valvontaa hoitavien kanssa varmistaen lainsäädännössä ja kaupungin 

harmaan talouden torjuntaohjeessa tilaajalle asetettujen velvoitteiden täyttämisen.  

Kehittämispalvelut 

Viraston strategiset kehittämishankkeet 

Strategiset kehittämishankkeet edistävät valtuuston hyväksymän strategiaohjelman 

toimeenpanoa rakennusvirastossa. Kehittämishankkeet toteuttavat kolmea 

strategista päämäärää seuraavasti: 

1. Yhteistyö ja vuorovaikutus kaupunkilaisten ja liike-elämän kanssa 

• Vuorovaikutuksen vahvistaminen asukkaiden ja liike-elämän kanssa 

• Ulkoisen viestinnän vahvistaminen ja julkisuuskuvan hallinta 

 
2. Ajanmukaiset ja muutostarpeet ennakoivat palvelut kaupunkilaisille ja liike-

elämälle 

• Palveluodotusten ja tarpeiden arviointi ja ennakointi 

• Palvelulupaukset 

• Katu- ja viheralueiden isännyyteen liittyvän kehittämistyön jatkaminen 

 
3. Kustannus- ja ekotehokas toiminta 

• Tuottavuuden parantaminen 

• Energia- ja materiaalitehokkuus ilmaston muutoksen hillitsemiseksi 

• Rakentamisen laatu 

• Rakennetun omaisuuden hallinta 

 
Ympäristöasioiden hallinta ja seuranta 

Merkittävien ympäristövaikutusten hallitsemiseksi rakennusvirastossa on laadittu 

lautakunnan hyväksymä ympäristöohjelma nelivuosikausittain. Nykyinen 

ympäristöohjelma vuosille 2013–2016 tukee kaupungin strategiaohjelman 

ympäristötavoitteita ja kaupungin ympäristöpolitiikkaa sekä ympäristösuojelun 

sektorikohtaisia ohjelmia. Rakennusviraston toimialan tärkeimmät 

ympäristötavoitteet on määritelty seuraavien teemojen alle: 

• Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen varautuminen  

• Ekologisesti kestävä rakentaminen 

• Ilmansuojelu ja katupöly 
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• Meluntorjunta 

• Ympäristötietoisuus ja vastuullisuus 

• Hulevedet, pienvedet ja Itämeri 

• Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen 

• Ympäristöjohtamisen kehittäminen ja ympäristöosaamisen parantaminen 

 

Vuosi 2016 on nykyisen ympäristöohjelman viimeinen vuosi. Ympäristöjohtamisen 

vuoden 2016 painopistealueena on kestävien hankintojen edistäminen.  

 

Esteettömyyden edistäminen 

Esteettömyysasioiden neuvottelukunta jatkaa toimintaansa. Neuvottelukunnan 

tärkein tehtävä on koordinoida Helsingin kaupungin esteettömyyslinjausten 

toimeenpanoa ja seurata esteettömyyden edistämistä hallintokuntien käytännön 

hankkeissa.  

Rakennusvirastossa esteettömyyslinjauksien koordinointi ja toimeenpano tapahtuu 

yhteistyössä eri osastojen kanssa.  

Yhteistyö palvelukartan esteettömyysosion kehittämisessä jatkuu kaupunginkanslian 

kanssa. Muut käytännön kehittämishankkeet täsmentyvät syksyllä sidosryhmien 

kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen. 

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu Eurocities -verkoston Barrier free Cities -

työryhmässä. 

Tietotekniikkapalvelut 

Tietotekniikkapalvelut vastaa viraston perustietotekniikasta sekä siihen liittyvästä 

ylläpidosta, tuesta ja kehittämisestä. Yksikkö vastaa myös taloushallinnon (SAP) 

laite- ja ohjelmistoalustasta sekä tarjoaa tukea viraston keskeisimpien toiminnan 

tietojärjestelmien käytössä ja kehittämisessä. 

Tietotekniikkapalveluja tuotetaan virastolle kolmella toisiaan täydentävällä tavalla: 

kaupunkitasolla, yhteisesti koko virastolle ja osastokohtaisesti. 

Kaupungin tietotekniikkaohjelma 2015-2017 perustuu kaupungin strategiaohjelmaan 

ja antaa suuntaviivat tietotekniikan ja digitalisaation hyödyntämiselle sekä 

kaupungin omassa toiminnassa että koko kaupunkiyhteisön kehityksessä vuosina 

2015–2017. Kaupungin strategiaohjelmasta nostetaan yhteisöllisyyden kehittäminen, 

avoimen kaupunkikehityksen edistäminen ja kaupungin palvelujen toimivuuden, 

tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen keskeisiksi tietotekniikkaohjelman 

2015–2017 painopistealueiksi. 

Tietotekniikkapalvelujen painopisteenä on oman toimialaansa koskevien uusien 

teknologioiden hyödyntäminen ja niiden käyttöönottamisen tähtäävään innovaatio- 

ja kokeilutoiminta. Innovaatio- ja kokeilutoiminnassa hyödynnetään kaupungin 

ekosysteemiä ja palveluiden käyttäjiä yhteistyö- ja kehityskumppaneina. 

Tietotekniikkaohjelman valmennusohjelma käynnistää uuden tietotekniikkaohjelman 

toimeenpanon. Uudet valmennusohjelmat keskittyvät kaupungin Smart City-

kehitykseen, tietoturvan kehittämiseen ja ICT-ostokäyttäytymisen uudistamiseen. 
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Tietotekniikkapalvelut ottavat huomioon oman toiminnan kehittämisessä myös ICT-

palvelukeskuksen kehittyvät palvelut kaupunkiyhteisten ICT-palvelujen tuottajana. 

Tästä huolimatta virastossa tarvitaan vahva tietämys perustietotekniikkaankin 

liittyvissä asioissa ja tätä osaamista on ylläpidettävä ja kehitettävä, varsinkin kun 

aikatauluviraston liittymisestä ICT-palvelukeskukseen on avoinna. Samalla myös 

viraston ydinpalveluja tukevien järjestelmien kehittämistä on voimakkaasti tuettava, 

vaikka päävastuu kehittämisestä olisikin osastoilla. Tietotekniikkapalvelujen 

toiminnan kehittäminen jatkuu tietohallinnon tilannekuvan havaintoja hyödyntäen. 

Yksi keskeisimmissä koko viraston toimintaa tukevista hankkeista edelleen vuonna 

2016 on tiedonhallinnan kehittäminen kaupunkitasoisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Tähän liittyy mm. sähköinen arkistointi ja dokumenttien hallinta sekä hankehallinta. 

Tätä sivuavia hankkeita on myös muiden osastojen suunnitelmissa. Monet muutkin 

kehittämishankkeet tulevat hyödyntämään tässä syntyvää perustaa. Käyttöikänsä 

päähän tullut SAP ohjelmistoalusta tullaan vaihtamaan vuonna 2016. 

Tilapalvelut 

Tilapalvelut huolehtii viraston vahtimestaripalveluista ja keskitetyistä 

toimistotarvike-, tulostin ja kopiokonepalveluista sekä viraston yhteiskäyttöisistä 

autoista.  Yksikkö huolehtii virastotalon tilankäyttöön liittyvistä tehtävistä sekä 

hankkii keskitetysti tarvittavat kalusteet. Vahtimestaripisteessä mm. vastaanotetaan 

virastoon tulevat osallistumishakemukset ja tarjouspyynnöt.  

Uuteen toimitilaan siirryttäessä kiinteistön ylläpitovastuu siirtyy virastolta 

kiinteistönomistajalle. Samalla luovutaan omasta kiinteistön huoltohenkilökunnasta. 

Järjestelyllä saavutetaan kustannussäästöjä, kun nykyisessä kiinteistössä jatkuvasti 

tarpeellisista huolto- ja korjaustöistä voidaan luopua. Toisaalta 

vahtimestaripalveluiden tehtäväkenttää on tarpeen laajentaa jo nyt monipuolisten 

työtehtävien lisäksi. 

Kiinteistölautakunta on esittänyt 31.1.2015 kaupunginhallitukselle, että 

kiinteistölautakunta oikeutetaan tekemään esisopimus rakennusviraston kiinteistön 

myymisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:lle. Kiinteistövirasto on neuvotellut 

esisopimuksen tekemisestä Kiinteistö Oy Kasarmikatu 21:n omistajien Ahlström 

Capital Oy:n ja HGR Property Partners Oy:n kanssa rakennusviraston nykyisten 

toimitilojen tonttien myymisestä 21 500 000 euron hintaan. Rakennusvirasto siirtyy 

väliaikaisiin tiloihin viimeistään 1.11.2015 

 Kaupunginhallitus päätti 7.4.2015 oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen 

- vuokraamaan OP-Henkivakuutuus Oy:ltä, OP-Eläkekassalta ja OP-Eläkesäätiöltä 

1.11.2015 alkaen osoitteessa Elimäenkatu 5, 00510 Helsinki, sijaitsevan 

toimistorakennuksen 9 958,20 m²:n tilat yhteensä 158 202 euroa/kk (15,9 

euroa/m²/kk) suuruisella ylläpidon sisältävällä vuokralla ja autohallipaikat (149 kpl) 

yhteensä 22 350 euroa/kk (150 euroa/kpl) suuruisella vuokralla. Lisävuokra 

toiminnallisista muutostöistä on 10 323,53 euroa/kk ajalle 1.11.2015 - 31.10.2018 

ja 

- vuokraamaan rakennusvirastolle 1.11.2015 alkaen osoitteessa Elimäenkatu 5, 

00510 Helsinki, sijaitsevan toimistorakennuksen ylläpidon sisältävällä 158 202 

euroa/kk (noin 15,9 euroa/m²/kk) suuruisella vuokralla ja tilakeskuksen 

asiantuntijapalkkiolla 4 979 euroa/kk (0,5 euroa/m²/kk) vuokra-alan ollessa 9 958,2 

m² sekä 149 kpl autopaikkoja yhteensä 22 350 euroa/kk (150 euroa/kpl) suuruisella 

vuokralla. Rakennusvirasto maksaa käyttösähkön. Lisävuokra muutostöistä on 10 

323,53 euroa/kk (1,04 euroa/m²/kk) ajalle 1.11.2015 - 31.10.2018.  
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Vuokriin lisätään arvonlisävero. Vuokrat tarkastetaan kaksi kertaa vuodessa 

elinkustannusindeksiin perustuen alkaen heinäkuussa 2016. Vuokrasopimus on 

voimassa toistaiseksi 6 kuukauden irtisanomisajoin siten, että vuokralainen voi 

irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään aikaisintaan 31.10.2018 ja vuokranantaja 

voi irtisanoa vuokrasopimuksen päättymään aikaisintaan 31.10.2020. 

Henkilöstöpalvelut 

Henkilöstöpalvelut ohjaa ja tukee rakennusviraston henkilöstöstrategian toteutusta, 

varmistaa henkilöstön edustuksen, hoitaa palkka- ja palvelussuhdeasioita, huolehtii 

henkilöstövoimavarojen hallinnasta ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä 

hoitaa ja koordinoi työhyvinvointiin, työturvallisuuteen ja työterveyteen kuuluvia 

asioita. 

Toimiston menot koostuvat palkoista, palkkahallinnon tietojärjestelmän ylläpito- ja 

käyttökustannuksista sekä henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen ja 

harrastus- ja virkistystoiminnan tukemisesta. 

Viestintäpalvelut 

Viestintäpalvelut vastaa viraston julkisesta kuvasta sekä ulkoisesta ja sisäisestä 

viestinnästä, kuten myös kansainvälisen yhteistyön ja sidosryhmäsuhteiden 

koordinoinnista. Viestintäsuunnitelma toimii pohjana viestinnän käytännön 

toimenpiteille ja resursoinnille. Näitä ovat mm. viraston graafisen ohjeistuksen 

toteutus, viestintäkoulutukset ja –materiaalit sekä asiantuntijaviraston toimintaa ja 

tavoitteita vahvistava markkinointi- ja sidosryhmäviestintä. Vuotta 2016 raamittavat 

viraston toimitilan muutosta aiheutuvat viestintätarpeet. Vuoden 2016 aikana 

järjestetään uuden tilan avajaistilaisuuksia sidosryhmille sekä suunnitellaan 

viestintää, vuorovaikutusta ja imagoa tukevia tilaratkaisuja. Graafiseen ilmeeseen 

tulee päivitystarpeita uuden osoitteen myötä. Viraston palvelujen tunnettuutta 

lisätään kohdennetulla oivaltavalla markkinointiviestinnällä, johon tarvitaan eri 

kanavia ja sisällöntuotantoa. Henkilöstöä koulutetaan hallitsemaan jatkuvasti 

muuttuva monikanavainen kenttä ja keinoja, joita vuorovaikutus siinä edellyttää. 

Sosiaalisen median strategiaa jatkokehitetään. 

Toimiston menot koostuvat pääasiassa henkilöstömenoista. 

Talouspalvelut 

Talouspalvelut hoitaa rakennusviraston yleistä taloushallintoa. Se huolehtii viraston 

taloussuunnittelun valmistelusta, keskitetystä laskentatoimesta ja kirjanpidosta sekä 

maksuliikenteestä. Yksikkö valmistelee ja kokoaa viraston talousarvio- ja 

taloussuunnitelmaehdotuksen sekä vuotuiset toimintasuunnitelmat. Yksikkö huolehtii 

talousarvioseurannasta ja ulkoisen laskennan raportoinnista yleisten töiden 

lautakunnalle ja keskushallinnolle. Katu- ja puisto-osaston sekä palveluosaston 

talousasioiden hoito ja henkilöstö on keskitetty talouspalvelut -yksikköön. Kullekin 

osastolle jäi osastokamreeri- ja controllertehtävät huolehtimaan mm. osaston 

taloussuunnittelusta. Näiden henkilöiden ja toimintojen yhteistyötä kehitetään.  

Toimiston menot koostuvat henkilöstömenoista sekä taloushallinnon järjestelmien 

ylläpito- ja kehittämiskustannuksista. 

2.1.3 Katu ja puisto-osasto 

Katu- ja puisto-osasto vastaa Helsingin kaupungin katu- ja viheralueiden 

tilaajatehtävistä, jotka ovat: 
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• investointihankkeiden laadun ja sisällön määrittely, toimeenpano, ohjaus ja 

valvonta  

• ylläpidon laadun ja sisällön määrittely, palvelujen hankinta, ohjaus ja valvonta 

• ulkovalaistuksen laadun ja sisällön määrittely, palvelun hankinta, ohjaus ja 

valvonta 

 

Tehtäviin sisältyvät myös katu- ja viheralueisiin kuuluvat sillat, erikoisrakenteet sekä 

katujen ja puistojen käyttöä ja ylläpitoa palvelevat lämpö-, vesi-, ilmastointi-, 

sähkö- ja telejärjestelmät.   

Katu- ja puisto-osaston työmäärän kasvua investointitoiminnassa aiheuttaa 

erityisesti katuinvestointien volyymi ja hankkeiden läpiviennin kiireellisyys sekä 

kasvavat vaatimukset ja odotukset, vuorovaikutteisen katu- ja puistosuunnittelun 

sekä rakentamisen valvonnan lisäämiseksi, yhteisen kunnallisteknisen työmaan 

aiheuttama projektinjohtotyön kasvu ja aluerakentamiskohteiden työmaalogistiikan 

hoito.  

Ylläpidon työkuormaa kasvattavat kokonaisvastuuhoidon laajentaminen 

kantakaupungin alueelle, ylläpidon pitkäntähtäimen suunnitelman toimeenpano, 

laajeneva asukasyhteistyö - tiedottaminen ja kuuleminen, kaupunkia elävöittävät 

lisääntyvät kaupunkitapahtumat sekä Helsingin Satamalta siirtyneen omaisuuden 

ylläpidosta- ja peruskorjauksesta huolehtiminen. Uutena tehtäväalueena on 

Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut-kuntayhtymän (HSY) ja kaupungin välinen 

vesihuollon järjestämistä koskeva KT-sopimus, jonka toimeenpanosta seuraa uusia 

tehtäviä. Mikäli työmäärän kasvua ei voida kattaa riittävästi ulkoisilla palveluilla, 

tulee henkilöresursseja lisätä. 

Omaisuudenhallinta 

Rakennetun varallisuuden heikko hallinta oli nostettu vuonna 2013 tehdyssä 

Helsingin kaupungin riskien arvioinnissa yhdeksi strategiseksi riskiksi kiinteistöjen 

osalta. Vastaava riski on myös rakennetun kaupunkiympäristön omaisuuden 

hallinnassa. Riskinhallintatoimenpiteenä katu- ja puisto-osastolla on laadittu vuonna 

2013 katujen ja viheralueiden omaisuudenhallinnan kehittämiseksi 

projektisuunnitelma, jonka pohjalta omaisuudenhallinnan kehittämistä jatketaan 

edelleen.  

Vuoden 2016 tavoitteena on parantaa yleisten alueiden rekisterin tietosisällön laatua 

ja toimivuutta sekä kaupungin toimijoiden että asukkaiden käyttöön. 

Omaisuusrekisterien tiedon hyödyntämismahdollisuuksia lisätään järjestämällä 

uudelleen tietorakennetta, kehittämällä rekisterien rajapintoja ja tarjoamalla 

rekisteritietoja myös kaupunkiyhteisiin karttapalveluihin. Katu- ja puistoalueiden 

omaisuuden kuntotietojen hallintaa varten määritellään kuntotiedon kartoitus- ja 

tallentamiskäytäntöjä ja järjestetään kuntotiedoille tallennuspaikka. 

Omaisuustietojen kertyessä ja tiedon laadun parantuessa on mahdollista arvioida 

yleisten alueiden korjausvelkaa, ennustaa rahoitustarpeita ja tehdä tietoisia, 

harkittuja laadun ja palvelutason valintoja.  

Tiedonhallinta 

Tiedonhallinnan, tiedon mobiilikäytön ja tiedon avoimen jakamisen parantaminen 

ovat keskeisiä tavoitteita katu- ja puisto-osaston toiminnan kehittämisessä. 

ProjectWise-projektinhallintajärjestelmän käyttöä syvennetään katu- ja 

puistohankkeiden hankerekisterin ja Kruunusiltojen projektipankin osalta, ja 
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järjestelmän hyödyntämistä dokumentinhallinnassa laajennetaan ja 

monipuolistetaan. 

Massatalous 

Massatalouden merkitys kaupungin toiminnassa on korostunut viime vuosien 

laajojen aluerakentamishankkeiden myötä. Esirakentamisen vuotuiset kustannukset 

ovat näillä alueilla yli 10 miljoona euroa. 

Kaupunginhallitus päätti 7.1.2015 lähettää ’Kaivumaiden hyödyntämisen 

kehittämisohjelma 2014 - 2017, tiivistelmä’ asianosaisille hallintokunnille ja 

laitoksille toiminnassaan noudatettavaksi. Kehittämisohjelmalla pyritään 

vähentämään kaivumaiden määrää, kasvattamaan hyötykäyttöastetta sekä 

turvaamaan massojen käsittely- ja vastaanottopaikkojen toiminta. 

Säästömahdollisuudet koordinoinnin tehostamisessa ovat satoja miljoonia euroja 

tulevina vuosikymmeninä. Toiminnan tehostamiseksi rakennusvirastoon perustettiin 

2014 kaupungin massakoordinaattorin toimi. Massakoordinaattorin toimenkuvaan 

kuuluu mm. kaupungin massatalouden sekä materiaalitehokkuuden parantaminen 

kaupungin strategiaohjelman ja kaivumaiden hyödyntämisen kehittämisohjelman 

mukaisesti.  

•  

Katu- ja puisto-osaston tehtäviin massatalouden osalta sisältyvät toiminnan hallinta 

ja koordinointi sekä massojen hyötykäytön lisääminen (välivarasto- ja 

käsittelyalueet, kustannustehokkaiden esirakentamismenetelmien hyödyntäminen, 

kehittämis- ja pilottihankkeet). Toimintaa ohjaa ja säätelee ympäristö-, vesi- ja 

jätelainsäädäntö (pilaantuneiden alueiden kunnostaminen, kaatopaikat, ruoppaukset 

ja täytöt, massojen hyötykäyttöön liittyvät luvat). 

Kaivutöistä aiheutuvien haittojen hallinta   

Rakennusvirasto koordinoi hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä, jonka tavoitteena 

on kaivuhaittojen väheneminen, katualueiden kaivutöiden nopeuttaminen, 

kokonaislaadun paraneminen ja kokonaistaloudellisempien ratkaisujen löytäminen. 

Yhteistyö käsittää infrahankkeiden ohjelmoinnin, toteutussuunnittelun sekä 

rakennuttamisen. Operatiivisen toiminnan kehittäminen edellyttää toimijoiden 

välisen yhteistyön syventämistä käsittämään myös yhteistyöhön osallistuvien 

organisaatioiden johdon osallistumisen toiminnan vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden 

arviointiin. 

Tämä tarkoittaa Yhteinen kunnallistekninen työmaa -hankkeen osalta sekä 

rakennusvirastoa koskevan koordinointitehtävän että toiminnan 

johtamisjärjestelmän kuvaamista ja näiden liittämistä yhteistoimintasopimuksen 

osaksi. 

Pyöräilyn edistäminen 

Pyöräilyä edistetään lisäämällä pyörätiehankkeiden suunnittelun ja vuorovaikutuksen 

resursseja. Koska kantakaupungin merkittäville kaduille sijoittuvat pyörätieratkaisut 

ovat valitusalttiita, panostetaan suunnitteluvarannon lisäämiseen pyörätiehankkeissa. 

Lisäksi pyöräilyä edistetään kaikilla uusilla aluerakentamisprojektialueilla 

rakentamalla uusia pyöräteitä ja kaistoja. Pyöräpysäköintiselvityksen mukaisia 

pyöräpysäköintitoimenpiteitä rakennetaan. 

Pyöräilyn edistäminen tarkoittaa käytännössä myös ylläpitotason nostoa ja olevien 

pyöräilyväylien käytettävyyden parantamista erityisesti talviolosuhteissa. Tämä 
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edellyttää ylläpidossa talvihoitojärjestelyjen kehittämistä ja resurssien lisäämistä 

pyörätieverkoston kunnossapitoon.  

Raitioliikenteen linjastouudistuksen edistäminen 

Raitioliikenteen linjastouudistuksen toteutusta edistetään HSL:n hallituksen 

hyväksymän Raitioliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti panostamalla 

raitiotiehankkeiden katusuunnitteluun ja rakentamiseen yhdessä 

kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL-liikelaitoksen kanssa.    
 

Tulot  

Vuosien 2016 - 2018 tuloihin sisältyy oletus kokonaisvastuuhoitoalueen 

laajenemisesta. 

 Tulonlähde 

v. 2014 

 
1 000 € 

v. 2015 

 
1 000 € 

v. 2016 

 
1 000 € 

v. 2017 

 
1 000 € 

v. 2018 

 
1 000 € 

Talvihoito ja 

puhtaanapito* 
5 804   7 410   8 610   9 610   10 000   

Maa- ja metsätalous 884   863   800   800   800   

Vahingonkorvaukset 136   350   130   130   130   

Vuokratulot 222   222   222   222   222   

Autopaikat (taloyhtiöille) 77   150   77   77   77   

Muut tulot ja 

oikaisukirjaukset 
765   629   85   85   85   

Valmistus omaan 

käyttöön 
3 308   3 600   3 600   3 600   3 600   

Yhteensä  11 198   13 224   13 524   14 524   14 914   

* Sisältää myös valtion ja EU:n avustukset. 

 

Käyttömenot  

Tehtävä 

v. 2014 

 
1 000 € 

v. 2015 

 
1 000 € 

v. 2016 

 
1 000 € 

v. 2017 

 
1 000 € 

v. 2018 

 
1 000 € 

Ohjelmointi, tuki ja 

kehittäminen 
1 907 2 517 2 525 2 525 2 525 

Investointien 

tilaajatehtävät 
2 173 2 380 2 392 2 392 2 392 

Ulkovalaistus* 20 428 10 717 10 866 10 866 10 866 

Katu- ja viheralueiden 

ylläpito 
70 787 73 682 73 813 75 364 76 614 

Yhteensä  95 295 89 296 89 596 91 147 92 397 

* Vuonna 2015 ulkovalaistustoiminnan järjestäminen siirtyi kokonaan 

rakennusviraston tehtäväksi kun Helsingin Energia yhtiöitettiin. Aikaisemmin 

kokonaispalveluna ostetut ulkovalaistuspalvelut jakautuivat käyttötalouden 

rahoituksella hankittavaan ylläpitoon ja rakentamisen investointeihin.  

 

Katu- ja viheralueiden ylläpito 

Katu- ja viheralueet pidetään käyttäjilleen turvallisina ja toimivina. Ylläpidon 

järjestämisen lähtökohtina ovat asukastarpeet, ympäristövaatimukset, laatutason 

säilyttäminen nykytasolla sekä kustannustehokkuus. Ylläpidolla on keskeinen rooli 
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kaikkien helsinkiläisten arkipäivään ja ylläpidossa onnistumisella on suuri merkitys, 

kuinka toimivaksi ja houkuttelevaksi pääkaupunkimme koetaan. Käyttäjiltä saatu 

palaute ja käyttäjänäkökulma huomioidaan resurssien puitteissa ylläpitopalveluita 

järjestettäessä.  

Ylläpitopalveluihin osoitetut resurssit keskitetään asukkaiden tärkeiksi kokemien ja 

käytetyimpien palveluiden järjestämiseen. Kaupungin talousnäkymät pakottavat 

priorisoimaan ja arvioimaan tarjottavien julkisten palveluiden tarpeellisuutta 

kriittisesti. Samanaikaisesti edellytetään kuitenkin vahvistettavan joukkoliikenteen, 

jalankulun ja pyöräilyn sekä asuntokatujen asemaa.  

Talouden näkökulmasta edessä on haasteita. Samalla rahalla on saatava enemmän 

aikaan. Ylläpidon määrärahat eivät lisäänny tarpeita vastaavasti. Ylläpidon 

tuottavuuden on lisäännyttävä. Kaikki ylläpitoon liittyvät palvelut on järjestettävä 

kustannustehokkaasti.  Uusia palvelumuotoja ei ole mahdollista käynnistää tai 

laajentaa. Ylläpidon kustannustasoa seurataan aktiivisesti osallistumalla vuosittain 

suurimpien kuntien ylläpidon kustannusvertailuun (KuVe) ja jatkamalla ylläpidon 

hankintoihin liittyvän Helsingin sisäisen hankintavertailun (HaVe) kokoamista.  

 

Ylläpidon lisämäärärahatarve on kaikkiaan n. 1,4 milj euroa. Määräraha tarvittaisiin 

lisää mm.: 

- uuden kokonaisvastuuhoitoalueen käynnistämiseen 0,3 milj euroa 

- kasvavan uuden pinta-alan (1-2 % vuodessa) ylläpitoon 0,3-0,4 milj euroa 

- vanhenevan ja kunnoltaan heikkenevien infran korjauksiin 0,5 milj euroa 

- talvipyöräilyolosuhteiden parantamiseen 0,3 milj euroa 

- vaatimustason kiristyksiin ja ennalta-arvaamattomien ylläpitotarpeiden 

toteuttamiseen 0,3 milj euroa 

 

Ylläpidon tuottavuuden parantamiskeinoista konkreettisin on kilpailuttamalla 

hankittavan ylläpitopalveluosuuden kasvattaminen. Yhteistyön tiivistäminen 

kaupungin sisällä samatyyppisiä palveluita tuottavien hallintokuntien kanssa ja 

kaupungin tarjoamia palveluiden tarkasteleminen kaupunkitasoisina verkostoina 

järkevöittää ja tehostaa toimintaa. Kaupungin sisäiseltä tuotannolta, (Stara) 

hankittaville ylläpitopalveluille asetetaan käytettävissä olevaan määrärahaan nähden 

perustuva tavoitekustannus. Staran kanssa selvitetään yhdessä 

kustannustasoeroihin liittyviä syitä ja kehitetään kustannustehokkaampia tapoja 

tuottaa ylläpitopalvelua. Matkailun ja turismin edistämisestä esim. puhtaanapitoon ja 

viihtyisyyden turvaamiseen aiheutuvia lisäkustannuksia pyritään jakamaan kaikkien 

toimijoiden kesken.  

Kaikki kehittäminen ylläpidossa keskitetään tulevina vuosina ylläpidon hankintoihin 

ja urakanhallintajärjestelmäsovelluksen (LASSO) viimeistelyyn ja käyttöönottoon. 

Keskiössä ovat kiinteistöille kuuluvien katujen talvihoito- ja puhtaanapito vastuiden 

siirto kantakaupunginalueella kaupungin vastuulle ja ylläpidon pitkäntähtäimen 

tuotantotapasuunnitelmaan liittyvien muutosten toteuttaminen. Ylläpidon 

joustavuutta parannetaan kasvattamalla kilpailuttamalla hankittavaa osuutta, 

lisäämällä allianssityyppistä toimintatapaa sekä ottamalla käyttöön 

kustannustehokkaita tuotantotapoja. Asukkaiden kuulemiseen, vuorovaikututukseen- 

ja käyttäjätyytyväisyyden selvittämiseen liittyviä menetelmiä kehitetään ja testataan.  

Katu- ja viheralueiden ylläpidon järjestämiseen on käytettävissä 72,2 milj. euroa 

vuonna 2016. Summa on 0,4 % prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Määräraha 

lisääntyy 0,3 milj euroa vuoteen 2015 verrattuna. Lisääntyvä määräraha käytetään 

uuden kokonaisvastuuhoitoalueen käynnistämiseen.  
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Kaiken uuden valmistuvan katu- ja puistopinta-alan ylläpitoon otto sekä muiden 

vaatimustasomuutosten toteuttaminen perustuu tuottavuuden parantumiseen. 

Vuosittain yleisten alueiden rakennettu pinta-ala kasvaa 1-2 %, mikä tarkoittaa 0,3-

0,4 milj euron lisämäärärahatarvetta. Katu- ja viheralueilla oleva infra ikääntyy ja 

kunnostustarpeet kasvavat. Käytännössä kuitenkin korjauksiin käytettävissä olevat 

resurssit vähenevät. Suunnitelmallisten korjausten toteuttamiseen ja kuntotason 

nostamiseen ei ole mahdollisuuksia. 

Vuonna 2016 vietetään valtakunnallista vihervuotta teemana ”Kestävä suomalainen 

maisema”. Vihervuoteen osallistutaan tuomalla esiin käynnissä olevia hankkeita, 

mutta erillisiä vihervuosihankkeita ei ole tarkoitus käynnistää. 

Ylläpidon 

menot  

v. 2014 
milj. € 

v. 2015 
milj. € 

v. 2016 
milj. € 

v. 2017 
milj. € 

v. 2018 
milj. € 

Katu-alueet 46,02 48,20 48,66 49,86 50,76 

Viheralueet 18,44 17,81 17,75 18,05 18,35 

Tukipalvelut 4,73 5,88 5,78 5,78 5,78 

Yhteensä  69,19  71,90  72,20 73,7  74,89 

 

Ylläpidon 

menot 

tuotteittain 

v. 2014 
milj. € 

v. 2015 
milj. € 

v. 2016 
milj. € 

v. 2017 
milj. € 

v. 2018 
milj. € 

Tukipalvelut 4,73 5,88 5,78 5,78 5,78 

Talvihoito 23,10 24,19 24,59 25,29 25,79 

Puhtaanapito 13,90 14,28 14,38 14,68 14,98 

Rakenteet 6,81 6,72 6,72 6,92 7,12 

Kalusteet, 

varusteet 6,67 6,54 6,49 6,59 6,69 

Laitteet, 

järjestelmät 1,07 0,96 0,93 1,03 1,13 

Kasvillisuus 10,31 10,71 10,71 10,71 10,71 

Erityiskohteet 2,60 2,62 2,60 2,70 2,70 

Yhteensä  69,19  71,90  72,20  73,7 74,49 

 

Talvihoidon järjestämiseen on käytettävissä 24,59 milj euroa. Talvihoidon 

toteuttamisen ensisijaisia periaatteita ovat: 

- huolehditaan turvallisen liikkumisen edellytyksistä pää- ja joukkoliikennekaduilla 

- varmistetaan pyöräilyyn ja jalankulkuun liittyvien alueiden sekä asuntokatujen 

käytettävyys 
Talvihoidon määrärahatarvetta kasvattaa kiinteistöille kuuluvien vastuiden siirto 

kaupungille. Syksyllä 2015 käynnistettävän Kumpula -Toukola - Vanha kaupunki – 

Pasilan kokonaisvastuuhoitoalueen talvihoidon vuosikustannus on 0,7 milj euroa eli 

määrärahaa talvihoidon järjestämiseen kuluu 0,5 milj enemmän kuin 

käynnistämisvuonna. Syksyllä 2016 käynnistettävän uuden 

kokonaisvastuuhoitoalueen (Laakso - Meilahti – Ruskeasuo – Taka-Töölö) talvihoidon 

käynnistämisen lisämäärärahatarve on 0,2 milj euroa. 

 

Katualueilla toiminta perustuu talveen varautumissuunnitelmaan kirjattujen 

periaatteiden noudattamiseen. Lumenkuljetuksen kuormakokoja suurennetaan. 

Määriteltyjen vähimmäiskuormakokojen noudattamista tarkkaillaan ja 

lumenkuljetuksen valvontaa tehostetaan. Lunta lähisijoitetaan. Uusia 

lähisijoittamiseen soveltuvia alueita etsitään ja otetaan tarpeen mukaan käyttöön. 

Esikaupunkialueilla jatketaan talviaikaisia liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä 
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niiden kehittämistä ja mahdollista laajentamista yhdessä asukkaiden ja 

urakoitsijoiden kanssa. Tavoitteena on selvittää pysäköintijärjestelyjen hyödyt ja 

arvioida tämän perusteella jatko. 

 

Urakoitsijoita kannustetaan kehittämään talvihoidon menetelmiä ja ottamaan uusia 

innovaatioita käyttöön. Pienimuotoisia paikallisia talvihoidon kehittämiseen liittyviä 

pilotteja testataan kustannustehokkuuden ja hyvän laatutason aikaansaamiseksi. 

Kehittämispanosta kohdistetaan mm. liukkaudentorjuntamenetelmiin ja alueiden 

käytettävyyden varmistamiseen liukkaiden jääkelien aikana. 

 

Talviaikaisten pyöräilyolosuhteiden varmistamiseen kiinnitetään huomioita. 

Yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja viraston strategisen aluesuunnittelun 

kanssa määritellään ympärivuotiseksi tarkoitettu pyörätieverkosto, mitä lähdetään 

toteuttamaan ylläpidossa asteittain. Reittipohjaista aurausta testataan 

radanvarsireitillä. Baanalla säilytetään kesäkelinolosuhteet mahdollisimman pitkään. 

Pyöräteiden talvihoidon työmenetelmiä kehitetään yhteistyössä Staran ja käyttäjien 

kanssa. 

 

Viheralueilla reittien talvihoito toteutetaan vuonna 2015 päivitetyn 

ylläpitoluokituksen pohjalta. Talviliikkumiseen tarkoitettuja reittejä tarkastellaan ja 

käytäntöjä yhdenmukaistetaan liikuntaviraston kanssa. Uudet käytännöt otetaan 

käyttöön syksyllä 2016. Jääkenttien auraustilanteesta välitetään käyttäjille 

digitaalinen tieto liikuntaviraston ylläpitämään internetpohjaiseen M-Skate palveluun. 

 

Talvihoidon järjestämiseen liittyviä kiireellisesti ratkaistavia asioita ovat Hernesaaren 

lumenvastaanottopaikan siirto risteilijälaiturin rakentamisen tieltä sivummalle 

tilapäiseen paikkaan sekä lumenvastaanottopaikanverkoston osoittaminen 

tilavarauksineen.  

 

 Puhtaanapito  

 

Puhtaanapitopalveluiden järjestämiseen on varattu 14,38 milj euroa. Helsinki 

pidetään siistinä, viihtyisänä ja käyttäjilleen turvallisena kaupunkina. Terveellisen 

hengitysilman laadusta huolehditaan. Myös puhtaanapidon määrärahan tarve kasvaa 

kokonaisvastuuhoitoalueiden laajentumisen myötä. Syksyllä 2015 käynnistettävä 

kokonaisvastuuhoitoalue maksaa 0,2 milj euroa enemmän kuin käynnistämisvuonna. 

Syksyllä 2016 käynnistettävän uuden alueen puhtaanapidon lisämäärärahatarve on 

0,1 milj euroa. 

 

Katualueilla pääpaino on ajoratojen, aukioiden ja torialueiden siisteinä ja pölyttöminä 

pitämisessä. Resursseja keskitetään kantakaupunkiin ja aluekeskuksiin. Katujen 

puhtaanapidon keskeisimpänä tavoitteena on katupölyn pienhiukkasmäärien 

pitäminen ilmanlaatuasetuksen mukaisten raja-arvojen sisällä. 

Pölypitoisuusmittaukset suorittaa pääkaupunkiseudulla Helsingin seudun 

ympäristöpalvelut (HSY). 

 

Puistojen ja muiden viheralueiden puhtaanapitoon liittyvät järjestelyt keskittyvät 

kesä- ja lomakauteen. Keskusta-alueella jatketaan viikonloppusiivouksia. Roska-

astikapasiteettiä lisätään käytetyimmille alueille tuomalla kesäviikonlopuiksi ja 

isännättömien tapahtumien yhteyteen kausiroska-astioita. Jatketaan yhteistyötä 

matkailun ja turismin edistämiseksi kaupungin muiden toimijoiden ja tapahtuman 

järjestäjien kanssa. Tavoitteena on kehittää toimintamalleja, jotka tuottavat 

vähemmän roskaa ja joissa tapahtuman järjestäjät ja osallistujat ottavat vastuun 

jälkien korjaamisesta. 

 



 Talousarvio- ja 
taloussuunnnitelmaehdotus 2016 - 2018 

29/88 

  02 versio 

 19.5.2015  

   

   
 

 Kasvillisuus  

 

Kasvillisuuden ylläpidosta huolehtimiseen varataan 10,71 milj euroa. Lähtökohtana 

on huolehtia puistojen, katu- ja muiden viheralueiden kasvillisuuden ylläpidosta 

noudattaen edellisten vuosien periaatteita ja laatutasoa. Toiminnassa painotetaan 

puuvartisen viheromaisuuden arvon säilyttämistä ja puuston turvallisena pitämistä. 

Kasvillisuuden uudistamiseen ja muihin kunnostustoimenpiteisiin on käytettävissä 

aiempaa vähemmän resursseja. 

 

Ympäristökeskuksen toimesta Helsinkiin on valmistunut vieraslajilinjaus. Linjaus 

edellyttää torjunnan terävöittämistä ja aktiivista torjuntatoimenpiteiden 

järjestämistä. Vieraslajien torjunnassa toimitaan kaupunkiin perustettavassa 

vieraslajityöryhmässä sovittujen periaatteiden mukaisesti ja yhteistyössä muiden 

hallintokuntien kanssa. 

 

Asukkaat kytketään vieraslajien torjuntaan mukaan. Jo nyt on järjestetty asukkaille 

suunnattuja vieraslajien kitkentätalkoita. Toimintaa laajennetaan vapaaehtois- eli 

puistokummitoimintaan. Vieraslajien hävittämisestä järjestetään tietoiskuja 

asukkaille ja vapaaehtoisille. Myös työyhteisöjen halu osallistua vieraslajien 

hävittämiseen hyödynnetään. Talkoiden järjestämiseen etsitään aktiivisesti mukaan 

eri ympäristö- ja luontoyhdistyksiä ja -järjestöjä. 

 

Haastetta kasvillisuuden ylläpidossa aiheutuu rikkakasvien torjunnassa, mikäli 

kemiallisen rikkakasvien torjunta-aineen, glyfosaatin, käyttö kielletään. Mahdolliseen 

käyttökieltoon varaudutaan käynnistämällä eri kaupunkien ja kuntien kanssa 

yhteinen hanke varteenotettavien vaihtoehtoisten torjuntamenetelmien löytämiseksi. 

 

 Rakenteet, kalusteet, varusteet sekä laitteet ja järjestelmät  

 

Yleisten alueiden rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden sekä laitteiden ja 

järjestelmien ylläpitoon on käytettävissä 14,1 milj euroa. Summa on 0,1 milj euroa 

vähemmän kuin vuonna 2015. Tämä tarkoittaa, että säännölliset hoitotoimenpiteet 

pystytään suorittamaan, mutta korjauksia ja kuntotason palauttamista on 

mahdollisuus toteuttaa entistä vähemmän. 

 

Tilaamissuunnitelma 

Ylläpitopalvelut hankitaan kaupungin sisäiseltä tuottajalta Staralta ja kilpailutettuina 

urakoina yksityiseltä sektorilta. Staralta ylläpitopalvelut hankitaan kahdella erillisellä 

sopimuksella. Rakennetun ympäristön ylläpitopalvelut hankitaan yksivuotisella 

palvelusopimuksella. Luonnonmukaisten alueiden ylläpitoon on solmittu v. 2015 

alusta kolmivuotinen ylläpitosopimus, mikä jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. 

Vuonna 2015 katu- ja viheralueiden ylläpitopalveluista hankitaan Starasta 88 % ja 

12 % tilaajan kilpailuttamina alueurakoina. Staran osuudessa on mukana Staran 

kilpailuttama yksityiseltä sektorilta alihankintana teetettävä osuus. 

 

Katujen kokonaisvastuullisen ylläpidon laajentaminen kantakaupunginalueelle 

käynnistyy syksyn 2015 aikana Vanhan kaupungin, Toukolan, Kumpulan ja Pasilan 

alueille. Vuoden 2016 lokakuusta toimintaa laajennetaan Laakso, Meilahti, 

Ruskeasuo, Taka-Töölö alueelle. Syksystä 2015 eteenpäin kantakaupungin alueella 

kiinteistöjen vastuita siirretään vuosittain kaupungille. Tämä tarkoittaa vuositasolla n. 

1 milj. euron lisämäärärahan tarvetta vuosittain vuosien 2017 -2021 aikana. 

Kokonaisvastuuhoidon laajentamisen tarkempi suunnitelma työstetään yhteistyössä 

Staran kanssa. Laajenevat tehtävät teetetään Staran organisoimina. Yksityisiltä 
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palvelun tuottajilta hankittava osuus on n. 70 % ja Stara toteuttaa omana työnä 

enintään 30 %.  

 

Vuonna 2015 valmistuu Staran kanssa yhteistyössä laadittava ylläpidon 

pitkäntähtäimen tuotantotapasuunnitelma, minkä perusteella ylläpidon hankintaan 

liittyvät muutokset toteutetaan. Pitkäntähtäimen suunnitelmaa ryhdytään 

toteuttamaan vuodesta 2016 eteenpäin. Tavoitteena on kasvattaa tilaajan 

kilpailuttaman ylläpitopalvelun osuutta nykyisestä ja turvata ylläpitoon osoitetun 

rahoituksen riittävyys. Tämä tarkoittaa nykyisten kilpailutettujen alueurakka-

alueiden laajentamista, aluerajausten tarkistamista ja urakoiden sisällön 

monipuolistamista vuodesta 2017 eteenpäin, jolloin käynnissä olevia urakoita 

kilpailutetaan uudestaan (Suutarila – Puistola – Heikinlaakso ja Kaarela – 

Kannelmäki – Malmikartano alueurakat). Samoin jatketaan vuonna 2018 

kilpailutettavien urakoiden kanssa. 

 

Seuraavat aikaisemmin kilpailutetut alueurakat jatkuvat 

 Herttoniemi – Kulosaari – Laajasalo (1.6.2013 – 31.5.2018) 

 Lauttasaari – Munkkiniemi (1.6.2013 – 31.5.2018) 

 Suutarila – Puistola – Heikinlaakso (1.6.2013 – 31.5.2017)  

 Kaarela – Kannelmäki – Malminkartano (1.6.2013- 31.5.2017) 

 

Urakoihin sisältyy katu-alueiden hoito ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitotyöt 

pois lukien metsäluontoon liittyvät luonnonhoidon toteutustyöt. 

 

Pakilan alueella (Itä – Pakila, Länsi – Pakila, Paloheinä, Pirkkola, Maunula, Metsälä, 

Patola) on käynnissä ensimmäinen ylläpidon allianssiurakka (1.10.2014 – 30.9.2019), 

johon sisältyy kaikki katuihin ja puistoihin liittyvät hoito- ja kunnossapitotyöt. 

Metsäisten alueiden luonnonhoidon toteutustyöt eivät sisälly urakkaan. 

 

Kontulan alueella (Kontula, Kurkimäki, Mellunkylä) jatkuu 31.5.2016 asti ylläpidon 

kehittämishankkeena yhteistyössä Staran kanssa käynnistetty yhteistoimintaurakka. 

Urakka sisältää kaikki katu- ja puistoalueiden ylläpitotyöt pois lukien metsäisten 

alueiden luonnonhoidon toteutustyöt. Ensisijaisena tavoitteena on jatkaa ja laajentaa 

Kontulan käynnissä olevaa urakkaa. Urakan laajentamismahdollisuudet ja 

muuttaminen projektinjohtourakaksi selvitetään. Mikäli Kontulan urakka-alue 

laajenee, kilpailuttamalla hankittavaa osuutta kasvatetaan vasta v. 2017, kun 

kahden käynnissä olevan urakka-alueen uudelleen kilpailutukset tulevat 

ajankohtaisiksi. Toinen vaihtoehto on kilpailuttaa Kontulan urakka-alue tilaajan 

toimesta talven 2015 - 2016 aikana 

 

Töhryjen poistopalvelut sekä töhrintään liittyvät vartiointi- ja asiantuntijapalvelut 

hankitaan HKR- Rakennuttajalta, joka on kilpailuttanut ne vuosiksi 2014-2016. 

Siltoihin ja muihin taitorakenteisiin liittyviä kunnossapitotöitä tilataan kilpailutettuina 

urakoina ja osaksi Staralta. 

 

 Ulkovalaistus 

 

Määrärahaa ulkovalaistukseen on käytettävissä 10,0 milj. euroa. Määrärahassa 

sähköenergian osuus on 4,5 milj. euroa ja ylläpidon osuus 5,5 milj. euroa.  
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Sähkön kokonaiskulutus vähenee merkittävästi energiatehokkuustoimenpiteiden 

vaikutuksesta, vaikka valaistava kaupunkiala samanaikaisesti kasvaa tuntuvasti. 

Energiamenoissa ei ole huomioitu mahdollisia energiaveroihin kohdistuvia muutoksia. 

Ylläpitomenot sisältävät mm. lamppujen vaihdosta ja muusta valaisinten huollosta 

aiheutuvat kustannukset. Lamppujen kestoikä ulkovalaisimissa on lamppulajista 

riippuen kolmesta kuuteen vuotta, joten vuosittain suoritetaan vuosihuolto ja 

lampunvaihto noin 22 000 valaisimeen. Toinen merkittävä ylläpidon menoerä on 

laitteiden vikaantumisista aiheutuvat korjaustarpeet. 

Valaistuksen kehittämistä jatketaan valmistuneen valaistuksen tarveselvityksen 

periaatteiden mukaisesti. Erityinen painopiste on keskeisten kaupunkitilojen, kuten 

Senaatintorin, Hakaniementorin ja Rautatientorin ympäristöjen valaistuksien sekä 

pyöräilyn Baana-verkon valaistuksen kehittämisellä. Lisäksi puistojen 

erityiskohteiden, kuten leikkipaikkojen ja koira-aitausten valaistusta kehitetään 

laadittujen tavoitteiden ja toimenpideohjelman mukaisesti. 

LED-valaistuksen käyttöä lisätään kaupunginhallituksen 7.4.2015 päätöksen 

mukaisesti. LED-valaistuksen kehitystä seurataan lisäksi tiiviisti mm. osallistumalla 

tutkimushankkeisiin sekä tekemällä asennuskokeiluja ja käyttäjätutkimuksia. 

Ohjausjärjestelmiä kehitetään siten, että valaistuksen säätäminen olosuhteiden 

mukaan paranee. Tietojärjestelmiä kehitetään siten, että työnteko sähköisillä 

järjestelmillä edelleen kehittyy nopeammaksi ja mobiilimmaksi. 

 

Tilaamissuunnitelma 

Ulkovalaistuksen ylläpito hankitaan kilpailutetun puitesopimuksen mukaan. 

 

 

 

2.1.4 Arkkitehtuuriosasto 

Yleistä 

Arkkitehtuuriosasto on asiantuntijaorganisaatio, jonka ydintehtävänä on Helsingin 

kaupungin yleisten alueiden strateginen kehittäminen, kaupungin omien toimitilojen 

ja rakennusten suunnittelu sekä toimiminen erilaisissa yleisten alueiden, 

maankäytön suunnittelun ja vaativien teknisten tehtävien asiantuntijana yli 

hallintokuntarajojen. Arkkitehtuuriosaston osastopäällikkönä toimii 

kaupunginarkkitehti.  

Arkkitehtuuriosasto on jakautunut neljään toimistoon, joiden tehtävät ovat seuraavat: 

 

6. Arkkitehtuuritoimisto, jonka tehtävänä on rakennussuunnittelu käsittäen 

uudisrakennusten, peruskorjausten ja muutostöiden arkkitehtisuunnittelun 

sekä ympäristörakenteiden ja sisustuksien suunnittelun. Lisäksi toimisto 

suorittaa alaan liittyviä asiantuntijapalveluita. 

 

7. Suunnittelutoimisto, jonka tehtävinä ovat kaavayhteistyö 

kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, yleisten alueiden strateginen suunnittelu, 

tuote- ja palvelulinjaukset sekä kaupunkiympäristöön liittyvät 

asiantuntijapalvelut. Suunnittelutoimisto vastaa alue- ja 

luonnonhoidonsuunnitelmista, tuote- ja palvelulinjauksista sekä 

asukasyhteistyöstä. Suunnittelutoimisto kokoaa ja laatii virastossa 
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päätöksentekoa varten yleisten töiden lautakunnan antamat maankäytön 

suunnitteluun liittyvät sekä muut arkkitehtuuriosaston valmistelussa olevat 

lausunnot. Suunnittelutoimiston tehtävänä on myös yleisten alueiden 

kaupunkikuvaan ja viihtyisyyteen liittyvä valvontatehtävä.  

 

8. Tekninen toimisto, jonka tehtävinä ovat rakennesuunnittelu, rakennusten 

purkutöiden suunnittelu ja alaan liittyvät asiantuntijapalvelut. 

 

9. Yleissuunnittelutoimisto, jonka tehtävinä ovat rakennusmittaus, 

tietomallipalvelut sekä ammattikeittiöiden suunnittelu ja ruokahuollon 

asiantuntijatehtävät. 

 

Kaupunginarkkitehti toimii viraston asiantuntijana kaupunkikuvaan liittyvissä asioissa 

ja edustaa virastoa kaupunkikuvaneuvottelukunnassa yhdessä suunnittelutoimiston 

toimistopäällikön kanssa. 

Arkkitehtuuriosaston toiminta-alueet ja palvelut 

Strateginen yleisten alueiden kehittäminen 

Rakennusviraston yksi tärkeimmistä tehtävistä on olemassa olevan yleisten alueiden 

omaisuuden arvon säilyttäminen. Arkkitehtuuriosaston rooli on tässä keskeinen. 

Kaupunkiomaisuuden arvon säilyttämisen kannalta olennaisena osana ovat 

aluesuunnitelmat. Aluesuunnitelmissa esille nousseista peruskorjausta vaativista 

kohteista laaditaan hankeohjelmat ja kustannuslaskelmat katu- ja puisto-osastolle 

ohjelmointia, toteutussuunnittelua ja rakentamista varten.  

Arkkitehtuuriosaston suunnittelutoimisto vastaa aluesuunnitelmien tilaamisesta ja 

johtaa aluesuunnitelmia tekevien konsulttien työtä. Suunnitelmat tehdään 

vuorovaikutuksessa asukkaiden ja eri järjestöjen kanssa.  

Kaupunkialueen luonnonhoidon toteutussuunnitelmat laaditaan yleisten töiden 

lautakunnan ja kaupunginhallituksen hyväksymän luonnonhoidon linjauksen 

tavoitteiden mukaisesti sen jälkeen kun aluesuunnitelmat on hyväksytty. 

Kaupunginhallituksen § 1195 5.11.2012 liitteen 3 mukaan Metso-kartoituksessa 

luokituksen 1 tai 2 saaneissa metsissä ei suoriteta merkittäviä hoitotoimenpiteitä 

ennen yleiskaavan valmistumista. 

Yleisten alueiden kaupunkikuvan ja viihtyisyyden valvonta 

Yleisten alueiden kaupunkikuvan ja viihtyisyyden valvonnasta on säädetty 

maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 momentissa. Säädöksen mukaan kunnan 

määräämä viranomainen osaltaan valvoo, että liikenneväylät, kadut, torit ja 

katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän 

kaupunkikuvan ja viihtyisyyden vaatimukset. Kevyen liikenteen väylät tulee säilyttää 

liikkumiselle esteettöminä ja turvallisina. Kyseinen valvontatehtävä on delegoitu 

kaupunginarkkitehdille. 

Kaavayhteistyö 

Arkkitehtuuriosasto osallistuu maankäytönsuunnitteluun edustaen rakennusvirastoa 

kaavoituksen eri vaiheissa, myös laadittaessa selvityksiä ja yleissuunnitelmia. 

Kaavayhteistyön tuloksena syntyvät uudisrakentamisen ja kaupunkirakenteen 
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kehittymisestä aiheutuvat katu- ja puistosuunnitelmien hankeohjelmat sisältäen 

hankekohtaiset kustannuslaskelmat. 

Rakennusviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston hyvä yhteistyö on tärkeää 

esteettisesti korkeatasoisen ja toimivan kaupunkiympäristön syntymiselle. 

Rakennusvirastossa vastuu tästä yhteistyöstä ja sen kehittämisestä on 

arkkitehtuuriosastolla. Pääpaino yhteistyössä on rakennusviraston vastuualueella 

olevien asioiden vieminen asemakaavoihin jo suunnitteluvaiheessa. Yhteistoimintaa 

on kehitetty merkittävästi ja virastojen välillä yhteistyö normaaleissa 

kaavaprojekteissa on hyvällä tasolla. Tavoitteena on ollut muodostaa viraston sisällä 

yhtenäiset lähtötiedot kaavatyön pohjaksi, käyttää asiantuntijoiden osaaminen 

oikeaan aikaan maankäytön suunnittelussa ja lausuntojen valmisteluun käytettävän 

ajan vähentäminen.  

Suunnittelupalvelut ja selvitykset 

Arkkitehtuuriosaston toinen merkittävä toiminta-alue on rakennussuunnittelupalvelut, 

jotka tuotetaan Helsingin kaupungin tarpeisiin. Suunnittelupalvelut tuotetaan ns. In-

House – periaatteella eli arkkitehtuuriosasto ei osallistu julkiseen kilpailuun. 

Rakennusten suunnitteluun osallistuvat arkkitehtuuri-, tekninen ja 

yleissuunnittelutoimisto.  

Rakennusten tietomallintamisen myötä mittaus- ja suunnittelumenetelmät ovat 

kehittyneet ja luoneet paineita lisätyövoiman tarpeelle.  

Arkkitehtuuriosaston suunnittelupalvelut ovat olleet erittäin kysyttyjä ja 

asiakastyytyväisyyskyselyissä osasto on saanut toistuvasti erittäin hyvää palautetta. 

Kiinteistöviraston tilakeskus ja HKR- Rakennuttaja ovat suurimmat tilaajat.  

Arkkitehtuuriosasto koordinoi rakennusviraston tuote- ja palvelulinjauksia ja vastaa 

niiden ylläpidosta. 

Asiantuntijapalvelut 

Arkkitehtuuriosaston kolmas merkittävä toiminta-alue on alaan liittyvät 

asiantuntijapalvelut, joiden rooli kasvaa:  

• kaupunkikuva 

• kaupunkipuut ja rakennetun ympäristön kasvillisuus 

• luontoasiat 

• valaistussuunnittelu 

• palvelumuotoilu 

• yleisten alueiden taideasiat 

• paikkatieto 

• rakennesuunnitelmien tarkistaminen 

• ammattikeittiösuunnittelu ja ruokapalvelut 

 

Näitä asiantuntijapalveluita tuotetaan kaupungin sisäiseen käyttöön ja kehitetään 

strategiaohjelman mukaisesti.  
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Osaston kehittäminen vuosina 2016 - 2018 

Arkkitehtuuriosaston strategiatyö ja tavoitekuva määriteltiin vuonna 2012. 

Lähtökohtana olivat Helsingin kaupungin ja rakennusviraston strategiset tavoitteet 

sekä osaston kehittämistarpeet. Kehitystyö on pääosin viety loppuun ja vuosien 

2016 -2018 aikana uudet menetelmät otetaan käyttöön projektien myötä. 

Substanssiosaamisen kehittäminen 

Substanssiosaaminen on arkkitehtuuriosaston toiminnan ydin. Asiantuntijuus 

perustuu Helsingin kaupungin ja muiden virastojen toiminnan hyvään tuntemiseen 

sekä korkeaan ammattitaitoon, jota systemaattisesti ja jatkuvasti ylläpidetään, 

esimerkiksi suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden pätevöitymisillä. Osana 

kehityskeskusteluita tehtävät osaston strategiaan liittyvät henkilöstön 

kehittymissuunnitelmat toimivat koulutuksen runkona. 

Aluesuunnitelman kehittäminen, asukasyhteistyö ja vuorovaikutus   

Vuonna 2013 suunnitelmien sisältörunko tarkistettiin. Visionäärisyys, 

vuorovaikutteisuus ja asukasdemokratia (asukkaat ja järjestöt) korostuvat entistä 

enemmän aluesuunnitelmissa. Suunnittelussa hyödynnetään paikkatietoa, jolloin 

suunnitelmista saadaan nopeammin ja ketterämmin päivitettäviä. Aluesuunnitelmat 

ovat avainasemassa ekosysteemipalveluiden kehittäjänä ja edistäjänä.  

Viestintä  

Viestinnän pääpaino on vuonna 2016 Internetin ja Helmen kehittämisessä kertoen 

arkkitehtuuriosaston roolista aktiivisena kaupunkiympäristön kehittäjänä. 

Työvälineet  

Arkkitehtuuriosasto toimii rakennussuunnittelussa tietomallipohjaisesti. 

Tietomallintaminen on avannut uusia yhteistyömuotoja muiden hallintokuntien 

kanssa. 

Suunnittelutoimistossa työ muuttuu paikkatietopohjaiseksi. 

 

2.1.5 Palveluosasto 

Palveluosaston toiminta-ajatuksena on toimia yleisten alueiden isäntänä Helsingissä. 

 

Palveluosaston päätehtäviä ovat yleisten alueiden asiakaspalvelu, kunnallinen 

pysäköinninvalvonta ja maksullisen pysäköinnin järjestäminen sekä alueiden käytön 

ohjaus ja valvonta.  

 

Palveluosasto huolehtii myös ajoneuvojen siirronvalvontaan liittyvistä 

viranomaistehtävistä sekä yleisten alueiden käytöstä johtuvien 

vahingonkorvausvaatimusten käsittelystä ja korvausten maksamisesta sekä 

kiinteistöille kuuluvan kadun kunnossapitovelvoitteiden noudattamisen ja luvattoman 

maankäytön valvonnasta. 

 

Asiakaspalvelu  
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Rakennusviraston keskitetty asiakaspalvelu neuvoo sekä ottaa vastaan ja käsittelee 

yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitoa, pysäköinninvalvontaa ja muuta 

viraston toimialaan kuuluvaa palautetta sekä myöntää pysäköintitunnuksia että 

vastaanottaa aluiedenkäyttöön liittyviä lupia. 

 

Neuvontaa annetaan ja palautetta vastaanotetaan puhelimitse ja sähköpostilla sekä 

Internetin välityksellä ja asiakaspalvelun tiskillä, jossa myydään myös 

pysäköintituotteita. 

 

Pysäköinninvalvonta  

 

Kunnallinen pysäköinninvalvonta edistää liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta 

ohjaamalla ja valvomalla, että pysäköimistä ja joutokäyntiä koskevia määräyksiä 

noudatetaan. Toimintaa kuuluu myös yksityisalueilla pyynnöstä tehtävä valvonta. 

 

Pysäköinninvalvonta huolehtii myös liikennettä haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä 

ja rengaslukkojen kiinnittämisestä virheellisen pysäköinnin perusteella sekä katujen 

kunnossa- ja puhtaanapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtotoiminnan 

viranomaistehtävistä, talteen otettujen ajoneuvojen siirtotoiminnasta, ajoneuvojen 

varastoinnista ja autohotellipalveluiden järjestämisestä sekä romuajoneuvojen 

hävittämisestä. 

 

Edelleen pysäköinninvalvonta käsittelee ja perii pysäköintivirhemaksut ja 

ajoneuvojen siirroista perittävät korvaukset sekä antaa päätökset ja lausunnot 

muutoksenhakuasioissa. 

 

Alueidenkäyttö 

 

Alueidenkäyttö ohjaa yleisten alueiden käyttöä myöntämällä erilaisia 

maankäyttölupia ja vuokraamalla yleisiä alueita eri tarkoituksiin ja valvomalla lupien 

ja sopimusten noudattamista sekä kiinteistöille kuuluvan kadun 

kunnossapitovelvoitteiden noudattamista ja luvatonta maankäyttöä.  

 

Alueidenkäyttö myöntää lupia esimerkiksi rakenteiden sijoittamiseen, kaivutöiden 

suorittamiseen ja alueen käyttämiseen rakennustyötä varten sekä 

ulkoilmatapahtumien järjestämiseen. Se vuokraa yleistä aluetta esimerkiksi 

ravintoloiden terasseja ja erilaisia kioskeja varten. 

 

Alueidenkäyttö huolehtii myös siirtolapuutarha-, kesämaja- ja viljelyspalsta-alueiden 

vuokrauksesta sekä antaa tonttikorkeusilmoituksia. 

 

Tulot ja käyttömenot 

Palveluosaston tulot tuloryhmittäin 

Tulotili ja ryhmä Tilinpäätös 
 2014 
1000€ 

Tulosbudjetti 
 2015 
1000€ 

Talousarvio 
 2016 
1000€ 

Talous- 
suunnitelma 

2017 
1000€ 

Talous- 
suunnitelma 

2018 
1000€ 

Tilapäiset liikennejärjestelyt 
(mm aitausluvat) 

5 433 3 200 0 0 0 

Asukaspysäköintitunnukset 2 234 3 000 4 726 4 750 4 773 

Yrityspysäköintitunnukset 975 1 400 1 100 1 106 1 111 

Muut myyntituotot 144 210 153 154 155 
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Myyntituotot yhteensä 8 786 7 810 5 979 6 009 6 039 

Ajoneuvojen siirtokorvaukset 784 890 870 874 879 

Kaivumaksut 2 853 3 400 0 0 0 

Katutyöluvat     6 700 6 734 6 767 

Pysäköintimaksut 14 909 13 100 15 080 15 000 15 000 

Pysäköintimaksuprovisio -153 -152 -152 -152 -153 

Pysäköintilippuautomaatti- 
provisio 

    -1 049 -1 038 -1 028 

Maksutuotot yhteensä 18 393 17 238 21 449 21 417 21 465 

Rakennusten vuokrat 121 99 131 132 132 

Maanvuokra mainoslaitteet  3 083 2 375 2 500 2 513 2 525 

Maanvuokra 
siirtolapuutarhat, kesämaja-
alueet ja viljelyspalsta-alueet 

1 600 1 233 1 635 1 643 1 651 

Muu maanvuokra 2 878 2 212 2 934 2 949 2 963 

Vuokratuotot yhteensä 7 682 5 919 7 200 7 236 7 272 

Pysäköintivirhemaksut 10 786 14 500 11 723 11 300 11 300 

Muut tulot 96 48 97 97 98 

Muut toimintatuotot yhteensä 10 882 14 548 11 820 11 397 11 398 

Palveluosaston tulot 
yhteensä 

45 743 45 515 46 448 46 059 46 174 

 

Palveluosaston menot tehtävittäin  

Päätehtävät 

Tilinpäätös 
 2014 
1000€ 

Tulosbudjetti 
2015 
1000€ 

Talousarvio 
 2016 
1000€ 

Talous- 
suunnitelma 

2017 
1000€ 

Talous- 
suunnitelma 

2018 
1000€ 

Asiakaspalvelu 626 682 742 753 764 

Pysäköinti 5 784 6 986 6 531 6 661 6 795 

Alueidenkäyttö 9 177 3 598 3 750 3 855 3 964 

Vahingonkorvaus- ja lakiasiat 360 306 362 366 369 

Kehittäminen 423 360 425 433 440 

Osaston johto 783 666 788 803 819 

Palveluosaston menot 
yhteensä 

17 153 12 598 12 598 12 871 13 152 

 

Palveluosaston suurimmat menoerät on henkilöstömenot, noin 8 milj. euroa.  

Sopimustöitä ostetaan noin 1,3 milj. eurolla. Palvelut kattaa mm, ajoneuvojen 

siirtokeskuksen ylläpito sekä vikailmoitusten vastaanotto ja puhelinpäivystyksen, 

tuomaan markkinat ja autovuokrat. Maavuokramenot ovat noin 1,3 milj. euroa. 

Lisäksi palveluosasto hankkii erilaisia viranomais-, pankki ja postituspalveluita noin 

0,5 milj. eurolla. 
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Talouteen vaikuttavat muutokset 2016 – 2018 

Pysäköintipolitiikan toimeenpano lisää osaston tuloja asukaspysäköintitunnusten 

hinnan noustessa ja määrän mahdollisesti lisääntyessä. Pysäköinnin 

maksuvyöhykkeisiin suunnitellut muutokset lisäävät toteutuessaan osaston tuloja. 

Kadunvarsipysäköinnin progressiivinen hinnoittelu vaikuttaa osaston tuloihin. 

Pysäköintipolitiikan toimeenpano, maksullisen pysäköinnin kehittäminen ja  

mahdolliset muutokset lainsäädännössä edellyttävät muutoksia 

pysäköinninvalvonnan toiminnanohjausjärjestelmään, mikä lisää osaston menoja. 

Pysäköinninvalvonnassa avustamista eli yksityisalueiden yksityistä 

pysäköinninvalvontaa koskevan mahdollisen lainsäädännön toimeenpano muuttaa ja 

lisää pysäköinninvalvonnan ja asiakaspalvelun tehtäviä, kasvattaa osaston menoja ja 

lisää tuloja.  

Pysäköintiautomaattien uusimisen ja niiden ylläpito- ja turvapalveluiden 

hankkiminen Helsingin kaupungin Palvelut Oy:ltä maksaa 1,0 milj. euroa vuodessa. 

Tämä maksetaan provisiona pysäköintiautomaattien tuotosta. 

Nyt kokeiluvaiheessa olevan uuden tekniikan, esimerkiksi kamera-autojärjestelmän 

ja älylasien hankinta ja käyttöönotto sekä mahdollinen Segway-tyyppisten laitteiden 

hankinta pysäköinninvalvonnalle kasvattavat osaston menoja, samoin osaston 

käytössä olevien autojen vaihtaminen asteittain sähköautoiksi. 

Henkilöstösuunnitelma 

Uudet ja muuttuvat tehtävät ja työn tekemisen tavat sekä uusi toimipaikka 

edellyttävät henkilöstöltä muutosvalmiutta ja joustavuutta. Tämä korostaa hyvän 

johtamisen merkitystä motivaation ja työtyytyväisyyden ylläpitämisessä.  

 

Uudessa paikassa olevan viraston ja valvonta-alueiden välistä kulkemista liikkuvassa 

valvontatyössä vähennetään uutta teknologiaa hyödyntämällä ja suunnittelemalla 

uusia työn tekemisen tapoja.   

 

Alueidenkäytössä resursseja suunnataan joustavasti ja tarpeen mukaan valmistelun 

ja valvonnan kesken. 

 

Osaamisvaatimukset ja –tarpeet huomioidaan rekrytoinneissa ja koulutuksessa 

pitäen perusteena tehtyjä osaamiskartoituksia. Tavoitteena on hallittu tehtäväkuvien 

laajentaminen toimintavarmuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. 

 

Palveluosasto lisää digitaalisia palveluita pysäköinninvalvonnan 

oikaisuvaatimuksissa, alueidenkäytön maankäyttöluvissa sekä palautteissa. Se tuo 

lisää tehokkuutta ja mahdollistaa resurssien kohdistamisen tehtäviin, joissa on 

resurssivajausta tai jaksottaista kuormitusta esimerkiksi asiakaspalvelussa, 

pysäköinninvalvonnan maksujen tarkkailussa tai alueidenkäytön lupahallinnassa ja -

valvonnassa. 

 

Pysäköintipolitiikan ja citylogistiikkaohjelman toimeenpano lisää ja tuo uusia 

pysäköintitunnuksia hallinnoitavaksi ja valvottavaksi. Tällä on suora vaikutus 

asiakaspalvelun ja pysäköinninvalvonnan työhön. 

 

Rekisteritunnuksen koneelliseen tunnistamiseen perustuvaa pysäköinninvalvontaa 

kehitetään 2015 tehtävien kokeilujen perusteella. Tässä tilanteessa lähtökohtana on 

pitää kaikki pysäköinnintarkastajien virat täytettynä. Jatkossa, uuden teknologian 
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kuten kamera-auton ja älylasien ja mahdollisesti Segway-tyyppisen liikkumisvälineen 

tuoma hyöty otetaan huomioon arvioitaessa 2016 jälkeen vapautuvien vakanssien 

täyttämistarvetta.   

 

Sähköisen asioinnin kehittämishankkeet 

Palveluosasto hyödyntää kaupunkiyhteistä palautejärjestelmää ja lisää digitaalisia 

palveluita asiakaspalautteissa, pysäköintiasioissa ja maankäyttöluvissa tavoitteena 

hallittu itsepalvelun lisääminen. 

 

Palveluosasto luopuu asteittain pysäköintitunnusten tekemisestä ja postittamisesta 

sekä verkkoasioinnin ja –maksamisen myötä myös laskujen lähettämisestä. 

Oikaisuvaatimuksista tehtävät päätökset viedään asiakkaan suostumuksella 

verkkoasiointipalveluun ja niiden postituksesta luovutaan. 

 

Palveluosasto vähentää sähköpostin ja puhelimen käyttöä palautteiden antamisessa 

ohjaamalla asiakkaita käyttämään kaupungin palautejärjestelmää. Toimenpidettä 

vaativien kunnossapitopalautteiden tilatiedon lähettämistä automaattisesti  

asiakkaalle kehitetään, samoin asiakkaille annettujen vastausten julkaisemista.   

 

Eri osastojen ja toimistojen asiantuntijoille tulevissa palautteissa ja kysymyksissa 

hyödynnetään mallivastauksia, joita tehdään yhdessä asiantuntijoiden kanssa. 

Asiakaspalvelun tavoitteena on suodattaa 80% palautteista ja kysymyksistä. Noin 

20% ohjataan asiantuntijoille vastattavaksi.   

 

Palveluosasto kehittää edelleen mobiiliteknologian hyödyntämistä 

asiakaspalautteissa, valvonnassa ja maksullisessa pysäköinnissä sekä osallistuu 

teknisten virastojen toimitalon yhteisen asiakaspalvelun kehittämiseen. 

 

Alueidenkäytön Winkki-järjestelmä on käyttöikänsä päässä ja palveluosasto hankkii 

sen tilalle uuden ALLU-järjestelmän, joka otetaan käyttöön 2016. Tavoitteena on 

mahdollisimman kattava sähköinen asiointi maankäyttöluvissa. 

 

Palveluosasto hyödyntää pysäköinninvalvonnassa digitalisaatiota kehittämällä uusia 

valvonnan toimintatapoja esimerkiksi ottamalla vaiheittain käyttöön älylasit sekä 

kameroilla varustetut autot maksullisuuden ja pysäköintitunnusten valvonnassa.  

 

Osana älykästä liikennettä palveluosasto kehittää älypysäköintiä kokoamalla 

pysäköinnin tilannekuvaa ja julkaisemalla liikennemerkeistä sekä kadunvarsi- ja 

laitospysäköinnistä tietoja, joiden avulla voidaan luoda uusia liikennettä ja 

pysäköintiä koskevia palveluita. 

 

Palveluosasto jatkaa hallitusti pysäköinninvalvonnan ja maksullisen pysäköinnin sekä 

alueidenkäytön ja alueidenvalvonnan sekä palautejärjestelmän tietojen avaamista 

myös muuten. Tiedot alueidenkäytön tilapäisistä liikennejärjestelyistä yhdistetään 

osaksi pysäköinnin tilannekuvaa. 

 

Palveluosaston talousarviotavoitteet 

Toiminnallinen tavoite 

 

Palveluosaston toiminnallinen tavoite on palvelutason (asiakaspalvelun 

puhelinpalvelu ja sähköisten palautteiden käsittelyaika, oikaisuvaatimusten ja 
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maankäyttölupien läpimenoaika) ja valvonnan kattavuuden (pysäköinti ja 

alueidenkäyttö) parantaminen. 

 

Määrätavoite 

 

Palveluosaston määrätavoite on sähköisen asioinnin osuuden lisääminen 

asiakaspalvelussa, pysäköintitunnuksissa, pysäköinninvalvonnan 

oikaisuvaatimuksissa ja maankäyttöluvissa. 

 

Taloudellisuustavoite 

Palveluosaston taloudellisuustavoite on tuottavuuden parantaminen vähintään 1,25 

prosentilla vuoteen 2015 verrattuna. 

 

Kehittämisen painopisteet 

Palveluosaston kehittämisen painopisteitä ovat työn sujuvuuden ja tuottavuuden 

parantaminen prosesseja, työvälineitä ja osaamista kehittämällä ja uutta teknologiaa 

hyödyntämällä. 

 

Palveluiden digitalisoimista jatketaan ja digitaalisten tietojen saatavuutta lisätään 

Helsinki Region Infosharen kautta.  

 

Kaupungin liikennemerkit tuodaan kartalle avoimena datana, samoin pysäköinnin 

tilannekuva kadunvarsipysäköinnistä ja pysäköintilaitoksista. 

 

Mobiiliteknologian käyttöä lisätään. Pysäköinninvalvonnassa siirrytään enenevässä 

määrin kamera-autojärjestelmän avulla tapahtuvaan pysäköintimaksujen ja 

pysäköintitunnusten sekä pysäköintiaikarajoitusten koneelliseen, rekisteritunnuksen 

tunnistamisen avulla tehtävään valvontaan. 

 

2.2 Nettoyksikkö 

2.2.1 HKR-Rakennuttaja 

HKR-Rakennuttaja jatkaa panostamista erityisesti energiatehokkuuteen, 

energiansäästöön sekä matala- ja lähes nollaenergiarakentamiseen. 

Kaupunginvaltuuston energiapoliittiset linjaukset sekä monet kansalliset ja EU-tason 

sitoumukset edellyttävät tätä. 

Toinen keskeinen osa-alue on työmaiden kosteuden- ja pölynhallinta. HKR-

Rakennuttajan käyttöön ottamat uudenlaiset menettelytavat saatetaan osaksi 

normaalia toimintatapaa.  

 

Tavoitteet 

 

HKR-rakennuttaja toimii nettobudjetoituna tulosryhmänä tavoitteenaan vuoden 2016 

osalta menojen kattaminen saatavilla tuloilla eli nollatulos. 
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Tulosryhmän päätuotteet ovat infrastruktuurin ja tilahankkeiden 

rakennuttamistehtävät, taloushallintopalvelut ja kustannussuunnittelu. Kiinteistöjen 

elinkaaripalveluja ovat kosteusvaurio- ja sisäilmaselvitykset, jotka ovat olennainen 

osa ilmastonmuutoksen hidastamiseen tähtäävää toimintaa. 

Tulosryhmän tuotteita ovat infrahankkeet, lähiliikenteen, väestönsuojien, 

pysäköintilaitosten ja muiden erityistilojen rakennuttaminen. HKR-Rakennuttaja on 

mukana myös uusien alueiden kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvissä kaupungin 

hankkeissa kuten Kalasataman ja Keski-Pasilan keskuksissa sekä uusien alueiden 

esirakentamisessa. 

HKR-Rakennuttaja tuottaa kaupungin ja sen asukkaiden käyttöön kestävän 

kehityksen periaatteiden mukaan sekä uusia että peruskorjattuja tiloja; kouluja, 

päiväkoteja, monitoimitiloja, sairaaloita ja liikuntapaikkoja.  

Vuonna 2016 HKR-Rakennuttajan vetämänä arvioidaan toteutettavan noin 150 

miljoonan euron investointihankkeet. Ne koostuvat paristakymmenestä 

suuremmasta sekä lukuisista pienemmistä hankkeista. 

Rakennuttamistoimeksiannot tulevat niin kaupungin muilta hallintokunnilta kuin 

rakennusviraston sisältä. Viraston sisäiset toimeksiannot ovat pääosin katu- ja 

puisto-osaston infrahankkeita sekä alueiden hoitourakoinnin valvontaa. Toiminnan 

volyymin kannalta merkittäviä ovat myös uusien alueiden esirakennustyöt. 

Olympiastadionin perusparannus on merkittävä yksittäinen hanke, jota valmistellaan 

HKR-Rakennuttajan johdolla. Hanke jatkuu vuoteen 2019 ja sitoo huomattavasti 

osaston kokeneita resursseja. Tilakeskuksen osalta työkannan ennustettavuus on 

heikko. Tavoitteena on saavuttaa noin 80 % muutaman vuoden takaisesta 

volyymista, mikä voimassa oleva kaupunkitason ohjeistus huomioiden on hyvin 

maltillinen tavoite.  

Toiminnalliset tavoitteet 

HKR-Rakennuttaja on kaupungin rakennuttajapalvelujen tuottaja. 

Rakennuttamisen tärkein perustoiminto on asiantunteva ja kokonaistaloudellinen 

suunnittelu-, urakointi- ja muiden palvelujen osto kilpailuttamalla.  

 

Toiminnan lähtökohtana on tuottaa hankkeille asetetut toiminnalliset, taloudelliset ja 

arkkitehtoniset vaatimukset täyttäviä tiloja ja infraa kestävän kehityksen 

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 on kehittänyt 

toimintamallit työmaiden kosteuden- sekä pölynhallinnan ja yleiseen työnaikaiseen 

siisteyden parantamiseen. Toiminta juurrutetaan osaksi normaalia 

rakentamisprosessia ja kehitystä jatketaan pitkäjänteisesti toimintaympäristön 

muutokset huomioiden. 

Panostusta harmaiden markkinoiden torjuntaan jatketaan. Tässä merkittävässä 

roolissa on rakentamisen ilmoitusmenettely yhdessä aikaisemmin käyttöön otetun 
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veronumerojärjestelmän kanssa. Toimenpiteiden odotetaan verotulojen lisäämisen 

ohella parantavan rakentamisen toimintaympäristöä yleisesti.   

Muita toiminnallisia tavoitteita talousarviovuodelle mainittakoon: 

• työnjaon ja yhteistyön edelleen kehittäminen HKR:n katu- ja puisto-osaston 

kanssa 

• tilahankkeiden ennakoitavuuden parantaminen luomalla toimintamallit 

tilakeskuksen kanssa tulevien hankkeiden yksilöintiin. 

 

Resurssit 

Vuoden 2016 talousarvioehdotus sisältää yhteensä 116 vakanssia. HKR-

Rakennuttajan menoista henkilöstökulut muodostavat noin 77 %, ulkopuolisten 

palvelujen ja tarvikkeiden osuuden ollessa 13 %. Sisäiset vuokrat ja muut menot 

ovat noin 10 % kokonaismenoista.  

Uusia henkilöitä palkataan työkannan tarpeen mukaisesti. Henkilöstön rekrytointia 

on jatkettava aktiivisesti, sillä erityisesti infrapuolen kasvava työkanta edellyttää 

lisäresursseja tälle puolelle. Kokonaisresurssimäärä ei kuitenkaan kasva, koska 

tilahankkeiden puolella henkilöstön määrää vähennetään hankekannan mukaisesti. 

Henkilöstön työssä jaksamista ja työurien pituutta tuetaan käytettävissä olevin 

järjestelyin. Systemaattisuus ja pitkäjänteinen rekrytointien suunnittelu osaavan 

ydinhenkilöstön varmistamiseksi ovat avainasemassa.    

HKR-Rakennuttajan rakennuttamisen volyymi on laskenut huippuvuosista, mutta on 

edelleen kohtalaisella tasolla. Haasteena on hankkeiden painopisteiden muuttuminen 

kasvavassa määrin tilahankkeista infrapuolelle.  Henkilöstön eläköityminen sekä 

rakennusten teknistyminen energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa edellyttävät 

osaavia ja kokeneita taloteknisen puolen henkilöitä. Heistä on markkinoilla kuitenkin 

kova kilpailu, minkä vuoksi palkkataso on noussut selkeästi ja kaupunki 

työnantajana ei ole enää kilpailukykyinen. Siten taloteknisellä puolella kilpailu 

osaavista resursseista on kovaa. Rakennutettavien hankkeiden volyymin 

ennustetaan pysyvän tarkastelujaksolla lähes 150 miljoonan euron tasolla. 

Eläköityvien henkilöiden lisääntyminen edellyttää pitkäjänteistä henkilöstön 

osaamisen siirtämistä ja perehdyttämisen toimintatapojen tehostamista.  

 

 

Kiinteistöjen ylläpito 

HKR-Rakennuttaja on kaupungin kiinteistöjen käytön ja ylläpidon asiantuntija. 

Vuonna 2016 jatketaan energiansäästötoimien toteuttamista kiinteistöissä sekä 

energiasäästöhankkeiden toteuttamismenettelyn ja raportointityökalun kehittämistä. 

Automaattista kulutus-, olosuhde- ja vikatietoseurantatyökalun kehittämistä 

jatketaan tavoitteena informatiivisen tiedon tarjoaminen helppolukuisena 

rakennusten eri käyttäjäryhmille.  

Ilmastonmuutoksen hillintä ja energianhallintatehtävät 

Rakennusten energiatehokkuus on avainasemassa varauduttaessa ilmaston-

muutokseen. Rakennukset kuluttavat pääosan (n. 90 %) kaupunkikonsernin 

käyttämästä energiasta. HKR-Rakennuttaja toimii koko kaupungin energia-

tehokkuuden asiantuntijana. HKR-Rakennuttaja toteuttaa aktiivisesti ilmaston-
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muutosta ehkäiseviä ja energiatehokkuutta edistäviä toimia ja on mukana monissa 

niitä koskevissa kehityshankkeissa. Lisäksi HKR-Rakennuttaja osallistuu 

asiantuntijana EU:n rakennusten energiatehokkuutta koskevien direktiivien 

toimeenpanoon tarvittavien toimintamallien kehitystyöhön sekä direktiivien 

vaatimusten mukaisten käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen kaupungin sisällä. 

Energiansäästötoimenpiteisiin ja lähes nollaenergiarakentamiseen liittyy tyypillisesti 

cleantech-investointeja, joten energiatehokkuutta edistävillä toimenpiteillä luodaan 

myös markkinaa ja kehitystä koko cleantech-alalle.  

Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi ja rakentamismääräykset edellyttävät 

julkiselta sektorilta lähes nollaenergiarakennusten rakentamista vuodesta 2019 

lähtien. HKR-Rakennuttaja laati vuoden 2015 aikana ohjeet lähes 

nollaenergiarakentamiselle ja osallistuu kansallisten suunnitteluohjeiden laatimiseen. 

Näitä ohjeita testataan käytännössä lähes nollaenergiarakentamisen 

pilottihankkeissa vuosina 2015-2016. Vuonna 2016 jatketaan kaikkien soveltuvien 

uudis- ja perusparannuskohteiden toteuttamista matalaenergiarakentamisena. 

Energiatehokkuusohjeiden täysipainoisen huomioimisen varmistamiseksi HKR-

Rakennuttaja käyttää suunnittelu- ja rakennushankkeissaan erityistä 

energiatehokkuuskoordinaattoria ensimmäisenä toimijana Suomessa. 

HKR-Rakennuttaja toimeenpanee energiatehokkuustoimia koko kaupungin olemassa 

olevassa kiinteistömassassa. Energiatehokkuuden asiantuntijapalveluita ovat mm. 

kulutusseuranta, energiakatselmukset ja -selvitykset, energiakorjaukset ja -

neuvonta. Näitä toimenpiteitä edellytetään kaupungin energiatehokkuus- ja 

ilmastosopimuksissa. HKR-Rakennuttaja etsii ja kehittää uusia teknisiä 

energiansäästöratkaisuja ja toimintamalleja ylläpidon parantamiseksi sekä osallistuu 

asiantuntijana niiden toteuttamiseen yhdessä hallintokuntien kanssa. Uusien 

rahoitusmallien käyttöönottoa edistetään ja pilottihanke pyritään aloittamaan vuoden 

2016 aikana. 

HKR-Rakennuttaja kouluttaa ja tuottaa energiansäästöön liittyvää tietoa ylläpidon 

ammattilaisille ja kiinteistöjen käyttäjille. Odotukset koulutuksen, viestinnän ja 

vuorovaikutuksen määrästä kaupungin henkilöstön ja kaupunkilaisten parissa ovat 

kasvamassa, joten jatkossa viestintään panostetaan aikaisempaa enemmän myös 

uusien toimintatapojen kuten sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median kautta. 

Tehokkaampi viestintä edesauttaa myös kehitettyjen hyvien käytäntöjen levittämistä 

ja kaupungin esimerkillisen toiminnan tunnettavuutta. Tietoa jaetaan edelleen 

Display-energiamerkin (energiatodistus) luovutuksen yhteydessä. Vuoden 2014 

kehitystyön ansiosta Display-merkki antaa nyt tietoa myös rakennuksen sisäilman 

laadusta. Myös ekotukihenkilökoulutukseen panostetaan.  

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyen osallistutaan uusiin tutkimus-, selvitys- ja 

koerakentamishankkeisiin. Uusien energiatehokkaiden valaistustekniikoiden (LED-

tekniikka) ja ohjausjärjestelmien käyttömahdollisuuksia tutkitaan ja koeasennuksia 

tehdään. Tuloksia hyödynnetään kaikessa rakennuttamisessa. Kiinteistökohtaisten, 

uusiutuvia energialähteitä käyttävien energiantuotantoratkaisujen käyttöönottoa 

jatketaan taloudellisesti riittävän kannattavissa hankkeissa sekä 

uudisrakentamisessa että olemassa olevissa rakennuksissa. 

HKR-Rakennuttajalla on käynnissä useita rakennusviraston ympäristöohjelmassa 

2013-2016 mainittuja toimia. Uusia toimia toteutetaan niin henkilö- kuin 

talousresurssien sallimissa puitteissa. 

Helsingin kaupungin energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) on toiminut vuodesta 

1974. Kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti sen tehtävänä on aktivoida, 

koordinoida ja kehittää kaupungin energiansäästötoimintaa. Rakennusvirasto on 
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päätöksissä nimitetty hoitamaan tätä tehtävää. HKR-Rakennuttaja toimii ESNK:n 

käytännön työn toteuttajana. Kaupungin strategiaohjelman mukaisesti 

energiansäästöneuvottelukunta on asettanut tavoitteen energiansäästön lisäämiseksi. 

Tämän hallintokuntia sitovan vuotuisen kahden prosentin energiansäästötavoitteen 

toteutumista valvoo ja hallinnoi käytännössä HKR-Rakennuttaja, joka on myös 

laatinut ohjeet ja mallin hallintokunnille energiatehokkuussuunnitelman tekemiseen. 

Työ jatkuu vuonna 2016 avustamalla hallintokuntia tavoitteen määrittelyssä ja 

energiatehokkuuden parantamisessa.   

Strategiaohjelman ja kaupungin sisäisten tavoitteiden lisäksi Helsinki on sitoutunut 

energiatehokkuuden lisäämiseen ja kasvihuonepäästöjen vähentämiseen myös 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut vuonna 2007 energiatehokkuussopimuksen 

(KETS) työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Sopimuksessa kaupunki sitoutuu 

tiettyihin energiansäästötavoitteisiin ja -toimenpiteisiin sekä kehityshankkeisiin. 

Alkuperäinen sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun saakka. Kaupunginhallitus 

päätti 21.10.2013, että kaupunki jatkaa sopimusta vuoden 2020 loppuun asti. 

Jatkokauden sopimusjärjestelyneuvottelut ovat käynnistyneet ja uusi sopimus 

annetaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. Sopimuksella 

toimeenpannaan uudessa energiatehokkuusdirektiivissä asetettuja velvoitteita.  

Helsingin kaupunki on allekirjoittanut vuonna 2009 EU:n kanssa kaupunginjohtajien 

energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors), jossa tavoitteena on vähentää 

hiilidioksidipäästöjä vähintään 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. 

Sopimuksessa painotetaan kaupungin omaa esimerkillistä toimintaa sekä 

kaupunkialueen muiden toimijoiden sitouttamista mukaan päästöjen vähentämiseen. 

Vuonna 2010 valmistuneen kestävän energiankäytön toimenpideohjelman 

ensimmäinen väliraportointi valmistui 2015 ja vuonna 2016 jatketaan toimeenpanoa.   

Kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti energiansäästöneuvottelukunta (ESNK) 

seuraa, ohjaa ja valvoo molempien sopimusten täytäntöönpanoa ja tekee osaltaan 

tarvittavat talousarvioesitykset. 

Yhä kiristyvien energiatehokkuustavoitteiden vuoksi HKR-Rakennuttaja osallistuu 

useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin selvitys- ja tutkimushankkeisiin ja pyrkii 

verkottumaan alan asiantuntijoiden kanssa niin Suomessa kuin EU:n alueella. 

 

Helsinki on liittynyt kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kiinteistö- ja 

rakennusklusterin kestävää kehitystä edistävän Finnish Green Building Council –

yhdistyksen (FiGBC) jäseneksi. HKR-Rakennuttaja huolehtii jäsenyyteen liittyvistä 

velvoitteista. 

Kestävän kehityksen palveluina tehdään myös kosteus- ja homevaurioselvityksiä, 

sisäilmastotutkimuksia sekä muita niihin ja energianhallintapalveluihin liittyviä 

selvityksiä ja tutkimuksia. Kaikkia edellä olevia tarvitaan, jotta kaupungin toimitilat 

olisivat energiataloudellisia, terveellisiä ja viihtyisiä sekä käyttäjän että omistajan 

kannalta. 
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3 Investointiosan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 

Rakennusviraston talousarvioehdotuksessa ovat katujen, liikenneväylien ja ratojen 

investoinnit, puistoinvestoinnit sekä irtaimen omaisuuden hankinta. 

Suunnitelmaehdotus perustuu kaupungin strategiaohjelman mukaiseen vuosittaiseen 

investointiraamiin 435 milj. euroa, joka indeksitarkistuksen jälkeen vuonna 2016 on 

451 milj. euroa, lisäksi tasokorotus 15 milj. euroa ja 5 milj. euroa lähiörahastosta 

rahoitettaviin hankkeisiin. Investointiraami on yhteensä 471 milj. euroa. 

 

  Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous- 

  päätös budjetti arvio suunni- suunni- 

  2014 2015* ehdotus telmaehd. telmaehd. 

  
  

2016 2017 2018 

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

  
     Kadut, 

liikenneväylät ja 

radat 78 183 153 117 108 327 107 748 115 620 

Puistorakentaminen 6 380 13 013 9 406 8 968 10 469 

Irtaimen 

omaisuuden 

hankinta 1009 1 267 1 060 958 856 

yhteensä 85 572 168 160 118 793 117 674 126 945 

  
     * Sisältää ylitysoikeutta vuodelta 2014. 

3.1 Kadut, liikenneväylät ja radat 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sisältää katujen, liikenneväylien ja ratojen 

rakentamisen investointimäärärahat vuosille 2016 – 2018. Ehdotus perustuu 

kadunrakentamisen alustavaan investointiohjelmaan, joka on valmisteltu 

yhteistyössä kaupunginkanslian aluerakentamisen (alueprojektit, katujen 

uudisrakentaminen) ja kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 

(liikenneväylät, liikennejärjestelyt, joukkoliikenne, pyöräily) ja HKL-liikelaitoksen 

kanssa. Ehdotuksen sisältämät hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen 

kunnallistekninen työmaa (YKT) osapuolten hankeohjelmien kanssa ja varmistettu 

hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi ehdotuksessa on 

otettu huomioon aluesuunnitelmissa (katuympäristön parantaminen) ja katujen ja 

liikenneväylien ylläpidossa esiin nousseet peruskorjaustarpeet (uudelleenpäällystys, 

katujen ja siltojen peruskorjaus). Kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankkeet 

priorisoidaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) kanssa 

toteutuksen määräytyessä valtion budjetissa osoitetun rahoituksen perusteella. 

Katu- ja liikenneväyläinvestointien talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 

2016 - 2018 on laadittu seuraavien strategisten painotusten mukaisesti: 

1. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (=AM-ohjelma) 

katuinvestoinnit 

• Katuinvestoinnit toteutetaan pääsääntöisesti kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen 

rakennusvaiheen työt (katurakenteet ml. alempi päällystekerros) tehdään 

ennen talonrakennuksen käynnistymistä. Toi-sen rakennusvaiheen (ylempi 
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päällystekerros, istutukset ja viimeistely) toteutus ajoittuu alueen 

talonrakennuksen valmistumisen mukaan. 

 

2. Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn investoinnit 

• Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn edistämisinvestoinneilla tähdätään 

henkilöautoliikenteen ruuhka- ym. välittömien haittojen vähentämiseen, 

kaupunkiympäristön laadun parantamiseen ja il-mastomuutoksen pitkän 

aikavälin haittojen torjumiseen. Keskustan ja aluekeskusten 

kaupunkiympäristön viihtyisyyden parantamisella lisätään myös kaupungin 

houkuttelevuutta sekä kaupunkilaisten että matkailijoiden kannalta. 

• Uusien pyöräteiden/kaistojen ja raitiovaunukiskojen rakentamisen yhteydessä 

on tarkasteltava koko katupoikkileikkauksen peruskorjaustarve ja varauduttava 

tarvittaviin kokonaisinvestointeihin. 

 

3. Rakennettujen katujen ja siltojen peruskorjaukset 

• Siltojen ja muiden erikoisrakenteiden (meluesteet, tukimuurit, portaat) oikea-

aikainen peruskorjaus on välttämätöntä niiden käyttö-turvallisuuden 

varmistamiseksi ja omaisuuden arvon säilyttämiseksi mahdollisimman 

taloudellisesti. Yksittäisten kohteiden peruskorjauksen lykkääminen lisää niihin 

syntyvien vaurioiden laajuutta ja vakavuutta ja vastaavasti korjaustyön 

määrää ja kustannuksia.  

• Tällä hetkellä yli puolet (54,3 %) Helsingin siltapinta-alasta on enintään 

tyydyttävässä kunnossa.  Kuntokartoituksista saatujen tunnuslukujen 

perusteella siltojen kunnon heikkenemistä on kyetty hidastamaan 2010-luvulla 

aiempaa korkeamman määrärahatason ansiosta. Siitä huolimatta Helsingin 

sillat ovat selvästi huonommassa kunnossa kuin Liikenneviraston sillat. Mikäli 

rahoitus pienenee taloussuunnitelmakaudella kasvattaa se siltojen 

korjausvelkaa entisestään. 

• Ikääntyvän katuverkon rappeutumisen estäminen vaatii nykyistä 

huomattavasti suurempaa panostusta myös katujen peruskorjaukseen sekä 

katujen uudelleen päällystykseen. 

 

4. Ympäristöinvestoinnit 

 

• Kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttaminen 

edellyttää melunsuojauksen täydentämistä myös rakennetuilla alueilla sekä 

kaupungin toimesta että Liikenneviraston yhteishankkeissa. Meluesteiden 

rakentamisessa tukeudutaan mahdollisimman paljon ylijäämämassojen 

käyttöön. 

• Akuuteilla tulvasuojeluinvestoinneilla varmistetaan asumisturvallisuus 

riskialueilla. Hulevesitulvien torjuntaan panostetaan kriittisissä kohteissa, 

kuitenkin ensi sijassa osana alueiden uudis- ja täydennysrakentamisen 

investointeja. 

• Helsingin katuverkon merkittävimmät puukujanteet on aikanaan istutettu 

samoihin aikoihin ja tulossa elinkaarensa päähän. Yksittäisiä puita joudutaan 

vuosittain poistamaan turvallisuutta vaarantavina. Katupuukujanteiden 

kuntoselvityksen mukaan monet merkittävät puukujanteet on uusittava 
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systemaattisesti tulevina vuosina. Puukujanteiden uusiminen tehdään 

katujaksottaisina kokonaisuuksina, ensi sijassa osana katujen peruskorjausta. 

• Ulkovalaistuksen investoinneilla parannetaan yleisillä alueilla liikkumisen 

turvallisuutta ja oritentoitavuutta. Valaisinten vaihtamisella LED-valaisimiksi 

parannetaan energiatehokkuutta. 

 

Katu- ja liikenneväyläinvestointien yleisarviointia 

Talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen mukaiset katu- ja liikenneväyläinvestoinnit 

vuosiksi 2016 – 2025 noudattavat kaupunginhallituksen 16.3.2015 päättämän 

indeksikorjatun investointiraamin tasoa. Investointitaso vaihtelee 100 - 160 

miljoonan euron välillä.  

 
8 03 Kadut, liikenneväylät ja radat 
yhteensä 

TAE 
2016 
Milj. € 

TSE 
2017 
Milj. € 

TSE 
2018 
Milj. € 

TAE 2016 TSE 2017 – 2018 (raami) 108,33 107,75 115,62 

TS 2016 – 2018(kvsto 11/2014) 99,33 98,63 106,34 

muutos +9,0 % +9,2 % +8,7 % 

 

Kaupunginhallituksen päätöksessä koko katu- ja liikenneväyläinvestointiraami on 

annettu yhtenä sitovana kokonaisraamina 108,327 milj. euroa. Menettely 

mahdollistaa alakohtien joustavan esittämisen investointitarpeiden mukaan siten, 

että asuntotuotannon edellyttämät ja peruskorjauksen tiedossa olevat 

investointitarpeet tulevat tyydytettyä mahdollisimman täysimääräisesti käytettävissä 

olevan raamin määrärahalla.  

Sähköautojen latauspisteiden edellyttämiä investointeja ei ole rakennusviraston 

ehdotuksessa huomioitu. 

Tiukka investointiraami on pakottanut katu- ja liikenneväyläinvestointien 

perusteelliseen uudelleenarviointiin pyrittäessä varmistamaan uuden 

asuntotuotannon edellyttämien investointien lisäksi myös välttämättömät olemassa 

olevan katuverkon kehittämis- ja saneerausinvestoinnit.   

Strategiaohjelman mukainen asuntotuotantotavoite (5 500 asuntoa /vuosi) 

kohdistuu aluerakentamisprojektialueiden lisäksi hyvin voimakkaasti 

täydennysrakentamisalueille. Vuosina 2013 ja 2014 toteutuneesta 

asuntotuotantotavoitteesta on täydennysrakentamisalueilla toteutunut 47 %. 

Uudisrakentamisen määrärahatasoa on nostettu taloussuunnitelmaehdotuksessa, 

jotta jatkossakin voidaan katuinvestointien osalta mahdollistaa 

asuntotuotantotavoitteen toteutuminen.  

Katujen perusparantamis- ja liikennejärjestelyinvestointeja esitetään nostettavaksi 

taloussuunnitelman tasosta, koska satamalta siirtyneet rakenteet ja Heleniltä 

siirtyneet ulkovalaistuksen saneeraustarpeet edellyttävät investointeja. Lisäksi 

ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamiseksi on kaupunginhallitus 7.4.2015 

päättänyt ns. Helsinki LED-hankkeen toteutuksesta, jonka kustannukset ovat n. 4,3 

miljoonaa euroa vuosina 2016-2019.  

Peruskorjauksen rahoitusvaje johtaa entistä nopeampaan katu- ja 

liikenneväyläomaisuuden vähitellen tapahtuvaan rappeutumiseen sekä liikenteen 

turvallisuutta ja sujuvuutta parantavien liikennejärjestelyjen viivästymiseen. 
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Jalankulun ja pyöräilyn väyliin / kaistoihin panostaminen osaltaan lieventää 

rahoitusvajetta, koska ne yleensä edellyttävät koko katupoikkileikkauksen muutosta 

ja samassa yhteydessä koko katupoikkileikkauksen peruskorjausta hankkeen 

rahoituksella, mikä lisää hankkeen kustannuksia merkittävästi. 

Raitiotieliikenteen kehittäminen rakennetussa katuympäristössä edellyttää 

pääsääntöisesti koko kadun poikkileikkauksen muutosta ja samassa yhteydessä koko 

katualueen perusparantamista. Raitiotieverkoston kehittämisen investoinnit kiskojen 

ja niihin liittyvien perustusten ja laitteiden osalta sisältyvät investointiraamin 

ulkopuolisen HKL-liikelaitoksen investointeihin, mutta kadun poikkileikkauksen 

muutoksen kustannukset kohdistuvat katujen perusparannusinvestointeihin.  

Projektialueiden osalta taloussuunnitelmaehdotuksessa rahoitus on esitetty yhtenä 

alakohtana ”Projektialueiden kadut”. Ehdotuksen määrärahatasoa on hieman 

alennettu taloussuunnitelman tasosta talousarvioehdotuksen tasapainottamiseksi. 

Projektialueiden määrärahavaraukset ovat olleet varsin etupainotteisia ja 

määrärahoja on jäänyt vuosittain käyttämättä yli 10 miljoonaa euroa.  

 

Katu- ja liikenneväyläinvestoinnit 2016- 2018 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016 - 2018 on laadittu 

talousarvion 2015 sitovan alakohtajaon pohjalta. Ehdotuksen rakennetta 

aikaisemmasta on muutettu siten, että 8 03 09 alakohtaan ”Perusparantaminen ja 

liikennejärjestelyt” on esitetty uusi alakohta ”Ulkovalaistuksen peruskorjaus”. Lisäksi 

8 03 30 alakohtaan ”Projektialueiden kadut” on esitetty ”Kruunusillat” erotettavaksi 

omaksi alakohdakseen ”Kruunuvuorenrannasta”, koska hankkeeseen liittyy siltojen 

lisäksi osuus kantakaupungissa raitiolinjaston liittämiseksi nykyiseen 

raitioverkostoon. 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016 – 2018 on käsitelty 

seuraavassa yksityiskohtaisemmin talousarvion sitovan alakohtajaon mukaisesti: 

8 03 08 Uudisrakentaminen  

  
 
8 03 08 Uudisrakentaminen 

 

TA 
2015 

Milj. € 

TAE 
2016 

Milj. € 

TSE 
2017 

Milj. € 

TSE 
2018 

Milj. € 

Eteläinen suurpiiri 0,6 0,6 0,5 0,5 

Läntinen suurpiiri 1,2 1,1 1,2 1,2 

Keskinen suurpiiri 0,6 0,3 0,5 0,5 

Pohjoinen suurpiiri 1,2 1,2 0,9 0,9 

Koillinen suurpiiri 4,6 5,3 5,3 5,3 

Kaakkoinen suurpiiri 1,0 1,5 1,5 0,8 

Itäinen suurpiiri 4,5 5,2 5,2 5,8 

Östersundomin suurpiiri 0,4 0,3 0,4 0,5 

suurpiirit yhteensä 14,1 15,5 15,5 15,5 

Meluesteet 1,1 1,0 1,0 3,0 

Rantarakenteet 1,8 2,0 1,5 1,0 

Joukkoliikenteen 6,5 4,5 4,3 4,3 
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kehittäminen 

kaikki yhteensä 23,5 23,0 22,3 23,8 

 

Uudisrakentaminen ei sisällä Kamppi-Töölönlahden, Jätkäsaaren, Kalasataman, 

Kruunuvuorenrannan, Pasilan eikä Kuninkaankolmion alueprojektien katu-, silta- ja 

rantarakenneinvestointeja, jotka esitetään alueprojektikohtaisesti 

alakohdassa ”Projektialueiden kadut”. Myös liityntäpysäköinnin määrärahaehdotus 

esitetään omana kohtanaan. 

Katuinvestoinnit jatkuvat keskeneräisillä projektialueilla Viikki - Latokartanossa, 

Viikinmäessä ja Vuosaaressa, jotka valmistuvat suunnitelmakauden aikana. 

Projektialueiden toteutuksen rinnalla uudisrakentamista tehdään pienemmissä 

erilliskohteissa (Lauttasaari, Haaga, Alppikylä, Ormuspelto, Kotinummentien alue, 

Tapulikaupunki, Maunula, Myllypuron puukaupunki, Linnanpelto, Myllypuron voimala-

alue, Rukatunturintien alue, Lallukantien alue, Kivikon eteläosa, Kurkimoisio, 

Tankovainio). Työpaikkarakentamisen kannalta tärkeimmät alueet ovat Kivikko ja 

Salmisaari. Lisäksi erillisiä katuhankkeita toteutetaan kaava-alueiden 

keskeneräisyyden ja alueiden täydennysrakentamisen vuoksi. Sorakatujen 

rakentaminen etenee pääosin täydennysrakentamisen edellyttämässä laajuudessa.  

Meluntorjunnan erillishankkeet kohdistuvat meluntorjuntaselvityksen suuntaviivojen 

ja kohdepriorisoinnin mukaisille, rakennetun pääkatuverkon osille (Itäväylä / 

Herttoniemi, Kirkonkyläntie, Suutarilantie, Tapaninkyläntie - Tapanilankaari, Vanha 

Porvoontie). Uusien katujen ja liikenneväylien meluntorjunta tehdään tarvittaessa 

osana kyseisiä hankkeita. Lisäksi meluntorjuntaa sisältyy Helsingin kaupungin ja 

Uudenmaan ELY -keskuksen yhteishankkeisiin.  

Ranta-alueiden kunnostuksen määrärahalla toteutetaan Vartiokylänlahden 

tulvarakenteita. Kohde on viimeinen kiireellisyysluokkaan A kuuluvista 

Tulvakohteiden määrittelyn esiselvitys-raportin mukaisista kohteista. 

Joukkoliikenteen poikittaisyhteys runkolinja 560 (entinen Jokeri 2) välillä Vuosaari – 

Myyrmäki käynnistyy elokuussa 2015 ja pysäkkien viimeistelyt jatkuvat vuonna 

2016. Runkolinjan 500 (=Jokeri 0 ja nykyisin linja 58) toteuttamiseen välillä 

Munkkivuori - Herttoniemi varaudutaan vuosina 2016 - 2018. Bussiliikenteen 

linjastomuutosten edellyttämien pysäkkijärjestelyjen tekemiseen ja muuhun 

joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseen varaudutaan poistamalla 

rakennetussa katuverkossa olevia rakenteellisia häiriötekijöitä. Länsimetron 

Lauttasaaren asemien seutujen liikennejärjestelyt viimeistellään vuonna 2016.  

8 03 09 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt  

 
 
8 03 09 Perusparantaminen 

ja liikennejärjestelyt 
 

TA 
2015 

Milj. € 

TAE 
2016 

Milj. € 

TSE 
2017 

Milj. € 

TSE 
2018 

Milj. € 

Katujen peruskorjaus 7,3 5,0 5,0 5,0 

Siltojen peruskorjaus ja 

uusiminen 6,1 6,0 6,0 6,0 

Ulkovalaistuksen 

peruskorjaus (sis. LED)  8,0 8,0 8,0 

Päällysteiden uusiminen 5,3 5,0 5,0 5,0 

Liikennejärjestelyt 2,8 3,5 3,0 3,5 
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Jalankulun ja pyöräilyn 

väylät 9,4 9,0 8,8 8,8 

yhteensä 30,9 36,5 35,8 36,3 

 

 

Katujen peruskorjaus keskittyy pääosin ydinkeskustaan, jossa suurimmat hankkeet 

ovat Vuorikatu, Erottaja ja Iso Robertinkatu. Torikortteleiden 2. vaiheen toteutus ja 

Unioninkadun saneeraus ajoittuvat suunnitelmakauden jälkeen. Muut katujen 

peruskorjaushankkeet johtuvat joukkoliikenteen ja pyöräilyn kehityshankkeiden 

yhteydessä tehtävistä koko kadun perusparannuksista ja vakavien 

rakennevaurioiden kuten painumien korjaustarpeesta. 

 

Siltojen (yli 600 siltaa) ja muiden erikoisrakenteiden (ranta/tukimuurit, portaat, 

meluesteet) peruskorjausten määrärahaehdotukseen sisältyy myös uusittavien 

siltojen investointikustannukset. Peruskorjausten määrärahatarve on noin 8 - 10 milj. 

euroa/vuosi silta- ja erikoisrakenneomaisuuden kuntoon saattamiseksi. Mikäli 

kunnostamista ei tehdä oikea-aikaisesti, kasvavat tarvittavat saneerausinvestoinnit 

huomattavasti.  

 

Suuria siltojen peruskorjauskohteita suunnittelukaudella ovat Viikintien sillat 

Vantaanjoen yli, kaksi Viikin liittymän siltaa Itäväylällä, Haagan risteyssilta S4 ja 

Paciuksenkadun silta. Kiireisimpiä uusittavia siltoja ovat Killingholman kevyen 

liikenteen ponttonisilta, Rajasaarensilta, Arkadiankadun silta, Runeberginkadun silta 

ja Hakaniemensilta sekä Pornaistenniemen pohjoinen raittisilta. Lisäksi pienempiä 

peruskorjaustoimenpiteitä tehdään useassa muussa silta- ja 

erikoisrakennekohteessa (ranta/tukimuurit, portaikot, meluesteet).   

  

Ulkovalaistuksen peruskorjaus keskittyy olemassa olevan valaistusverkon 

saneeraukseen toimenpideohjelman mukaisesti siten, että EU:n EcoDesigndirektiivin 

kiristyneet vaatimukset saavutetaan. Erillisenä energiatehokkuutta 

parantavana hankkeena toteutetaan ”Helsinki LED-hanke”, jossa peruskorjauksen 

osalta nykyiset 10 000 elohopealamppuvalaisimet vaihdetaan LED-valaisimiksi 

vuoteen 2020 mennessä. 

 

Uudelleen päällystys kohdistetaan vuosittain tehtävän päällystysohjelman perusteella 

eniten kuormitetuille pää- ja kokoojakaduille, mutta myös huonokuntoisten 

jalkakäytävien sekä jalankulun ja pyöräilyn väylien päällysteiden uusimista tulisi 

lisätä. Tavoitteena on laatia uudelleenpäällystyksiä koskeva vuosittaista tarkastelua 

pitkäjänteisempi ohjelma. Ohjelman avulla on mahdollista parantaa 

kustannustehokkuutta yhteistyössä muiden infraa rakennuttavien toimijoiden (YKT) 

kanssa. 

 

Liikennejärjestelyhankkeet kohdistetaan erityisesti turvallisuutta edistäviin liittymä-, 

risteys- ja kaistajärjestelyihin, jotka tukevat myös joukko- ja muun liikenteen 

sujuvuutta. Asuntokatujen hidasteiden toteutusta jatketaan, kuitenkin yhä 

useammin korotettuna suojatienä tai risteyksenä.  Määrärahassa varaudutaan myös 

älyliikenteen järjestelmien kehittämiseen. Vuosittainen toteutusohjelma 

valmistellaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 

kanssa. 

 

Pyöräilyn ja jalankulun väyliin osoitettu määräraha käytetään ensi sijassa 

pyöräilyverkoston laajentamiseen kantakaupungissa sekä ns. baanaverkon 

laajentamiseen. Myös nykyistä pyöräilyverkostoa täydennetään ja parannetaan eri 

puolilla kaupunkia. Määrärahaan sisältyy myös jalankulun ja pyöräilyn yli- ja 
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alikulkusiltojen rakentamista liikkumisen turvallisuuden ja sujuvuuden 

parantamiseksi. Erityistä huomiota kiinnitetään jalankululle ja pyöräilylle 

turvattomiksi koettujen ja liikenteellisesti vaarallisten alueiden valaistuksen 

parantamiseen. Vuosille 2016 - 2018 pyöräilyn ja jalankulun väyliin osoitetun 

määrärahan toimeenpano hankkeiksi on haasteellista. Katusuunnitteluhankkeet 

käynnistyvät liikennesuunnittelun etenemisen rytmissä. Kantakaupungin 

asuntokatujen pyörätieverkoston parantaminen asukaspysäköintipaikkojen 

vähentämisen kustannuksella ei aina välttämättä saa asukkailta varauksetonta 

kannatusta. 

 

Useiden keskustan sisääntulo/ulosmenoväylien samanaikaista muutosrakentamista 

voidaan toteuttaa vain muun liikenteen toimivuuden ehdoilla. Vuosittaiset 

toteutusohjelmat valmistellaan yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston 

liikennesuunnitteluosaston kanssa. 

 

 

8 03 10 Yhteishankkeet / Liikennevirasto, Khn käytettäväksi   

 
 
8 03 10 Yhteishankkeet  

Liikenneviraston kanssa 
/khn käyttöön 

TA 
2015 

Milj. € 

TAE 
2016 

Milj. € 

TSE 
2017 

Milj. € 

TSE 
2018 

Milj. € 

Kehä I / Myllypuron 

eritasoliittymä 0 0,5 1,0 5,5 

Kehä I / muut hankkeet 0 0 0,5 1,0 

Vihdintie 0,4 0 0 0 

Hämeenlinnanväylä 0 0 0 0 

Tuusulanväylä 0,6 0,5 0 0 

Lahdenväylä 0 0 0 0 

Porvoonväylä 0,5 1,0 0 0 

Tiehankkeiden suunnittelu 0,25 0,2 0,3 0,3 

yhteensä 1,75 1,7 1,8 6,8 

 

Yhteishankkeet liikenneviraston kanssa- määrärahat on osoitettu 

kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen 

erillisellä päätöksellä rakennusviraston käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen 

mukaisesti. 

 

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 menoarviossa lukuun 

ottamatta niitä kaupungin maankäytön kehittämisestä aiheutuvia hankkeita, jotka 

kaupunki rahoittaa kokonaan.  

Kehä I:n ns. pullonkaulahankkeiden (Kivikon eritasoliittymä, Hämeenlinnanväylän 

eritasoliittymä ja Espoon raja – Vihdintie) toteuttaminen perustuu kaupungin ja 

liikenneviraston välisiin sopimuksiin. Hankkeita koskevat kaupungin 

kustannusosuudet ovat olleet talousarviossa jo aikaisemmin. Kehä I / Kivikon 

eritasoliittymän rakentaminen on käynnissä ja hanke valmistuu 2016. Muiden 

sopimuskohteiden toteuttamiseen varaudutaan vuonna 2016 

ylitysoikeusmäärärahalla eikä niitä esitetä talousarviossa. 
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Kehä I / Myllypuron eritasoliittymän tiesuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja 

rakentaminen käynnistyy aikaisintaan vuonna 2017. Hankkeen kokonaiskustannus 

on yhteensä noin 34 milj. euroa. Hanke liittyy alueen maankäytön kehittämiseen. 

Hämeenlinnanväylän joukkoliikenne- ja meluntorjuntajärjestelyjen toteuttaminen 

Kaarelasta pohjoiseen ajoittuu suunnitelmakauden loppuun.  

Tuusulanväylällä Yhdyskunnantien runkolinjaa 560 palvelevien vaihtopysäkkien 

toteuttaminen jatkuu vuonsa 2016. Meluesteiden toteutus Torpparinmäen kohdalla 

ajoittuu aikaisintaan vuoteen 2020. 

Lahdenväylä / Koskelantien eritasoliittymän länsipuolisten ramppien toteutus 

ajoittuu pääosin suunnitelmakauden jälkeen. Lahdenväylän eritasoliittymä Malmin 

kohdalla ajoittuu suunnitelmakauden loppupuolelle. Lahdenväylän ylittävän 

Tattarisillan toteutus on osa Malmin eritasoliittymän toteutusta. Tattarisilta luo 

yhteyden Kivikon ja Malmin välille ja palvelee erityisesti alueiden yritystoimintaa.  

Itäväylän itäosan kehittämistoimet ajoittuvat suunnitelmakauden jälkeen. 

Toimenpiteisiin sisältyy mm. Uussillantien alikulkutunnelin rakentaminen. 

Kehä I / meluntorjuntahanke Sepänmäen kohdalla ja Porvoonväylällä Jakomäen 

kohdalla toteutetaan kaupungin ylijäämämassoja hyödyntämällä vuosina 2016-2017. 

Kustannustehokkaat pienet hankkeet ns. KUHA -hankkeet on Helsingin seudun 

liikennejärjestelmä 2011 -aiesopimuksen mukainen hankerahoitus, joka on tulossa 

uudeksi rahoituskanavaksi. Se koostuu puoliksi valtion ja kuntien rahoitusosuuksista. 

Helsingille kohdistuvan KUHA -hankerahoituksen suuruudesta tai jakautumisesta ei 

toistaiseksi ole tietoa. 

 

8 03 13 Muut kadunpidon investoinnit 

 
 
8 03 13 Muut kadunpidon 
investoinnit 
 

TA 
2015 
Milj. € 

TAE 
2016 
Milj. € 

TSE 
2017 
Milj. € 

TSE 
2018 
Milj. € 

Täytemaan 

vastaanottopaikat 0,7 0,7 0,7 0,7 

Lumenvastaanottopaikat ja 

hiekkasiilot 0,5 0,5 0,5 0,5 

Yleiset käymälät 0,2 0,2 0,2 0,2 

yhteensä 1,4     1,4 1,4 1,4 

 

Muut kadunpidon investoinnit ovat kadunpidon tukipalvelujen vaatimia investointeja. 

Ylijäämämassojen määräraha käytetään kaivumaiden hyödyntämisohjelman 

mukaisesti maa-ainesten hyötykäyttö- ja vastaanottopaikkojen toteuttamiseen.  

Lumenvastaanottopaikkojen ja hiekkasiilojen investointimäärärahoilla toteutetaan 

lumen lähivastaanottojärjestelyjen ja nykyisten vastaanottopaikkojen kehittämistä 

sekä nykyisten hiekoitussepelin varastosiilojen ja suolavarastojen perusparannuksia 

kaupungin eri osissa. Toimenpiteet ohjelmoidaan vuosittain laadittavan 

toteutusohjelman mukaisesti. Yleisten käymälöiden rakentamisen määräraha 

käytetään uusittavien ja uusien käymälöiden vaatiman kunnallistekniikan 

rakentamiseen ja perustamistöihin. 
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8 03 20 Liityntäpysäköinti, Khn käytettäväksi 

 
 
8 03 20 
Liityntäpysäköinti/khn 
käyttöön 

TA 
2015 
Milj. € 

TAE 
2016 
Milj. € 

TSE 
2017 
Milj. € 

TSE 
2018 
Milj. € 

yhteensä 1,5 1,5 1,4 1,4 

 

Liityntäpysäköinnin määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. 

Kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä 

rakennusviraston käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti. 

 

Vuonna 2016 jatketaan mm. Pohjois-Haagan aseman liityntäpysäköintijärjestelyjen 

toteutusta. Vuosittaiset toteutusohjelmat valmistellaan yhteistyössä 

kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa. 

 

8 03 30 Projektialueiden kadut, khn käytettäväksi  

 

 
 
8 03 30 Projektialueiden 
kadut / khn käyttöön 

 

TA 
2015 
Milj. € 

TAE 
2016 
Milj. € 

TSE 
2017 
Milj. € 

TSE 
2018 
Milj. € 

Kamppi-Töölönlahti 0,3 1,6 1,4 0,9 

Jätkäsaari 4,4 5,0 3,0 4,0 

Kalasatama 13,8 7,5 11,0 5,0 

Kruunuvuorenranta 5,3 4,0 4,5 8,0 

Pasila 17,1 20,6 21,5 24,3 

Kuninkaankolmio 3,1 4,1 2,0 1,1 

Kruunusillat   1,5 1,7 2,7 

projektialueet yhteensä 

44,0 44,3 45,1 

 

46,0 

 

Projektialueiden kadut- alakohtaan on yhdistetty aluerakentamisprojektien 

talousarviomäärärahat. Määrärahat on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön ja 

kaupunginhallitus myöntää tarvittavan rahoituksen erillisellä päätöksellä 

rakennusviraston käyttöön tiedossa olevan investointitarpeen mukaisesti. Vuonna 

2015 Kruunusillat on sisältynyt alakohtaan Kruunuvuorenranta. 

Kamppi-Töölönlahden määrärahalla toteutetaan Töölönlahden alueen kadut. 

Rakentaminen keskittyy tulevan pääkirjaston ympäristön katujen ja aukioiden 

toteutukseen. 

Jätkäsaaren määrärahalla toteutetaan Jätkäsaaren kadut sekä rantarakenteet. 

Saukonpaaden ja Jätkäsaaren asemakaava-alueiden rakentaminen jatkuu koko 

suunnitelmakauden ajan. Telakkarannan alueen rakentaminen käynnistyy 

aikaisintaan 2021. Risteilylaiturin laajentaminen toteutetaan vuosina 2016-2017 

yhteistyönä Helsingin Satama Oy:n kanssa.  Välimerenkadun raitiotieosuus 

toteutetaan vuosina 2016-2017. Salmisaaren jatkorakentaminen käynnistyy 

aikaisintaan 2021. 
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Kalasataman määrärahalla toteutetaan Sörnäisten liikennetunneli (Hermannin 

rantatie - Sörnäisten rantatie) ja Kalasataman alueen kadut sekä rantarakenteet. 

Tunneli on tarpeen Kalasataman keskeisten alueiden rauhoittamiseksi keskustaan 

saapuvalta ja sieltä lähtevältä liikenteeltä. Tunnelin suunnittelu käynnistyy vuonna 

2018 ja rakentaminen suunnitelmakauden lopulla. Tunnelin kokonaiskustannukset 

ovat 160 milj. euroa. Alueen katujen ja rantarakenteiden rakentaminen jatkuu koko 

suunnitelmakauden ajan (Sörnäistenniemi, Kalasataman keskus, Hanasaari, 

Verkkosaari). 

Kruunuvuorenrannan määrärahalla toteutetaan Itäväylän ja Herttoniemen 

(Suunnittelijankadun) liittymä ja Kruunuvuorenrannan kadut sekä rantarakenteet. 

Suunnittelijankadun sillan rakentaminen Itäväylän yli käynnistyy aikaisintaan vuonna 

2017 voimalinjan (110 kV) siirron jälkeen. Kruunuvuorenrannan katurakentaminen 

jatkuu alueen keski- ja eteläosan kortteleissa (Haakoninlahti, Kruunuvuori, 

Stansvikinnummi). Katurakentaminen jatkuu koko suunnitelmakauden ajan 

asuntorakentamisen edellyttämässä laajuudessa. 

Pasilan määrärahalla toteutetaan Ilmalan ja Länsi-Pasilan, Keski-Pasilan, Pohjois-

Pasilan ja Pasilan Konepaja-alueen kadut. Raitiotieyhteys Itä-Pasilasta Ilmalaan 

toteutetaan vuosina 2019 – 2020. Keski-Pasilan KVR-urakka on käynnissä ja siinä 

yhteydessä toteutetaan Keski-Pasilan keskuksen kadut. Muita alueen suuria 

hankkeita ovat Veturitien siirto ja tunneli, yhteensä n 120 milj. euroa, sekä 

Teollisuuskadun jatke ja Asemapäällikönkadun sillan leventäminen. Pohjois-Pasilan 

alueen asemakaavanmuutostyö on käynnissä ja rakentaminen alkaa aikaisintaan 

2018. Pasilan konepaja-alueen rakentaminen on käynnissä ja alue valmistuu 

suunnitelmakauden aikana. 

Kuninkaankolmion määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja Honkasuon 

kadut. Kuninkaantammen alueen rakentaminen käynnistyi vuonna 2013 

hulevesiverkoston rakentamisella. Varsinainen katurakentaminen jatkuu koko 

suunnitelmakauden ajan asuntotuotannon vaatimusten mukaisesti. Honkasuon 

alueen rakentaminen käynnistyi vuonna 2013 ja jatkuu koko suunnitelmakauden 

ajan asuntotuotannon tavoitteiden mukaisesti. 

Kruunusillat määrärahalla toteutetaan raitiotie- ja kevyen liikenteen yhteys 

Kruunuvuorenrannasta keskustaan. Kruunusiltojen hankesuunnittelu on käynnissä ja 

rakentamisen käynnistämiseen Kruunuvuorenrannasta Kalasatamaan  varaudutaan 

vuonna 2018 ja rakentaminen jatkuu vuosiin 2022 - 2023. Yhteyden jatkamisesta 

Kalasatamasta keskustan raitiotieverkostoon on erilaisia vaihtoehtoja ja linjauksesta 

päätetään vuoden 2015 aikana, jotta koko yhteys voidaan ottaa liikenteelle 2024. 

 

3.2 Puistorakentaminen 

Talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus sisältää puistorakentamisen 

investointimäärärahat vuosille 2016 - 2018. Ehdotus perustuu katu- ja puisto-

osaston alustavaan hankekohtaiseen investointiohjelmaan, jota on valmisteltu 

keskeisten yhteistyötahojen kanssa (kaupunginkanslian aluerakentaminen, 

varhaiskasvatusvirasto, liikuntavirasto, nuorisoasiainkeskus ja tilakeskus). 

Ehdotuksen sisältämät hankkeet on sovitettu yhteen muiden Yhteinen 

kunnallistekninen työmaa (YKT) osapuolten hankeohjelmien kanssa ja varmistettu 

hankkeita koskevan yhteistoteutuksen osapuolet ja laajuus. Lisäksi ehdotuksessa on 

otettu huomioon puistojen ylläpidossa ja aluesuunnitelmissa esiin nousseet 

peruskorjaustarpeet. 
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Puistorakentamisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2016 – 2018 

on laadittu seuraavien strategisten painotusten mukaisesti: 

1. Rakennettujen puistojen peruskorjausinvestoinnit 

o Peruskorjausten pääpaino on paikallisissa leikki- ja 

korttelipuistoissa, joiden korjaus on välttämätöntä puistojen 

turvallisuuden ja käytettävyyden takia. Toinen painopisteryhmä 

ovat puistot joiden käyttäjämäärä on suuri, käyttöaste korkea ja 

kuluneisuus silmiinpistävää. 

 

2. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (=AM -

ohjelma) puisto- ja viheralueinvestoinnit 

o Projekti- ja täydennysrakentamisalueiden puistot ja viheralueet 

toteutetaan vaiheittain ja alueiden asuntorakentamisen 

edellyttämässä aikataulussa. Taloussuunnitelmakaudella näitä 

kohteita ovat ensi sijassa Töölönlahti, Jätkäsaari ja Kalasatama. 

 

3. Ympäristöinvestoinnit 

o Ympäristöinvestoinnit kohdistuvat ensi sijassa uusien kortteli-

puistojen hulevesijärjestelyihin tulvariskien hallitsemiseksi. 

o Ulkovalaistuksen investoinneilla parannetaan yleisillä alueilla 

liikkumisen turvallisuutta ja oritentoitavuutta. Valaisinten 

vaihtamisella LED-valaisimiksi parannetaan energiatehokkuutta. 

 

Tiukasta rahoituspuitteesta johtuen useiden kohteiden toteutus on jouduttu 

siirtämään taloussuunnitelmakauden ulkopuolelle. Koska investointiresursseista on 

käytettävä huomattava osa välttämättömiin viheralueiden peruskorjaustöihin, uusien 

asuinalueiden puistojen ja viheralueiden rakentaminen jää jälkeen alueiden 

asuntotuotannon ja katurakentamisen toteutuksesta. 

Puistorakentamisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen arviointia 

Puistorakentamisen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2016 - 2018 

on asetetun kokonaisraamin mukainen. Puistoinvestointeihin sisältyvät myös 

ulkovalaistusinvestoinnit, vaikka niitä ei ole huomioitu puistorakentamisen 

investointiraamissa. Vaje huonontaa entisestään mahdollisuutta toteuttaa 

täydennysrakentamisalueiden puistoinvestointeja.  

 
8 06 Puistorakentaminen TAE 2016 

Milj. € 
TSE 
2017 
Milj. € 

TSE 
2018 
Milj. € 

TAE 2016 TSE 2017 – 2018 (raami) 9,41 8,97 10,47 

TS 2016 – 2018 (kvsto 11/2014) 7,74 7,80 9,27 

muutos +21,6 % +15,0 % + 12,9 % 

 

Puistoinvestoinnit kohdistuvat aikaisempaa voimakkaammin 

peruskorjausinvestointeihin, ja niissä erityisesti käyttäjäturvallisuutta edistäviin 
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investointeihin. Tavoitteena on välttää olemassa olevien puistojen kelpoisuuden 

heikentyminen (kuluneet pinnat, huonokuntoiset välineet ja kalusteet sekä 

ulkovalaistus) ja ylläpitokustannusten voimakas kasvu lähivuosina.  

Puistojen uudisrakentaminen muualla kuin projektialueilla on vähäistä. 

Uudisrakentamiskohteiden investointitasoa pyritään kuitenkin pitämään yllä, jotta 

asukkaiden palvelutaso saataisiin pidetyksi riittävänä ja tasapuolisena. 

 

8 06 08 Uudisrakentaminen ja peruskorjaus  

 
8 06 08 Uudisrakentaminen ja 
peruskorjaus 

TA 
2015 
Milj. € 

TAE 
2016 
Milj. € 

TSE 
2017 
Milj. € 

TSE 
2018 
Milj. € 

Puistojen uudisrakentaminen 2,4 3,0 2,0 2,1 

Puistojen peruskorjaus 2,4 3,7 4,1 3,7 

yhteensä 4,8 6,7 6,1 5,8 

 

 

Puistojen uudisrakentaminen keskittyy suurten asuntotuotantokohteiden 

puistohankkeisiin erityisesti läntisen, keskisen, koillisen ja itäisen suurpiirin alueilla.  

Vihdin kunnassa sijaitsevan Eerolan tilan siirtolapuutarha-alueen yleissuunnitelma on 

valmistunut. Hankesuunnitelman valmistelu on käynnissä hankepäätöstä varten. 

Alueen palstojen ja kunnallistekniikan rakentaminen osoitetaan perustettavalle 

kiinteistöyhtiölle.  

Peruskorjausinvestoinnit kohdistuvat lähinnä sellaisten puistojen peruskorjaamiseen, 

jotka eivät tehtyjen aluesuunnitelmien ja turvallisuustarkastusten mukaan enää 

täytä toiminnallisia ja turvallisuusvaatimuksia, vaan vaativat välitöntä 

peruskorjausta. Tehtävät toimenpiteet ovat ensisijaisesti leikkipaikkojen ja -

puistojen välineiden uusimista, käytävä- ja oleskelualueiden parantamista sekä laite- 

ja kalustekannan ajanmukaistamista nykyisten vaatimusten mukaisiksi.  

 

8 06 30 Projektialueiden puistot / Khn käytettäväksi  

 

 
8 06 30 Projektialueiden 

puistot / khn käyttöön 
 

TA 
2015 

Milj. € 

TAE 
2016 

Milj. € 

TSE 
2017 

Milj. € 

TSE 
2018 

Milj. € 

Kamppi-Töölönlahti alueen 

puistot 4,0 0,8 0,4 1,2 

Jätkäsaaren puistot 0,8 0,5 1,1 1,5 

Kalasataman puistot 0,8 0,9 0,5 0,5 

Kruunuvuorenrannan 

puistot 0,0 0,0 0,1 0,5 

Pasilan puistot 0,0 0,2 0,4 0,3 

Kuninkaankolmion puistot 0,1 0,3 0,3 0,3 

projektialueet yhteensä 5,7 2,7 2,8 

 

4,3 
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Kamppi-Töölönlahden puistot – määrärahalla toteutetaan Töölönlahden alueen 

puistoja. Töölönlahdelle rakennetaan väliaikainen puisto, varsinaisen asemakaavan 

mukaisen puistosuunnitelman toteutus siirtyy toistaiseksi. Hesperianpuiston 

(Töölönlahden) rantavyöhyke Finlandia-talon ja oopperan välisellä osuudella 

kunnostetaan taloussuunnitelmakauden aikana. 

Jätkäsaaren puistot – määrärahalla toteutetaan Jätkäsaaren ja Saukonpaaden 

alueen puistoja.  Jätkäsaaren keskeisen Hyväntoivonpuiston puistorakentaminen 

alkoi vuonna 2013 ja jatkuu koko taloussuunnitelmakauden ajan kiinteistöjen 

rakentamisen tahdissa. Saukonpaadenpuiston rakentaminen etenee alueen 

toteuttamisen vaatimalla tavalla.  

 

Kalasataman puistot – määrärahalla jatketaan vuonna 2015 alkavan 

Kalasatamanpuiston toteutusta. Puiston rakentaminen jatkuu alueen toteuttamisen 

vaatimalla tavalla suunnitelmakauden aikana. 

 

Pasilan puistot – määrärahalla toteutetaan Pasilan alueen puistoja. 

Konepajanpuiston toteuttaminen käynnistyy vuonna 2016 ja jatkuu projektialueen 

toteuttamisen vaatimalla tavalla taloussuunnitelmakauden aikana. Muilla Pasilan 

osa-alueilla ei ole puistohankkeita suunnitelmakauden aikana. 

 

Kuninkaankolmion puistot – määrärahalla toteutetaan Kuninkaantammen ja 

Honkasuon alueen puistoja. Kuninkaantammen alueella jatketaan Helene 

Schjerfbeckin puiston rakentamista osana alueen hulevesien hallintajärjestelmää. 

Honkasuon alueen puistorakentaminen käynnistyy vaiheittain ja toteutuu pääosin 

vasta suunnittelukauden jälkeen. 

3.3 Katu- ja puistoinvestoinnit vuosille 2017 - 2025 

Katu- ja puistoinvestointien 10-vuotisohjelma on laadittu täydentämällä talousarvio- 

ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 - 2018 investointiohjelma ennakoidulla 

investointitarpeiden arviolla vuosille 2019 - 2025. Ohjelma ei sisällä joukkoliikenteen 

suuria kehittämisinvestointeja, joista vastaa HKL-liikelaitos.  Helsingin Sataman ja 

Helsingin Energian yhtiöittämisen seurauksena katu- ja puistoinvestointeihin 

siirtyneitä peruskorjausmäärärahatarpeita esitetään osittain siirrettäväksi 

katettavaksi taloussuunnitelmassa projektialuille osoitetuista määrärahoista, koska 

projektialueet ovat niin etupainotteisesti budjetoituja, että niistä jää vuosittain yli 10 

miljoonaa euroa käyttämättä.  

Projektialueiden ja suurpiirien investointiohjelma perustuu AM-ohjelman 

tavoitteeseen asuntorakentamiselle. Suurten liikenneväylähankkeiden ajoitus on 

tehty kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston 

liikenneinvestointiohjelman linjausten mukaisesti.  

Peruskorjausten, liikennejärjestelyjen sekä jalankulun ja pyöräilyn investointitarpeet 

ovat määräytyneet katu- ja puisto-osaston ja liikennesuunnitteluosaston asettamista 

kehittämistarpeista sekä siltojen uusimistarpeesta. Näitä ovat katu- ja puisto-

omaisuuden arvon säilyttäminen peruskorjausinvestoinneilla, liikenteen 

turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen sekä jalankulun ja etenkin pyöräilyn 

edistäminen pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisesti sekä HSL:n hyväksymän 

raitiolinjaston laajentaminen laajentamisssuunnitelman mukaisesti. 
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Katu- ja puistoinvestoinnit vuosille 2016 - 2025 on esitetty yhteenvetona 

seuraavassa taulukossa. Investointien yksityiskohtaisempi erittely on liitetaulukossa. 

 

Talousarvion 

investointiosan 
kohta 

2016 

M€ 

2017 

M€ 

2018 

M€ 

2019 

M€ 

2020 

M€ 

2021 

M€ 

2022 

M€ 

2023 

M€ 

2024 

M€ 

2025 

M€ 

8 03 
Kadut, liikenne-
väylät ja radat 108,3 107,7 115,6 126,7 152,4 151,9 153,6 159,0 152,0 146,0 
8 06 
puistorakenta-
minen 9,4 9,0 10,5 11,3 10,3 12,3 12,1 12,2 12,0 12,5 
Katu- ja puisto- 
investoinnit yht. 117,7 116,7 126,1 138,0 162,7 164,2 165,7 171,2 164,0 158,5 

 

Kaupungin strategiaohjelman 2013 - 2016 mukainen katu- ja puistoinvestointien 

indeksikorjattu ja tasokorotettu raami vuodelle 2016 on 117,7 milj. euroa. Vuosina 

2017 - 2025 katu- ja puistoinvestointien osuus on 117 - 171 milj. euroa / vuosi. 

Investointien kasvu selittyy pääosin suurten liikenneinvestointihankkeiden 

kasautumisella seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Lisäksi korkeaa investointitasoa 

selittävät strategiaohjelman kunnianhimoiset tavoitteet asuntotuotannolle, keskustan 

ja aluekeskusten kehittämiselle sekä joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn 

lisäämiselle, jotka kaikki aiheuttavat investointipaineita. Tiukka investointiraami 

vuosille 2016 - 2018 johtaa siihen, että nämä strategiaohjelman edellyttämät 

investoinnit kasautuvat kymmenvuotiskauden 2016 - 2025 jälkipuoliskolle.  

Puistoinvestoinnit vaatisi tasokorotuksen, jotta krooninen peruskorjausvaje saataisiin 

katettua. Vajetta ei voida rajattomasti lykätä. Ulkovalaistuksen vaatiman 

määrärahan vähentäminen puistoinvestoinneista pahentaa yhä edelleen tilannetta. 

Puistojen uudisrakentaminen pysyy alhaisella tasolla koko kymmenvuotisjakson ajan.  

Siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueiden laajentamista tai uusien perustamista ei 

nykyinen puistomäärärahataso mahdollista.  Itä-Pakilan alueelle on jo vahvistunut 

asemakaava, jossa siirtolapuutarhaa on esitetty laajennettavaksi 100 mökkipalstalla. 

Laajennuksen toteutus edellyttää puistomäärärahatason nostoa. 

Helsingin merkittävimmät puukujanteet ovat tulossa elinkaarensa päähän alkavalla 

vuosikymmenellä. Kujanteiden uusintaa tehdään osana katujen peruskorjausta niissä 

kohteissa, joissa kadun rakenteet sitä edellyttävät. Erillisiä kujanteiden uusintoja 

joudutaan harkitsemaan muissa kohteissa. Katupuiden hankinta on pitkäjänteistä 

työtä ja edellyttää pitkäjänteisyyttä myös talouden suunnittelun osalta.   

Asunto- ja työpaikkarakentamista palvelevat katuinvestoinnit projektialueilla ja 

suurpiireissä ovat suurimmillaan taloussuunnitelmakauden keskivaiheilla.  

Liikennejärjestelyjen ja peruskorjausten investoinnit lähes puolitoistakertaistuvat 

tarkastelujakson puolivälissä. Kasvu johtuu pyöräilyn kehittämisohjelman 

investointitarpeesta sekä huonokuntoisten siltojen uusimistarpeesta. Suuret 

väyläinvestoinnit ajoittuvat suunnittelukauden loppupuolelle.  
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Katu-, liikenneväylä- ja ratainvestoinnit TAE TSE TSE Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€
   

Kadut ja rakenteet / suurpiirit 57,9 51,2 52,6 59,8 79,7 76,0 54,4 46,9 45,0 41,2

ja projektialueet 53,5 % 47,5 % 45,5 % 47,2 % 52,3 % 50,0 % 35,4 % 29,5 % 29,6 % 28,2 %

Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt yms 39,4 38,6 39,1 41,4 47,8 48,5 51,2 48,8 48,3 47,0

36,4 % 35,8 % 33,8 % 32,7 % 31,4 % 31,9 % 33,3 % 30,7 % 31,8 % 32,2 %

Suuret väylähankkeet / Liikennevirasto 11,0 17,9 23,9 25,5 24,9 27,4 48,0 63,3 58,7 57,8

ja projektialueet 10,2 % 16,6 % 20,7 % 20,1 % 16,3 % 18,0 % 31,3 % 39,8 % 38,6 % 39,6 %

Kadut ja liikenneväylät yhteensä 108,3 107,7 115,6 126,7 152,4 151,9 153,6 159,0 152,0 146,0

100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %  

Katu- ja puistorakentamisen investointiohjelman 2016 - 2025 karsiminen ja 

tasapainottaminen kaupungin strategiaohjelman tavoitetasoon pakottaa 

projektialueiden toteutumisohjelmien ja muiden sektorikohtaisten 

kehittämisohjelmien kriittiseen uudelleenarviointiin. Vireillä olevien toteutus- ja 

kehittämisohjelmien toimeenpanoon eivät tule raamin mukaan käytettävissä olevat 

taloudelliset ja muut resurssit riittämään.  

Oikea-aikainen ja riittävä panostus katujen ja puistojen peruskorjausinvestointeihin 

pysäyttäisi katu- ja puisto-omaisuuden korjausvelan kasvun, minkä tulisi olla 

keskeinen pitkän aikavälin tavoite asunto- ja työpaikkarakentamisen tavoitteiden 

rinnalla. 

Keskeisimmät tekijät oikeansuuntaiseen muutokseen ovat voimakas panostus 

pyöräilyn ja raitiotieliikenteen kehittämiseen, mikä samalla johtaa nykyisen 

katuverkon vastaavan suuruiseen saneeraukseen. Puistojen osalta tulisi panostaa 

projektialueiden ulkopuolella erityisesti vanhojen keskeisten puistojen 

peruskorjaukseen. 

Katu- ja puisto-omaisuuden arvon säilyttämisen kannalta olennaista on, että 

investointiohjelman sopeuttaminen taloudellisten resurssien vaatimalla tavalla 

johtaisi ensi sijassa uudisrakentamisen toteutusohjelmien pitkittämiseen. Erityisesti 

siltojen peruskorjaustarpeet ja korjausvelka ovat hyvin tiedossa. Mutta myös katujen, 

aukioiden ja torien sekä puistojen korjausvelka on nähtävissä jo silmämääräisellä 

arviolla. Tässä valossa on tärkeää, että perusparantamisen ja liikennejärjestelyjen 

investointien riittävyys varmistetaan. 

3.4 Esirakentaminen ja lähiörahastohankkeet 

Talousarviomäärärahojen lisäksi rakennusviraston käytössä on vuosittain ollut myös 

muita investointimäärärahoja, jotka kaupunginhallitus on osoittanut 

rakennusviraston käyttöön hankekohtaisesti lähiörahastosta ja esirakentamiseen 

varatuista määrärahoista. Vuonna 2014 katu- ja puisto-osaston investoinnit 

esirakentamisessa olivat 14,1 milj. euroa ja lähiörahastokohteissa 2,8 milj. euroa. 

Esirakentaminen jatkuu taloussuunnitelmakaudella Kamppi - Töölönlahden, 

Jätkäsaaren, Kalasataman, Kruunuvuorenrannan ja Kuninkaankolmion 

projektialueilla. Myös muita pienempiä täydennysrakentamiskohteita sisältyy 

taloussuunnitelmakauden esirakentamisalueisiin. 

Lähiörahastokohteet ovat katujen ja puistojen ympäristöparannuskorjauskohteita, 

joihin haetaan vuosittain hankekohtaista rahoitusta kaupunginhallitukselta.   
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3.5 Katu- ja puistoinvestointien tilaamissuunnitelma  

Kaikki katu- ja puistosuunnitelmat mukaan lukien ulkovalaistus samoin kuin katujen 

ja puistojen rakennussuunnitelmat teetetään yksityisillä suunnittelutoimistoilla. 

Suunnittelu- ja projektinjohtopalvelut kilpailutetaan hankekohtaisesti tai tilataan 

kilpailutetun puitesopimuksen perusteella valituilta suunnittelutoimistoilta. 

Kaupunkikuvallisesti vaativissa silta- tai vastaavissa kohteissa suunnittelu voidaan 

teettää tarjouskilpailuun perustuvana kilpailullisena rinnakkaishankintana. 

Geotekniset tutkimukset hankitaan kiinteistövirastosta ja maastomittaukset 

Helsingin kaupungin rakentamispalvelulta (=Stara). 

Katu- ja puistohankkeiden rakentaminen tilataan Staralta tai HKR-Rakennuttajalta 

rakennuttamispalveluna ja yksityisten urakoitsijoiden tuotantona. Staran palveluita 

käytetään myös sen muilla erityisosaamisen alueilla, lähinnä talonrakennus-, puu- ja 

metallitöissä. Valtion yhteishankkeiden rakennuttamispalveluja tilataan myös 

Uudenmaan ELY-keskukselta. Ulkopuolisia rakennuttamispalveluja käytetään tarpeen 

mukaan. 

Siltojen ja muiden taitorakenteiden peruskorjaukset hankitaan pääosin ulkoisilta 

markkinoilta. Vain pienimuotoisia kunnossapitotöitä ja osa LVISAT -järjestelmien 

kunnossapidosta hankitaan Staralta. Isoimmat uudisrakentamis- ja 

peruskorjaushankkeet kilpailutetaan ja pääosin hankinnasta vastaa HKR-

Rakennuttaja. 

Katujen uudelleenpäällystysten projektinjohtotyöt hankitaan Staralta, joka 

kilpailuttaa urakoinnin ulkoisilla markkinoilla ja solmii sekä valvoo urakkasopimukset. 

Ulkovalaistuksen rakentaminen hankitaan kilpailutetun puitesopimuksen perusteella 

yhdessä Helen Sähköverkko Oy kanssa, koska suuressa osassa hankkeita 

rakentaminen tapahtuu samanaikaisesti. 

 

3.6 Irtaimen omaisuuden hankinta 

 

 
Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio- Talous- Talous- Talous- Talous- 

   
ehdotus suunni- suunni- suunni- suunni- 

    
telma telma telma telma 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

        

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

        MENOT 

YHTEENSÄ 884 1 142 1 060 1 060 1 060 1 060 1 060 

Muutos-% 

  

-7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Irtaimen omaisuuden hankinta osastoittain (rakennusviraston raami 1 060 

000 euroa) 

Hallinto-osasto, 335 000 euroa 

• SAP alustan uusiminen 150 000 euroa. 
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• Viraston Microsoft EA-lisenssit 150 000 euroa. 

 

Katu – ja puisto-osasto, 300 000 euroa  

• Lasso -ylläpidon urakoiden laadunhallintajärjestelmän hankinta etenee, 170 

000 euroa.  

• FORE -lisenssimaksut 80 000 euroa.  

• ProjectWise käyttöönotto 50 000 euroa. 

 

Arkkitehtuuriosasto, 35 000 euroa 

• Rakenteiden tunnistamiseen soveltuvien mittalaitteiden ja ohjelmistojen 

hankinta 35 000 euroa. 

 

Palveluosasto, 425 000 euroa 

• Alueidenkäytön käyttöikänsä päässä olevan Winkin tilalle hankintaan uusi 

ALLU-tietojärjestelmä, 200 000 euroa. 

 

• Pysäköinninvalvonnan toiminnanohjausjärjestelmää muutetaan vastaamaan 

uutta lainsäädäntöä ja pysäköintipolitiikan toimeenpanon tuomia muutoksia. 

Pysäköinnintarkastajille hankitaan lisää pda-laitteita ja älylaseja, mikäli ne 

osoittautuvat vuonna 2015 tehtävässä pilotoinnissa hyödyllisiksi, 85 000 euroa. 

 

• Kenttä- ja muita raportointijärjestelmiä kehitetään edelleen, 140 000 euroa.  
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Liite 1        Käyttötalousosan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2016 – 
2018  

 

2 09 Yleisten töiden lautakunta ja rakennusvirasto, yhteensä 

 

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

  

  

 

    

Myyntitulot 27 872 20 993 19 511 20 536 20 978 

Maksutulot 36 825 17 280 21 491 21 459 21 507 

Tuet ja avustukset 241 213 213 213 213 

Vuokratulot 16 594 7 311 8 592 8 628 8 664 

Muut tulot 22 772 14 940 12 072 11 649 11 650 

Valmistus omaan 

käyttöön 11 795 12 940 12 070 12 070 12 105 

Tulot yhteensä 116 099 73 677 73 949 74 555 75 117 

      Palkat ja palkkiot 20 545 23 305 23 215 23 283 23 412 

Muut henkilöstömenot 6 822 7 771 7 841 7 863 7 908 

Palvelujen ostot 95 661 84 782 83 713 85 425 86 803 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 2 818 6 543 7 274 7 242 7 246 

Avustukset 40 65 65 65 65 

Vuokrat 11 375 5 680 5 856 5 889 5 918 

Muut menot 944 1 613 1 368 1 383 1 386 

Menot yhteensä 138 205 129 759 129 332 131 150 132 738 

      Toimintakate -22 106 -56 082 -55 383 -56 595 -57 621 

Poistot 71 506 73 863 78 842 79 942 80 942 

Tilikauden tulos -93 612 -129 945 -134 225 -136 537 -138 563 

Tilikauden yli-

/alijäämä 0 0 0 0 0 

 

-93 612 -129 945 -134 225 -136 537 -138 563 

Muutos-% 

     Tulot 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Menot 

 

-36,5 0,4 0,8 0,8 

Toimintakate  

 

-6,1 -0,3 1,4 1,2 
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2 09 01 Katu- ja viheralueiden ylläpito sekä yleishallinto 

  (bruttoyksiköt) 

     

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

     

  

Myyntitulot 24 538 17 069 15 678 16 708 17 128 

Maksutulot 36 825 17 280 21 491 21 459 21 507 

Tuet ja avustukset 235 213 213 213 213 

Vuokratulot 16 594 7 311 8 592 8 628 8 664 

Muut tulot 22 705 14 940 12 072 11 649 11 650 

Valmistus omaan käyttöön 5 182 5 470 5 470 5 470 5 470 

Tulot yhteensä 106 079 62 283 63 516 64 127 64 632 

      Palkat ja palkkiot 14 976 16 938 17 223 17 312 17 402 

Muut henkilöstömenot 4 966 5 659 5 826 5 856 5 887 

Palvelujen ostot 94 429 83 286 82 513 84 215 85 588 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 568 6 323 7 098 7 066 7 070 

Avustukset 40 65 65 65 65 

Vuokrat 10 324 4 550 4 831 4 855 4 880 

Muut menot 919 1 544 1 343 1 353 1 361 

Menot yhteensä 128 222 

118 

365 118 899 120 722 122 253 

      Toimintakate -22 143 -56 082 -55 383 -56 595 -57 621 

Poistot 71 506 73 863 78 842 79 942 80 942 

Tilikauden tulos -93 649 

-129 

945 -134 225 -136 537 -138 563 

Tilikauden yli-/alijäämä 0 0 0 0 0 

 

-93 649 

-129 

945 -134 225 -136 537 -138 563 

      Muutos-% 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Tulot 

 

-41,3 2,0 1,0 0,8 

Menot 

 

-7,7 0,5 1,5 1,3 

Toimintakate   -153,3 1,2 -2,2 -1,8 
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2 09 04 HKR-Rakennuttaja       

 

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

     

  

Myyntitulot 3334 3924 3833 3828 3850 

Maksutulot 0 0 0 0 0 

Tuet ja avustukset 6 0 0 0 0 

Vuokratulot 0 0 0 0 0 

Muut tulot 67 0 0 0 0 

Valmistus omaan 

käyttöön 6613 7470 6600 6600 6635 

Tulot yhteensä 10020 11394 10433 10428 10485 

      Palkat ja palkkiot 5569 6367 5992 5971 6010 

Muut henkilöstömenot 1856 2112 2015 2007 2021 

Palvelujen ostot 1232 1496 1200 1210 1215 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 250 220 176 176 176 

Avustukset 0 0 0 0 0 

Vuokrat 1051 1130 1025 1034 1038 

Muut menot 25 69 25 30 25 

Menot yhteensä 9983 11394 10433 10428 10485 

      Toimintakate 37 0 0 0 0 

Poistot 

 

0 0 0 0 

Tilikauden tulos 37 0 0 0 0 

Tilikauden yli-/alijäämä 

     

      Muutos-% 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Tulot 

 

13,7 -8,4 0,0 0,5 

Menot 

 

14,1 -8,4 0,0 0,5 

Toimintakate  

 

0,0 0,0 0,0 0 
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Hallinto-osasto          

 

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

     

  

Myyntitulot 260 227 227 227 227 

Maksutulot 

     Tuet ja avustukset 

     Vuokratulot 1 008 1 170 1 170 1 170 1 170 

Muut tulot 75 42 42 42 42 

Valmistus omaan 

käyttöön 

     Tulot yhteensä 1 343 1 439 1 439 1 439 1 439 

      Palkat ja palkkiot 2 977 3 076 3 088 3 088 3 088 

Muut henkilöstömenot 974 1 040 1 042 1 042 1 042 

Palvelujen ostot 3 773 3 773 3 773 3 773 3 773 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 759 710 765 765 765 

Avustukset 18 35 35 35 35 

Vuokrat 2 250 2 346 2 523 2 523 2 523 

Muut menot 62 123 111 111 111 

Menot yhteensä 10 813 11 103 11 337 11 337 11 337 

      Toimintakate -9 470 -9 664 -9 898 -9 898 -9 898 

Poistot 253 200 250 250 250 

Tilikauden tulos -9 723 -9 864 -10 148 -10 148 -10 148 

Tilikauden yli-

/alijäämä -9 723 -9 864 -10 148 -10 148 -10 148 

      Muutos-% 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Tulot 

 

7,1 0,0 0,0 0,0 

Menot 

 

2,7 2,1 0,0 0,0 

Toimintakate   -2,0 -2,4 0,0 0,0 
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Katu- ja puisto-osasto       

 

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

     

  

Myyntitulot 6 545 8 797 9 237 10 237 10 627 

Maksutulot 39 42 42 42 42 

Tuet ja avustukset 221 213 213 213 213 

Vuokratulot 222 222 222 222 222 

Muut tulot 862 350 210 210 210 

Valmistus omaan 

käyttöön 
3 308 3 600 3 600 3 600 3 600 

Tulot yhteensä 11 197 13 224 13 524 14 524 14 914 

      Palkat ja palkkiot 3 700 4 760 4 902 4 902 4 902 

Muut henkilöstömenot 1 233 1 576 1 655 1 655 1 655 

Palvelujen ostot 87 161 76 039 75 449 77 000 78 250 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 
1 501 5 331 6 000 6 000 6 000 

Avustukset 22 30 30 30 30 

Vuokrat 878 790 790 790 790 

Muut menot 799 770 770 770 770 

Menot yhteensä 95 294 89 296 89 596 91 147 92 397 

      Toimintakate -84 097 -76 072 -76 072 -76 623 -77 483 

Poistot 70 723 73 100 78 000 79 000 80 000 

Tilikauden tulos -154 820 -149 172 -154 072 -155 623 -157 483 

Tilikauden yli-/alijäämä 

     

 

-154 820 -149 172 -154 072 -155 623 -157 483 

Muutos-% 

     Tulot 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Menot 

 

18,1 2,3 7,4 2,7 

Toimintakate  

 

-6,3 0,3 1,7 1,4 
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Arkkitehtuuriosasto 

     

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

  

  

 

    

Myyntitulot 161 235 235 235 235 

Maksutulot 0 0 0 0 0 

Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 

Vuokratulot 0 0 0 0 0 

Muut tulot 18 0 0 0 0 

Valmistus omaan 

käyttöön 1 874 1 870 1 870 1 870 1 870 

Tulot yhteensä 2 053 2 105 2 105 2 105 2 105 

      Palkat ja palkkiot 3 028 3 279 3 300 3 300 3 300 

Muut henkilöstömenot 1 005 1 088 1 110 1 110 1 110 

Palvelujen ostot 845 888 845 879 879 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 65 90 90 54 54 

Avustukset 

 

0 0 0 0 

Vuokrat 6 10 10 10 10 

Muut menot 13 13 13 15 15 

Menot yhteensä 4 962 5 368 5 368 5 368 5 368 

      Toimintakate -2 909 -3 263 -3 263 -3 263 -3 263 

Poistot 66 94 72 72 72 

Tilikauden tulos -2 975 -3 357 -3 335 -3 335 -3 335 

Tuottotavoite 

     Tilikauden yli-

/alijäämä -2 975 -3 357 -3 335 -3 335 -3 335 

      Muutos-% 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Tulot 

 

2,5 0,0 0,0 0,0 

Menot 

 

8,2 0,0 0,0 0,0 

Toimintakate  

 

-12,2 0,0 0,0 0,0 
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Palveluosasto 

     

 

Tilinpäätös Tulos- Talousarvio- Talous- Talous- 

  

budjetti ehdotus suunnitelma suunnitelma 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

 

1000 € 1000 € 1000 € 1000 € 1 000 € 

  

  

 

    

Myyntitulot 8 786 7 810 5 979 6 009 6 039 

Maksutulot 18 393 17 238 21 449 21 417 21 465 

Tuet ja avustukset 7 

    Vuokratulot 7 682 5 919 7 200 7 236 7 272 

Muut tulot 10 875 14 548 11 820 11 397 11 398 

Valmistus omaan 

käyttöön 

 

0 

   Tulot yhteensä 45 743 45 515 46 448 46 059 46 174 

      Palkat ja palkkiot 5 271 5 823 5 933 6 022 6 112 

Muut henkilöstömenot 1 754 1 955 2 019 2 049 2 080 

Palvelujen ostot 2 650 2 586 2 446 2 563 2 686 

Aineet, tarvikkeet ja 

tavarat 
243 192 243 247 251 

Avustukset 

  

0 

  Vuokrat 7 190 1 404 1 508 1 532 1 557 

Muut menot 45 638 449 457 465 

Menot yhteensä 17 153 12 598 12 598 12 870 13 151 

      Toimintakate 28 590 32 917 33 850 33 189 33 023 

Poistot 464 469 520 620 620 

Tilikauden tulos 28 126 32 448 33 330 32 569 32 403 

Tuottotavoite 

 

0 0 0 0 

Tilikauden yli-

/alijäämä 28 126 32 448 33 330 32 569 32 403 

      Muutos-% 

 

15/14 16/15 17/16 18/17 

Tulot 

 

-0,5 2,0 -0,8 0,2 

Menot 

 

-26,6 0,0 2,2 2,2 

Toimintakate  

 

15,1 2,8 -2,0 -0,5 
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Liite 2        Investointiosan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus 2016 – 2018 
Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous-

päätös budjetti arvio suunni- suunni-

ehdotus telma telma

2014 2015 2016 2017 2018

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

MENOT YHTEENSÄ 85 447 114 657 118 793 117 674 126 945

Muutos-% 34,2 3,6 -0,9 7,9

803 KADUT,LIIKENNEVÄYLÄT 

JA RADAT

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous-

päätös budjetti arvio suunni- suunni-

ehdotus telma telma

2014 2015 2016 2017 2018

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

MENOT YHTEENSÄ 78 183 102 927 108 327 107 748 115 620

Muutos-% 31,6 5,2 -0,5 7,3

 8 03 08 Uudisrakentaminen 21 288 23 480 23 000 22 300 23 800

 ylitysoikeus 710

 Eteläinen suurpiiri 461 580 580 540 500

 Läntinen suurpiiri 1 490 1 220 1 140 1 210 1 200

 Keskinen suurpiiri 1 029 650 320 540 500

 Pohjoinen suurpiiri 983 1 210 1 160 850 900

 Koillinen suurpiiri 6 073 4 580 5 300 5 300 5 300

 Kaakkoinen suurpiiri 330 950 1 500 1 450 800

 Itäinen suurpiiri 5 145 4 520 5 200 5 200 5 800

 Östersundomin suurpiiri 29 400 300 410 500

 Meluesteet 1 023 1 100 1 000 1 000 3 000

 Ranta-alueiden kunnostus 1 143 1 770 2 000 1 500 1 000

Joukkoliikenteen kehittäminen 3 582 6 500 4 500 4 300 4 300

 8 03 09 Perusparantaminen 

 ja liikennejärjestelyt 22 284 30 857 36 500 35 800 36 300

 ylitysoikeus 6 883

 Katujen peruskorjaukset 4 011 7 288 5 000 5 000 5 000

 Siltojen peruskorjaus 5 239 6 091 6 000 6 000 6 000

Ulkovalaistuksen peruskorjaus 8 000 8 000 8 000

 Päällysteiden uusiminen 5 123 5 257 5 000 5 000 5 000

 Liikennejärjestelyt 2 548 2 797 3 500 3 000 3 500

Jalankulun ja pyöräilyn väylät 5 363 9 424 9 000 8 800 8 800

 8 03 10 Yhteishankkeet  

 Liikenneviraston kanssa,khn käyttöön 2 746 1 750 1 700 1 750 6 750

 ylitysoikeus 23 190

 Hakamäentie 0 0 0 0 0

 Lahdenväylä 0 0 0 0 0

 Hämeenlinnanväylä 0 0 0 0 0

 Kehä I/Kivikontie 2 630 0 0 0 0

 Kehä I / Espoon raja-Vihdintie 0 0 0 0 0

 Kehä I / Hämeenlinnanväylä 0 0 0 0 0

 Kehä I / Myllypurontien eritasoliittymä 0 0 0 1 000 5 500

 Kehä I / Itäväylä 0 0 0 0 0

 Tuusulanväylä 0 600 450 0 0

 Itäväylä 0 0 0 0 0

 Länsiväylä 0 0 0 0 0

 Vihdintie 0 400 0 0 0

 Porvoonväylä 0 500 700 0 0

 Kehä I / meluntorjunta 0 0 300 500 1 000

 Kust.tehokk. hankk. KUHA 0 0 0 0 0

 Tiehankkeiden suunnittelu 116 250 250 250 250  
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 8 03 13 Muut kadunpidon 

 investoinnit 1 412 1 360 1 400 1 400 1 400

 ylitysoikeus

 Täytemaan vastaanottopaika 535 680 700 700 700

 Lumenvast.ottop. ja hiek. 602 450 450 450 450

 Yleiset käymälät 275 230 250 250 250

 8 03 20 Liityntäpys paikat, 1 241 1 500 1 477 1 408 1 420

 khn käyttöön

 ylitysoikeus 0

 Liityntäpysäköinti 1 241 1 500 1477 1408 1420

8 03 30 Projektialueiden kadut , 29 212 43 980 44 250 45 090 45 950

Khn käytettäväksi

ylitysoikeus 19 170

Kamppi-Töölönlahti 3 054 300 1 550 1 430 850

 ylitysoikeus 0

 Kamppi-Töölönlahti-alueen kadut 3 054 300 1 550 1 430 850

Jätkäsaari 3 845 4 400 5 000 3 000 3 500

 ylitysoikeus 920

 Jätkäsaaren kadut ja rantarak 3 845 4 400 5 000 3 000 3 500

 Kalasatama 4 137 13 780 7 500 11 000 5 500

 ylitysoikeus 10 460

 Sörnäisten liikennetunneli 0 0 0 0 500

 Kalasataman kadut ja ranta- 4 137 13 780 7 500 11 000 5 000

rakenteet

Kruunuvuorenranta 6 497 5 350 4 000 4 500 8 000

 ylitysoikeus 3 136

 Itäväylä/Linnanrakentajantie 51 500 1 000 1 000 4 800

Kruunusillat 1 154 500 0 0 0

 K-vuorenrannan kadut ja 5 292 4 350 3 000 3 500 3 200

 rantarakenteet

Pasila 9 902 17 080 20 600 21 460 24 300

ylitysoikeus  4 000

 Ilmala ja Länsi-Pasila,   

 kadut ja rakenteet 2 701 30 270 1 332 1 210

 Keski-Pasila, kadut ja rakenteet 6 726 16070 19 340 19 080 20 900

 Pohjois-Pasila, kadut ja rakenteet 0 340 200 800 1 360

 Pasilan konepaja-alue 475 640 790 248 830

 

Kuninkaankolmio 1777 3070 4100 2000 1100

ylitysoikeus 654

 Kuninkaantammen alue 226 3070 3 630 1 420 650

 Honkasuon alue 1551 0 470 580 450

 

Kruunusillat 0 0 1 500 1 700 2 700  
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 8 06 PUISTORAKENTAMINEN

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous-

päätös budjetti arvio suunni- suunni-

ehdotus telma telma

2014 2015 2016 2017 2018

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

MENOT YHTEENSÄ 6 380 10 588 9 406 8 968 10 469

Muutos-% 66,0 -11,2 -4,7 16,7

 8 06 08 Uudet puistot ja puistojen 

peruskorjaukset 4 583 4 858 6 746 6 168 6 199

8 06 30 Projektialueiden puistot, 

Khn käyttöön 1 797 5 730 2 660 2 800 4 270

ylitysoikeus

 8 06 11 Kamppi-Töölönlahti

alueen puistot 567 4 000 800 450 1 200

 ylitysoikeus 2 680

 8 06 14 Jätkäsaaren puistot 1 126 800 500 1 100 1 520

 ylitysoikeus 670

 8 06 15 Kalasataman puistot 104 810 940 500 500

ylitysoikeus 75

 8 06 16 Kruunuvuorenrannan 0 0 0 100 500

 puistot

 8 06 17 Pasilan puistot 0 0 150 350 250

 8 06 18 Kuninkaankolmion 0 120 270 300 300

 puistot

 

 8 09 IRTAIN OMAISUUS

Tilin- Tulos- Talous- Talous- Talous-

päätös budjetti arvio suunni- suunni-

ehdotus telma telma

2014 2015 2016 2017 2018

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

MENOT YHTEENSÄ 884 1 142 1 060 958 856

Muutos-% 29,2 -7,2 -9,6 -10,6  
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Liite 3        Investointiohjelma 2016 - 2025 
 
Talousarvion alakohta TAE TSE TSE Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava Alustava

Nro Nimi 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€ M€

   

8 03 KADUT, LIIKENNEVÄYLÄT JA RADAT 108,3 107,7 115,6 126,7 152,4 151,9 153,6 159,0 152,0 146,0

8 03 08 UUDISRAKENTAMINEN 23,0 22,3 23,8 23,2 23,8 23,8 26,1 27,5 27,4 26,5

 - Suurpiirit 15,5 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5

 - Meluesteet 1,0 1,0 3,0 1,5 1,0 1,0 2,1 2,5 2,4 1,5

 - Ranta- ja vesirakentaminen 2,0 1,5 1,0 1,7 1,8 1,3 2,0 2,5 2,5 2,5

 - Joukkoliikenteen kehittäminen 4,5 4,3 4,3 4,5 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0

8 03 09 PERUSPARANTAMINEN JA LIIKENNE- 36,5 35,8 36,3 38,5 44,4 44,0 46,7 44,3 43,4 42,0

JÄRJESTELYT

 - Katujen peruskorjaukset 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5

 - Siltojen peruskorjaus ja uusiminen 6,0 6,0 6,0 7,5 13,9 12,5 13,0 9,6 8,6 9,0

 - Ulkovalaistuksen peruskorjaus 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

 - Päällysteiden uusiminen 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5

 - Liikenteen turvallisuus- ja sujuvuusjärjestelyt 3,5 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0

 - Jalankulun ja pyöräilyn väylät 9,0 8,8 8,8 9,5 11,0 12,0 13,7 13,7 13,8 12,0

8 03 10 YHTEISHANKKEET / LIIKENNEVIRASTO, Khn käytettäväksi1,7 1,8 6,8 5,3 5,4 10,4 20,3 18,9 11,5 15,5

8 03 13 MUUT KADUNPIDON INVESTOINNIT 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0

8 03 20 LIITYNTÄPYSÄKÖINTI, Khn käytettäväksi 1,5 1,4 1,4 1,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

8 03 30 PROJEKTIALUEIDEN KADUT, Khn käytettäväksi 44,2 45,0 45,9 56,8 75,4 69,2 56,0 63,8 64,7 57,0

8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti 1,5 1,4 0,9 1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 03 30 22 Jätkäsaari 5,0 3,0 3,5 4,5 7,0 5,5 6,0 5,5 2,5 2,5

8 03 30 30 Kalasatama 7,5 11,0 5,5 9,0 13,5 7,5 25,5 44,9 48,5 44,8

 - Sörnäisten liikennetunneli 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 20,5 43,4 47,2 42,3

 - Kalasataman kadut ja rantarakenteet 7,5 11,0 5,0 8,0 12,5 7,0 5,0 1,5 1,3 2,5

8 03 30 40 Kruunuvuorenranta 4,0 4,5 8,0 9,5 5,8 7,0 5,0 8,3 5,6 4,5

 - Itäväylä / Herttoniemen liittymä (Linnanrakentajantie) 1,0 1,0 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Kruunuvuorenrannan kadut ja rantarakenteet 3,0 3,5 3,2 4,7 5,8 7,0 5,0 8,3 5,6 4,5

8 03 30 50 Pasila 20,6 21,4 24,2 21,7 28,6 29,4 9,3 1,0 4,0 1,1

 - Ilmala ja Länsi-Pasila 0,3 1,3 1,2 1,4 3,9 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Veturitie 6,8 13,6 9,3 5,4 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 - Keski-Pasila 12,5 5,5 11,6 11,0 14,6 19,5 6,1 0,3 1,5 0,0

 - Pohjois-Pasila 0,2 0,8 1,3 2,5 5,3 3,5 3,2 0,7 2,5 1,1

 - Pasilan konepaja-alue 0,8 0,2 0,8 1,4 1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0

8 03 30 60 Kuninkaankolmio 4,1 2,0 1,1 2,0 2,0 1,3 1,0 1,1 1,1 1,1

 - Kuninkaantammen alue 3,6 1,4 0,6 1,7 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8

 - Honkasuon alue 0,5 0,6 0,5 0,3 0,8 0,3 0,0 0,3 0,3 0,3

Kruunusillat 1,5 1,7 2,7 9,0 16,5 16,5 7,2 1,0 0,0 0,0

Uudet projektialueet 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0

8 06 PUISTORAKENTAMINEN 9,4 9,0 10,5 11,3 10,3 12,3 12,1 12,2 12,0 12,5

      

8 06 08 UUDISRAKENT. JA PERUSKORJAUS 6,7 6,2 6,2 6,2 6,2 7,2 7,2 7,2 7,2 6,5

8 06 30 PRPOJEKTIALUEIDEN PUISTOT, Khn käytettäväksi 2,7 2,8 4,3 5,1 4,1 5,1 4,9 5,0 4,8 6,0

8 06 3010 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 0,8 0,5 1,2 1,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 06 3020 Jätkäsaaren puistot 0,5 1,1 1,5 2,0 2,1 2,0 1,5 1,5 1,5 0,5

8 06 3030 Kalasataman puistot 0,9 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 0,4 1,5 1,5 1,5

8 06 30 x Kruunuvuorenrannan puistot 0,0 0,1 0,5 0,5 0,4 0,4 1,2 1,0 1,0 1,5

8 06 30 x Pasilan puistot 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 1,0 0,8 1,0 0,8 1,5

8 06 30 x Kuninkaankolmion puistot 0,3 0,3 0,3 0,6 0,5 1,2 1,0 0,0 0 1,0

8 03 +8 06 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 117,7 116,7 126,1 138,0 162,7 164,2 165,7 171,2 164,0 158,5
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Liite 4        Yhdistysten jäsenyydet 
 

 

• Pohjoismaiset Rakennuspäivät Suomen osasto- 

Nordisk Byggdag Finlands avdelning ry  600 euroa 

• ArchiMad-kerho; toimittaja Micro Aided Design 600 euroa 

• Suomen tieyhdistys    1 000 euroa 

• Viherympäristöliitto    1 300 euroa 

• Energie-Cités    5 500 euroa 

• Finnish Green Building Council   3 500 euroa 
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Liite 5  Taksat ja maksut 

Yleisten alueiden käytöstä veloitettavat maksut 1.4.2015 alkaen 

Pysyväisluonteisten rakenteiden ja laitteiden sijoittaminen yleisille alueille 

Suostumus yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan rakenteen tai laitteen sijoittamiseen 

Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:ssä tarkoitetuista yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevista 

johdoista, kaapeleista, putkista ja niihin liittyvistä laitteista sekä telekaapeleista ei veloiteta 

vuokraa tai muita maksuja. 

Sijoituslupa maanalaiselle rakenteelle ja laitteelle  

Tyyppi Maksu 
Vähimmäis-

veloitus 

Muut kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetut 

johdot, putket ja kaapelit 
36 €/m  360 € 

Kaapelit HKR:n kanavistossa 6 €/m   

Rakennuksen perustukset, kun ylitys on enemmän kuin 

rakennusjärjestyksen 6 §:n 1 kohta sallii 
18 €/m2   

Sulku- ja siirtymälaatat sekä tukimuurien anturat 36 €/m2 108 € 

Yhdyskäytävät, alikulkutunnelit sekä suuret 

erikoisrakenteet: 
    

a. maanpinnan alapuolella 
108 €/m3   

b. maan pinnalla 
72 €/m2   

Tukiseinät:     

c. syvemmällä kuin 3,0 metrin syvyydessä 
Korvauksetta   

d. alle 3,0 metrin syvyydessä 
108 €/m   

Tukipaalut ja pysyvät maa- tai kallioankkurit  

(ryhmän ääripisteiden rajaama pinta-ala) 
36 €/m2   

Jännitteettömät maa- tai kallioankkurit  

(0,5 m x ankkurin pituus) 
Korvauksetta   
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Erikoiskaivot, savunpoistoluukut ja muut vastaavat 200 €/kpl   

 

Sijoituslupa maanpäälliselle rakenteelle ja laitteelle 

Tyyppi Maksu 
Vähimmäis-

veloitus 

Rakennuksen erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja 

muut vastaavat rakennuksen osat, kun ylitys on enemmän 

kuin rakennusjärjestyksen 6 §:n 2 kohta sallii 

36 €/m2 108 € 

Rakennuksen maanpäälliset tekniset laitteet ja muut 

vastaavat, kun ylitys on enemmän kuin 

rakennusjärjestyksen 6 § 3 kohta sallii 

72 €/m2 216 € 

Olemassa olevan rakennuksen portaat ja luiskat sekä muut 

vastaavat, kun ylitys on enemmän kuin 

rakennusjärjestyksen 6 §:n 4 kohta sallii 

72 €/m2 216 € 

Rakennukseen liittyvät varusteet ja erillislaitteet 56 €/kpl 
 

Muut maanpäälliset varusteet ja erillislaitteet 225 €/kpl 
 

Yleisten väestönsuojien raitisilmaputket, savunpoistoluukut 

ja -putket sekä ilmanvaihtoputkien maanpäälliset rakenteet 
Korvauksetta 

 

Aidat ja muurit (ylitys enintään 0,5 m) 36 €/m 216 € 

Lujitemaamuurit, tukimuurit ja -pengerrykset 72 €/m2 
 

Kulkutiet 72 €/m2 216 € 
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Yleisellä alueella tehtävät työt 

(Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14 b) 

Yleisellä alueella tehtävistä töistä veloitettava maksu koostuu ilmoituksen käsittely- ja 

valvontamaksusta sekä alueenkäyttömaksusta.  

Kaivutyö 

Alueenkäyttömaksu 

Työn koko  

Maksuluokka 1 
Helsingin niemi, 

liikenteellisesti tärkeät 
kadut sekä A1-, A2- ja 
A3-hoitoluokan puistot 

Maksuluokka 2 
Muut kadut sekä B- 

ja C-hoitoluokan 
puistot 

Maksuluokka 3 
Rakentamaton alue 

alle 60 m² 50,00 €/päivä 25,00 €/päivä 12,50 €/päivä 

60 m² - 120 m² 65,00 €/päivä 32,50 €/päivä 16,25 €/päivä 

yli 120 m² 80,00 €/päivä 40,00 €/päivä 20,00 €/päivä 

Ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksu 

Kaivutyö 180 € 

 

 

Muu yleisellä alueella tehtävä työ 

Alueenkäyttömaksu 

Työn koko/yksikkö  

Maksuluokka 1 
Helsingin niemi, 

liikenteellisesti tärkeät 
kadut sekä A1-, A2- ja 
A3-hoitoluokan puistot 

Maksuluokka 2 
Muut kadut sekä B- 

ja C-hoitoluokan 
puistot 

Maksuluokka 3 
Rakentamaton alue 

alkava 15 m² 6,00 €/päivä 3,00 €/päivä 1,30 €/päivä 

Ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksu 

Tilapäinen työ (mm. vaihtolava, 

nostotyö, muutto, kuvaus) 
60 € 

Työmaavuokraus (mm. julkisivu-

saneeraus, työmaatukikohta, 

varastoalue) 

180 € 
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 Ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu 

Kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen 

maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä 14 a §:ssä tarkoitetulla tavalla työmaana, jos alue 

rajataan pois yleisestä käytöstä. 

Ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu kaivutöissä ja työmaavuokrauksissa on 180 € (sisältää 

kolme valvontakäyntiä: aloitus-, työnaikainen ja loppukatselmus). Muissa yleisellä alueella 

suoritettavissa töissä ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu on 60 € (sisältää yhden 

valvontakäynnin). 

Käsitellyn hakemuksen peruutustapauksessa veloitetaan alkuperäinen käsittely- ja 

valvontamaksu. 

Hätätöissä (ennalta arvaamaton työ) ilmoitus tulee tehdä välittömästi tai viimeistään seuraavana 

arkipäivänä. Ilmoituksesta ja työstä veloitetaan normaalin taksan mukaiset maksut. Jos 

ilmoitusta ei tehdä em. mukaisesti, käsitellään asia luvattomana työnä. 

 Alueenkäyttömaksu 

Alueenkäyttömaksu veloitetaan siltä ajalta, kun alue on poissa yleisestä käytöstä. Veloitus 

päättyy, kun työ on valmis, sen valmistumisesta on tehty kirjallinen ilmoitus ja alue on 

hyväksytysti vastaanotettu.  

Luvan voimassaoloon liittyvät muutosilmoitukset tulee tehdä luvan voimassaoloaikana. 

2.1 Kaivutyöt 

Maksuluokkien rajalle sijoittuvissa alle 120 m² töissä alueenkäyttömaksu määräytyy kalliimman 

maksuluokan mukaan. 

Mikäli kaivutöiden talvityökaudella 1.12.–14.5. työmaa on saatettu toiminnalliseen kuntoon ja 

siitä on tehty ilmoitus, alueenkäyttömaksu katkeaa talvityöajaksi. Alueenkäyttömaksun veloitus 

jatkuu, kun työ jatkuu työmaalla, tai viimeistään 15.5. alkaen, mikäli aluetta ei ole hyväksytysti 

vastaanotettu sitä ennen.  

Talvityökaudeksi määritelty työ tulee olla valmiina 31.5. mennessä.  

Poikkeavissa sääolosuhteissa talvityöaika määritellään erikseen. 

Toiminnalliseen kuntoon saattamisesta (talvityö) ja työn valmistumisesta tulee tehdä ilmoitus 

viiden (5) arkipäivän kuluessa. Jos ilmoitus tulee myöhemmin, alueenkäyttömaksu määräytyy 

ilmoituspäivämäärän mukaan. 

Yleisillä alueilla tehtävien töiden taksaperiaatteet 
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Alueenkäyttömaksua ei veloiteta, jos työ tehdään kunnan suorittaman kadun rakentamiseen 

liittyvän muun työn yhteydessä. Alueenkäyttömaksua ei veloiteta siltä ajalta, jonka alue on 

työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä, jota ei voida ennakoida. (Laki kadun ja 

eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta § 14 b) 

Viranomaisella on mahdollisuus määritellä ”force majeure” –tilanteessa alueenkäyttömaksusta 

vähennettävät päivät (esim. erittäin poikkeuksellinen sääolosuhde, tulva). 

2.2  Muut työt 

Muissa kuin kaivutöissä alueenkäyttömaksun yksikköhinta veloitetaan jokaiselta alkavalta         

15 m²:ltä. 

Työn valmistumisesta tulee tehdä ilmoitus viiden (5) arkipäivän kuluessa. Jos ilmoitus tulee 

myöhemmin, alueenkäyttömaksu määräytyy ilmoituspäivämäärän mukaan. 

Mikäli työmaavuokrauksessa on rakennettu altakuljettava teline (esim. julkisivuremontti), 

veloitetaan siltä alalta 50 % alueenkäyttömaksusta 

Kadun katkaisusta nosto- ja muissa tilapäisissä töissä veloitetaan alueen koon mukaan 

muodostunut hinta. Vähimmäisveloitus on 100 €/päivä. 

Mikäli asemakaavassa on määrätty kaupungin vuokratontille rakennettavaksi omakoti- tai 

paritalo, johon liittyvä työmaa ei tontin pienuudesta tai mallista johtuen mahdu tontille, 

veloitetaan yleisellä alueella olevan työmaa-alueen hinnasta 50 %. 

Hankkeet, joissa kaupunki on hankkeen omistajana tai osaomistajana, maanvuokrataksana 

käytetään kiinteistölautakunnan hyväksymää taksaa.  

 Lupaehtojen laiminlyöntimaksu 

Yleisellä alueella tehtävien töiden ehtojen laiminlyönnistä veloitetaan laiminlyöntimaksu, jonka 

suuruus 500 €/päivä. Laiminlyöntimaksu voidaan määrätä jokaisesta rikkeestä erikseen. 

Laiminlyöntimaksuun sisältyy yksi valvontakäynti. 

Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu 60 €. 

Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntitapauksessa (luvaton työ) peritään kaksinkertaisena sekä 

ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu että alueenkäyttömaksu. Lisäksi peritään 

laiminlyöntimaksu 500. 

 Ennallistamisvelvoite 

Mikäli työ ei ole valmis kahden (2) viikon kuluessa lupapäätöksen voimassaolon päättymisestä, 

kaivutyön talvitöiden tavoiteaikojen määräpäivistä tai kirjallisesta kehotuksesta, on kaupungilla 

oikeus teettää työ loppuun. Jos loppuun saattamaton työ aiheuttaa vaaraa ympäristölle, voi työn 

teettää välittömästi, ellei luvan saaja siihen kykene. Luvansaaja vastaa täysimääräisesti 

teettämistyöstä aiheutuneista kustannuksista. 
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 Vahingonkorvaukset 

Luvansaaja vastaa kaupungille tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamistaan vahingoista. 

Ulkoilmatapahtumien maksut  

Yleisölle maksuton tapahtuma on avoin tapahtuma, joka rajoittaa alueen yleistä käyttöä. 

Yleisölle maksullinen tapahtuma on tapahtuma, jossa alue on rajattu pois yleisestä käytöstä ja 

johon osallistuvalta yleisöltä peritään pääsymaksu. 

Yleisöltä suljettu tapahtuma on tavallisesti kutsuvierastilaisuus ja siihen osallistuminen edellyttää 

kutsun tapahtumanjärjestäjältä. Tapahtumapaikka on rajattu pois yleisestä käytöstä. 

 

Ulkoilmatapahtumien maksut keskeisillä alueilla 

Hinta/lohko/päivä 
+ alv 
 

Hinta sisältää 

rakenteet 

Yleisölle maksuton 
tapahtuma 

Yleisölle maksullinen tapahtuma   
Yleisöltä 
suljettu 

tapahtuma 

Tapahtuma-
päivä 

Tapahtuman  
rakennus- ja 
purkupäivä 

Tapahtuma-
päivä 

1-14 pv 

Tapahtuma-
päivä 

15. pv alkaen 

Tapahtuman  
rakennus- ja 
purkupäivä 

Tapahtuma-
päivä (myös 
rakennus- ja 
purkupäivä) 

Narinkka 
(lohko A-D) 

600 € 300 € 1 200 € 600 € 600 € 1 800 € 

Mauno Koiviston 

aukio (lohko E) 
300 € 150 € 600 € 300 € 300 € 900 € 

Rautatientori 
(lohko A-D) 

500 € 250 € 1 000 € 500 € 500 € 1 500 € 

Rautatientori 
(lohko E-F) 

300 € 150 € 600 € 300 € 300 € 900 € 

Kansalaistori 
(lohko A) 

500 € 250 € 1 000 € 500 € 500 € 1 500 € 

Kansalaistori 
(lohko B) 

700 € 350 € 1 400 € 700 € 700 € 2 100 € 

Kansalaistori 

(lohko C) 
400 € 200 € 800 € 400 € 400 € 1 200 € 

Kaisaniemen 
puisto (lohko A-D) 

500 € 250 € 1 000 € 500 € 500 € 1 500 € 

Töölönlahden-

puisto (lohko A) 
2 000 € 1 000 € 4 000 € 2 000 € 2 000 € 6 000 € 

Töölönlahden-

puisto (lohko B-C) 
1 500 € 750 € 3 000 € 1 500 € 1 500 € 4 500 € 

Töölönlahden-
puisto (lohko D) 

2 500 € 1 250 € 5 000 € 2 500 € 2 500 € 7 500 € 
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Ulkoilmatapahtumien maksut vyöhykejaon mukaan 

Hinta/päivä 
+ alv 

Yleisölle maksuton tapahtuma (avoin tapahtuma) 

Tapahtumapäivä                
1-14 pv 

100 m² ylittävistä 
rakenteista 

300 m² ylittävistä 
rakenteista 

Tapahtumapäivä                
15. pv alkaen 

Tapahtuman 
rakennus- ja 
purkupäivä  

sis. 100 m² rakenteita 

Vyöhyke 1  500,00 € 50,00 €/10 m² 25,00 €/10 m² 
50 % 

päivähinnasta 
50 % 

päivähinnasta 

Vyöhyke 2 250,00 € 25,00 €/10 m² 12,50 €/10 m² 
50 % 

päivähinnasta 

50 % 

päivähinnasta 

Vyöhyke 3 125,00 € 12,50 €/10 m² 6,25 €/10 m² 
50 % 

päivähinnasta 
50 % 

päivähinnasta 

 

  
Yleisölle maksullinen tapahtuma   

  
Tapahtumapäivä 1-14 pv (Perushinta + pinta-alahinta*) 

Tapahtuma-
päivä  

15. pv alkaen 

Tapahtuman 
rakennus- ja 
purkupäivä  

Hinta/päivä 
+ alv 

Perushinta 

+ Pinta-ala-
hinta*  

0-2000 m² 
alueen osalta 

+ Pinta-ala-
hinta*  

2000-4000 m² 
alueen osalta 

+ Pinta-ala-
hinta*  

yli 4000 m² 
alueen osalta 

Vyöhyke 1  500,00 € + 1,00 € x m² + 0,50 € x m² + 0,25 € x m² 
50 % 

päivähinnasta 
50 % 

päivähinnasta 

Vyöhyke 2 250,00 € + 0,50 € x m² + 0,25 € x m² + 0,125 € x m² 
50 % 

päivähinnasta 

50 % 

päivähinnasta 

Vyöhyke 3 125,00 € + 0,25 € x m² + 0,125 € x m² + 0,0625 € x m² 
50 % 

päivähinnasta 
50 % 

päivähinnasta 

 

  

Yleisöltä suljettu 
tapahtuma 

 

Vyöhyke 1 Vyöhyke 2 Vyöhyke 3 

Hinta/päivä 
+ alv 

Tapahtumapäivä 
(myös rakennus- ja 

purkupäivät) 

01 Kruununhaka 

02 Kluuvi 
03 Kaartinkaupunki 
04 Kamppi 
05 Punavuori 
06 Eira 

07 Ullanlinna 

10 Sörnäinen 
11 Kallio 
12 Alppiharju 
15 Meilahti 
16 Ruskeasuo 
17 Pasila 
18 Laakso 
19 Mustikkamaa– 

28 Oulunkylä 

29 Haaga 
32 Konala 
33 Kaarela 
34 Pakila 
35 Tuomarinkylä 

36 Viikki 

46 Pitäjänmäki 

47 Mellunkylä 
48 Vartiosaari 
49 Laajasalo 
50 Villinki 
51 Santahamina 

52 Suomenlinna 

Vyöhyke 1  
500,00 €                                

+ 2,00 € x m² 

Kaivopuisto 2 000 € 1 000 € 4 000 € 2 000 € 2 000 € 6 000 € 

Senaatintori 3 000 € 1 500 € 6 000 € 3 000 € 3 000 € 9 000 € 

Säiliö 468 200 € 100 € 200 € 200 € 100 € 
Tapah-

tumapäivä 

200 € 

Rak.-/ 

purkupv 

100 € 
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Vyöhyke 2 
250,00 €                          

+ 2,00 € x m² 

08 Katajanokka 
09 Kaivopuisto 
13 Etu-Töölö 

14 Taka-Töölö 
20 Länsisatama 

     Korkeasaari 
21 Hermanni 
22 Vallila 
23 Toukola 
24 Kumpula 
25 Käpylä 
26 Koskela 
27 Vanhakaupunki 
30 Munkkiniemi 
31 Lauttasaari 

42 Kulosaari 

37 Pukinmäki 
38 Malmi 
39 Tapaninkylä 

40 Suutarila 
41 Suurmetsä 
43 Herttoniemi 
44 Tammisalo 
45 Vartiokylä 

53 Ulkosaaret 
54 Vuosaari 
55 Östersundom 

56 Salmenkallio 
57 Talosaari 
58 Karhusaari 
59 Ultuna Vyöhyke 3 

 125,00 €                              
+ 2,00 € x m² 

 

* Yleisölle maksullisissa tapahtumissa vuokraa kohtuullistetaan alueen koon mukaisesti. 

0–2000 m² osalta pinta-alahinnasta veloitetaan 100 %, 2000–4000 m² osalta pinta-alahinnasta 

veloitetaan 50 % ja 4000 m² ylittävältä osalta pinta-alahinnasta veloitetaan 25 %. 

 

 

Lyhytkestoiset mainos- ja markkinointitapahtumat (esim. promootiot ja tuote-esittelyt) 

Mainos- ja markkinointitapahtuma on avoin tapahtuma, jossa on tuotteiden esittelyä, jakelua tai 

myyntiä. Hintaan vaikuttavat perusmaksun lisäksi yleisestä käytöstä poisrajatun alueen pinta-ala, 

sijaintivyöhyke sekä tapahtuman kesto. 

Keskeiset alueet 

Hinta/lohko/päivä + alv 
Tapahtumapäivä 

Hinta sisältää 

rakenteet 

Tapahtuman 

rakennus- ja 

purkupäivä 

Narinkka (lohko A-D) 600,00 € 300,00 € 

Mauno Koiviston aukio (lohko E) 500,00 € 250,00 € 

Rautatientori (lohko A-D) 500,00 € 250,00 € 

Kansalaistori (lohko A) 500,00 € 250,00 € 

Kansalaistori (lohko B) 700,00 € 350,00 € 

Kansalaistori (lohko C) 500,00 € 250,00 € 

Asema-aukio (lohko A-B) 500,00 € 250,00 € 

Muut alueet 

Hinta/päivä + alv 

Tapahtumapäivä 10 m² ylittävistä 

rakenteista 

Tapahtuman 

rakennus- ja 

purkupäivä sis. 10 m² rakenteita 

Vyöhyke 1 (ks. sivu 7) 500,00 € 50,00 €/10 m² 
50 % 

päivähinnasta 
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Vyöhyke 2 (ks. sivu 7) 250,00 € 25,00 €/10 m² 
50 % 

päivähinnasta 

Vyöhyke 3 (ks. sivu 7) 125,00 € 12,50 €/10 m² 
50 % 

päivähinnasta 

 

Mikäli tapahtuma peruuntuu hakijan toimesta myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen tapahtuman 

ajankohtaa, alueen käytöstä veloitettava maksu veloitetaan kokonaisuudessaan. 

 

Ulkoilmatapahtumien maksuihin liittyvät periaatteet 

Tapahtuman rakennus- ja purkupäiviltä veloitetaan puolet varsinaisen tapahtumapäivän hinnasta 

lukuun ottamatta yleisöltä suljettua tapahtumaa, jossa kyseisiltä päiviltä veloitetaan varsinaisen 

tapahtumapäivän täysi hinta. 

Jos tapahtuma poikkeaa luonteensa tai erityispiirteidensä vuoksi tässä esitetystä hinnasta, 

tapahtuma hinnoitellaan tapauskohtaisesti ulkoilmatapahtumien maksuja soveltaen. Merkittävät 

ja poikkeukselliset tapahtumat esitellään lautakunnan hyväksyttäväksi. 

Tapahtuman turva-alueeksi varatusta alueesta, joka ei ole varsinaisena tapahtuma-alueena, ei 

veloiteta maankäyttömaksua. Turva-alueella ei saa tällöin olla rakenteita tai toimintaa. 

Mikäli tapahtuma peruuntuu hakijan toimesta myöhemmin kuin 7 vuorokautta ennen tapahtuman 

ajankohtaa, maankäyttömaksu veloitetaan täysimääräisesti. 

Mikäli päävuokraus on liikuntaviraston tekemä ja tapahtumaan liitetään rakennusviraston alueita, 

noudatetaan hinnoittelussa liikuntaviraston hinnastoa. 

Alennettu hinta ulkoilmatapahtumissa 

Mikäli tapahtumanjärjestäjällä on hyväksytty Ekokompassi tapahtuma -passi, annetaan 

maankäyttöhinnasta 30 % alennus. Alennuksen saamiseksi on esitettävä voimassaoleva todistus 

maankäyttöluvan hakemisen yhteydessä. Jälkikäteen toimitettuja todistuksia ei huomioida. 

Seuraaviin ryhmiin kuuluville tapahtumille myönnetään maankäyttölupa korvauksetta, ellei toisin 

mainita: 

1. Hyväntekeväisyys- tai kansalaisjärjestöjen sekä oppilaitosten yleishyödyllisen toiminnan 

edistämistä ja tiedon jakamista varten järjestettävät tapahtumat. Tilaisuuden tarkoituksena 

ei saa olla myytävien tuotteiden menekin edistäminen, vaan yksinomaan tiedon jakaminen 

tai huomion kiinnittäminen edistettävään asiaan. Tilaisuudesta mahdollisesti kertyvät varat 

tulee osoittaa yleishyödylliseen tai hyväntekeväisyystarkoitukseen tai järjestötoiminnan 

tukemiseen.  

2. Taide- tai kulttuuritapahtumat, jotka toteutetaan kevyin rakentein. Kyseessä tulee olla 

kaikille avoin ja maksuton tilaisuus.  
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3. Urheilutapahtuma, joka toteutetaan kevyin rakentein ja on kaikille avoin ja maksuton.  

e. Esimerkiksi kaikille osallistujille maksuton puistojumppa. 

4. Avoimesta urheilutapahtumasta, jossa käytetään raskaita rakenteita tai joka on 

osallistujille maksullinen, veloitetaan tapahtuma-aluekohtaisesta listahinnasta 50 %. 

f. Esimerkiksi osallistujille maksullinen puistojumppa. 

Mikäli tapahtumassa on lisäksi myynti- tai mainostoimintaa, veloitetaan koko tapahtuma-

aluekohtainen listahinta. 

5. Asukas- tai kaupunginosayhdistyksen tilaisuus, jonka tarkoituksena on elävöittää, 

parantaa tai kehittää omaa aluetta toimivammaksi kokonaisuudeksi.  

g. Esimerkiksi kirpputoritoiminta, kun käytetään vain kevyitä rakenteita eikä 

liikennejärjestelyjä tarvita.  

Säännönmukainen ja pitkäaikainen kirpputoritoiminta ohjataan Helsingin kaupungin 

tukkutorin alueille tai yksityistiloihin. 

6. Aatteellinen, hengellinen tai yhteiskunnallinen tapahtuma, jossa käytetään 

pääsääntöisesti vain kevyitä rakenteita. 

7. Tapahtuma tai tilaisuus, jossa kaupunki on järjestäjäkumppani tai isäntä. Kaupungin rooli 

tapahtumassa täytyy selvitä kaupungin johdon päätöksistä tai muulla tavalla.  

8. Tilataideteoksen sijoittaminen enintään muutamaksi kuukaudeksi.  

9. Nuorisojärjestöjen tapahtumat. Tilaisuuden tarkoituksena ei saa olla myytävien 

tuotteiden menekin edistäminen.  

h. Esimerkiksi partiotapahtumat. 

10. Yksityishenkilön järjestämä merkkipäiväjuhla puistoalueella. Tilaisuus kestää muutaman 

tunnin ja siinä käytetään korkeintaan vähäisiä rakenteita.  

11. Puolustusvoimien paraati- ja lippujuhlat, poliisivoimien esittely tai muut vastaavat 

tapahtumat. 

Alennetulla hinnalla tehtävä alueen luovutus ei oikeuta alueen edelleenluovutukseen. 

Kevyellä/vähäisellä rakenteella tarkoitetaan enintään 10 m² suuruista kevytrakenteista helposti 

siirrettävää telttaa tai muuta kevyttä rakennetta, jonka paino voi olla enintään 2000 kg. 

Raskaalla rakenteella tarkoitetaan kooltaan ja merkitykseltään yli 10 m² suuruista telttaa tai 

myyntikojua tai rakennetta tai vaihtoehtoisesti esim. kulkuneuvoa, jonka paino ylittää 2000 kg 
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Muu alueen tai rakenteen luovuttaminen 

Kioskitoiminta 

Kioskitoiminnan periaatteet päätöksen YTLK 6.5.2014 § 179 mukaisesti.  

Ulkotarjoilualueet 

Yleisten alueiden luovuttaminen terassitoimintaan vuosina 2014-2021 YTLK 4.6.2013 § 254 ja 

Terassiohjeen ja –ehtojen tarkistaminen YTLK 1.4.2014 § 136. 

Yleisen alueen luovuttaminen ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja lasitettuja katuterasseja 

varten ajalla 1.3.2014 – 31.12.2023 YTLK 25.2.2014 § 83. 

Mainospaikat 

Tyyppi Maksu 

Banderollit silloissa  450 €/kalenteriviikko + alv 

Suuret mainoslaitteet  

perusmaksu + mainoksen koko 
50 €/kk + 15 €/m²/kk + alv 

Ulkomainoslaitepaikat 

Noudatetaan kaupungin ja ClearChannelin 

välisen ulkomainoslaitesopimuksen 

vuokrahintoja. 

Siirrettävä mainosteline tai muun vastaavan sijoittaminen liikkeen edustalle päätöksen YTLK 

17.6.2014 § 267 mukaisesti korvauksetta. 

Koirakoulutuskentät 

Tyyppi Maksu 

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 
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Vaali-informaatiopisteet 

Vaali-informaatiopisteet päätöksen YTLK 10.12.2013 § 517 mukaisesti. Ehtojen mukaan lupa 

kiinteän vaali-informaatiopisteen (vaalimökki/asuntoauto tms.) pitämiseen yleisellä alueella 

myönnetään korvauksetta viikko ennen ennakkoäänestyksen alkamista vaalipäivän iltaan. 

Vaalimökin sijoittaminen kohteeseen sallitaan vuorokautta ennen vaalityön alkua myös 

korvauksetta. 

 

Muut 

Tyyppi Maksu 

Asuntotontteihin liittyvät pienet vuokraukset 
(1,5 x katumaan hinta) x pinta-ala (m²)  

x 5 %/v 

Päiväkotien tai vst. lisäpihat 
Noudatetaan kiinteistöviraston tonttiosaston 

hinnastoa 

Tele- ym. mastot ja laitekopit  

(Vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin): 
  

i. Maa-alue (1,5 x katumaan hinta) x pinta-ala (m²)  

x 5% /v 

j. Laitekoppi 50 €/kem² (elinkustannusind. 1951=100)  

x kem² x 5 %/v x ind. 

k. Masto 30 €/m (elinkustannusind. 1951=100)  

x korkeus (m) x 5 %/v x ind. 

Aluekeräyspisteet 200 €/keräyspiste/vuosi 

l. HSY:n aluekeräyspisteet  Korvauksetta 

Eräät pitkäaikaiset maanvuokraukset 
(Vuokraukset, jotka annetaan rakentamattomalle tai 
muuten käyttämättömälle maalle toistaiseksi voimassa 
olevana lyhyellä irtisanomisajalla, mutta saattavat kestää 
useampia vuosia (esim. kuorma-autojen lavojen 
säilytyskentät, maamassojen, konttien, lavojen ja 
ajoneuvojen varastointivuokraukset).) 

0,50 €/m²/kk 

Maatalousmaat 250 €/ha/vuosi 

Metsästysalueet 0,50 €/ha/metsästyskausi 

Minigolfradat    

m. Rata-alue 1,40 €/m²/vuosi 

n. Kioski minigolfradalla  320 €/vuosi 
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Muut  

Tyyppi Maksu Huomioita 

Liikkeen edustalla oleva esittely- 

ja myyntitila/-pöytä ja vastaava 
    

o. 0,8 m x 3,0 m Korvauksetta  
Hinta on 

kalenterivuosikohtainen 

p. Suurempi 150 €/kalenterivuosi + alv   

Keskuskadun myyntikojut ja  

–pöydät 
    

q. lyhytaikainen  

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

r. pitkäaikainen  

(15. päivästä alkaen)  
25 €/päivä/alkava 10 m² + alv   

Vappu, joulu, taiteiden yö tms. 

sesonkiluonteinen myyntiaika 
  

Rakennusvirasto 

määrittelee erikseen 

sesonkiaikojen 

myyntipaikat ja -ajat. 

Maksu on samansuuruinen 

koko kaupungissa. 

s. lyhytaikainen  

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

t. pitkäaikainen  

(15. päivästä alkaen)  
25 €/päivä/alkava 10 m² + alv 

Sirkukset ja tivolit 200 €/päivä + alv 

Korvaus sisältää oikeuden 

asentaa 20 kilpimainosta 

viikkoa ennen sirkuksen 

saapumista etukäteen 

rakennusviraston kanssa 

sovituille paikoille. 

Hiekkasiilot  600 €/vuosi   

Hiekkasiilon liittyessä yleisen 

alueen kunnossapitoon 
Korvauksetta   

Kesäteatterit  120 €/kuukausi 
Maksu veloitetaan teatterin 

näytäntöajalta 

Kaupunkiviljelysäkkipaikat 

yhdistyksille ja yhteisöille 
5 €/m²/viljelykausi   

Pienimuotoinen kaupallinen taide- 

ja kulttuuritoiminta 
Korvauksetta 

Kaupunkikuvaa 

elävöittävä, 

lyhytkestoinen, ilman 

rakenteita oleva, taide- ja 

kulttuuritoiminta yleisillä 

alueilla (esim. kuvataide, 
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Periaatteita muista alueen tai rakenteiden luovutuksista 

Pitkäaikaiset vuokrat ja alueen luovutukset sidotaan elinkustannusindeksiin. 

Sopimussakko ja –vakuus  

Sopimussakon määräämisellä pyritään varmistamaan maanomistajan suostumuksessa tai 

vuokrasopimuksessa määritettyjen maankäyttöön liittyvien ehtojen noudattaminen.  

Sopimussakkoa ja vakuutta käytetään tapauskohtaisesti. Jokaisessa maankäyttöluvassa 

arvioidaan riskit ja mahdollinen vahingon määrä tai ehtojen laiminlyöntiriski. Sakon ja vakuuden 

suuruus määräytyvät näiden mukaan. 

Pitkäaikaisissa vuokrasopimuksissa perussopimussakko on 500 €/viikko/sopimusrikkomus.  

Sopimussakossa maankäytön laajuus ja vaikuttavuus on huomioitava. Jos sopimussakko ei ole 

riittävän vaikuttava, sopimussakkoa korotetaan perittävän laskun loppusummaan perustuen 

+5…25 %.          

Viranhaltijan määrittämä hinta 

Jos yleisen alueen vähäiselle maankäytölle ei ole määritetty hintaa, päätösoikeuden omaavalla on 

mahdollisuus soveltaa olemassa olevaa hinnastoa ja määrittää uusi hinta. 

 

 
 

Pysäköintivirhemaksut (SisM 148/2012) 16.4.2012 lukien 
 

Pysäköintivirhemaksu keskustassa  80 € 

Pysäköintivirhemaksu muilla alueilla  60 €  

 

Jollei maksua makseta määräajassa, se korottuu 14 eurolla. 

 

Asukas- ja yrityspysäköintitunnukset (Ksv 10.6.2014 § 194) 1.1.2015 lukien 

 

Asukaspysäköintitunnusten lunastusmaksu v 2015 220 €/v 18 €/kk 

 

Asukaspysäköintitunnusten lunastusmaksu v 2016 240 €/v 20 €/kk 

 

Yrityspysäköintitunnusten lunastusmaksu v 2015-2016  370 €/v 

 

Maksullinen pysäköinti (Kvsto 9.12.2009 § 9) 1.1.2010 lukien 

valokuvaus, yms.) 
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Maksullisten pysäköintipaikkojen taksat  

 

I vyöhyke    4,00 € /h 

II vyöhyke    2,00 €/h 

III  vyöhyke    1,00 €/h 

 

Autokohtaista pysäköintilaitetta käytettäessä sovelletaan 10 %:lla 

alennettuja pysäköintitaksoja. 

 

Veteraanitunnus  (Kvsto 12.11.2003) 1.1.2004 lukien  maksuton 

 

 (oikeuttaa pysäköimään maksutta maksullisella paikalla) 

 

Yöpysäköinti     170 €/v 

 

(kuorma-autoille ja linja-autoille, sähköpaikat) 

 

Asukaspysäköinnin hinnat 2015-2021 (Ksv 10.6.2014 § 194) 1.1.2015 lukien 

Asukaspysäköintiluvan hinta  

Nykyiset alueet   Uudet alueet  

Vuoden 2015 alusta  18 €/kk    9 €/kk  

Vuoden 2016 alusta  20 €/kk    10 €/kk  

Vuoden 2017 alusta  22 €/kk    11 €/kk  

Vuoden 2018 alusta 24 €/kk    12 €/kk  

Vuoden 2019 alusta 26 €/kk    13 €/kk  

Vuoden 2020 alusta  28 €/kk    14 €/kk  

Vuoden 2021 alusta  30 €/kk    15 €/kk  

 

Kokonaisvastuuhoidon vuosimaksu 

Yleisten töiden lautakunta päätti 29.4.2014 § 171 että 1.1.2014 alkavasta laskutuskaudesta 

lähtien katujen kokonaisvastuuhoitooon kuuluvilla alueilla kiinteistöiltä perittävä vuosimaksu 

määräytyy seuraavasti: 

Esikaupunkialueiden kokonaisvastuuhoitoalueiden taksa ja siihen perustuva katujen 

kunnossapitomaksu 

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,106 x käytetty kerrosala (k-m²) 

+ 0,051 x tontin pinta-ala (m²).  

Etu-Töölön kokonaisvastuuhoitoalueen taksa ja siihen perustuva katujen kunnossapitomaksu 

 Kiinteistökohtainen kunnossapitomaksu (euroa/vuosi) = 0,226 x käytetty kerrosala (k-m²) 

+ 0,675 x tontin pinta-ala (m²).  

Vuosimaksuun lisätään voimassa oleva arvonlisävero. 
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Lumenvastaanottomaksu 

Yleisten töiden lautakunta päätti 19.10.2006 § 575, että lumen vastaanotosta perittävä maksu on 

1.11.2006 alkaen 17,50 euroa lumikuormalta lisättynä voimassa olevalla arvonlisäverolla. 


