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TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN JA TOIMEKSIANTO
Kansliatoimikunta asetti 3.4.2003 työryhmän viimeistelemään ehdotusta siitä, mitkä
eduskunnan toiminnot sijoitetaan eduskunnan lisärakennukseen ja miten nykyisistä
rakennuksista vapautuvat tilat käytetään.
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin pääsihteeri Seppo Tiitinen, varapuheenjohtajaksi
apulaispääsihteeri Jouni Vainio ja jäseniksi hallintojohtaja Kari T. Ahonen,
lainsäädäntöjohtaja Keijo Koivukangas, kansliapäällikkö Pirkko Mäkinen, tieto- ja
viestintäjohtaja Tuula H. Laaksovirta, kansainvälisten asiain yksikön johtaja Katriina
Kuusinen, toimistopäällikkö Pauli Lahti, pääsihteeri Pekka Perttula, pääsihteeri Sisko
Seppä, pääsihteeri Ilkka Oksala, ryhmän sihteeri Erkki Snellman, pääsihteeri Tiina
Kivinen, pääsihteeri Mats Nyman, puheenjohtaja Ari Apilo ja puheenjohtaja Heikki
Vaakanainen sekä sihteeriksi projekti-insinööri Timo Korhonen. Apulaispääsihteeri
Vainion jäätyä eläkkeelle kansliatoimikunta nimitti työryhmään hänen tilalleen
valiokuntaneuvos, nyttemmin apulaispääsihteeri Jarmo Vuorisen.
Lisärakennuksen viimeistelyn ja muuttovalmisteluiden kannalta oli hyödyllistä saada
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lopullinen tieto rakennuksen käyttäjistä. Siksi
työryhmä antoi kansliatoimikunnalle maaliskuussa 2004 väliraportin, joka sisälsi
työryhmän ehdotuksen lisärakennuksen käyttäjistä. Kansliatoimikunta käsitteli väliraportin
kokouksessaan 4.3.2004 ja hyväksyi työryhmän ehdotuksen sellaisenaan.
Lisärakennukseen eli F-rakennukseen sijoitettavat toiminnot on selostettu myös tässä
loppuraportissa.
Työryhmän työn määräaika päättyy 30.4.2004.
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TOIMINTOJEN YLEISIÄ SIJOITUSPERIAATTEITA
Työryhmä piti tärkeänä, että eduskunnan perustehtävien kannalta keskeiset yksiköt
sijoittuvat tarkoituksenmukaisella tavalla ja mahdollisimman yhtenäisiksi
kokonaisuuksiksi. Muutoinkin pidettiin tärkeänä, että kaikki toiminnot sijoitetaan
logistisesti oikeaan paikkaan ja mahdollisimman ehjinä kokonaisuuksina samoihin
rakennuksiin ja kerroksiin.
Työryhmässä keskusteltiin E-rakennuksen toimintojen kartoittamisesta ja mahdollisesta
uudelleenorganisoinnista tietyin osin.
E-rakennuksessa olevista tiedotusvälineiden tiloista työryhmä toteaa, että niiden
toimistokäyttöön ottaminen tulisi kalliiksi tietoliikenneyhteyksien ym. järjestelmien
uudelleenrakentamisen vuoksi. Näin ollen tiedotusvälineiden tilat on syytä säilyttää
nykyisellä paikallaan.
Korjauspajan nykyistä keskeistä sijaintia E-rakennuksessa pidettiin tärkeänä, jotta
kiireelliset korjaukset ym. tehtävät voidaan hoitaa nopeasti. Myös korjaamossa olevan
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maalaamon ja purunpoistojärjestelmän uudelleenrakentaminen olisi kallista. Näistä syistä
korjauspaja päätettiin säilyttää nykyisellä paikallaan.
Työryhmä toteaa, että E-rakennuksen tiloja on eduskuntatyöhön suoranaisesti
liittymättömässä asuin- ja työtilakäytössä. Työryhmän mielestä tulee selvittää, mitkä näistä
tiloista välttämättä tarvitaan nykyiseen tarkoitukseen. Tavoitteena tulee olla
eduskuntatyöhön suoranaisesti liittymättömien tilojen osoittaminen eduskunnan
perustehtävien hoitamiseen tarkoitetuiksi työtiloiksi.
C-rakennuksessa sijaitseva puhelinvaihde päätettiin säilyttää nykyisellä paikallaan.
Matkatoimistolle ei voida osoittaa työhuonetta lisärakennuksesta, koska vapaita
työhuoneita ei ole.
F-rakennukseen ei järjestetä E-rakennuksen kaltaista lehtisalia, vaan kunkin kerroksen
yhteisissä tiloissa on hyllyjä, joihin yleisimmät päivälehdet voidaan toimittaa.
Nykyisten rakennusten ja F-rakennuksen toimistohuoneiden käytön yleiset
periaatteet
•
•
•
•

Edustajalla on oikeus saada vain yksi työhuone avustajaa varten.
Maakunnissa toimivilla avustajilla ei ole oikeutta työhuoneeseen eduskunnan tiloissa.
Ryhmäkanslioiden työhuoneiden määrä lasketaan nykyisen huonekiintiön mukaisesti.
Europarlamentaarikoille ja heidän kotimaan avustajilleen voidaan osoittaa työtiloja
asianomaisten eduskuntaryhmien kiintiöistä niiden päättämällä tavalla. Heille ei
kuitenkaan varata autopaikkoja.

Tupakointitilat
F-rakennuksessa tupakointitilat on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa.
Työryhmä kartoitti myös nykyisten rakennusten tupakointitiloja.
Nykyisten rakennusten tupakointitilojen suhteen työryhmä on tehnyt seuraavia
toimenpiteitä:
•
•
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E-rakennuksen lahjahuone on muutettu tupakkahuoneeksi.
Tupakointiasemia on vuokrattu kolme kappaletta. Näistä yksi on sijoitettu Erakennuksen 6. kerrokseen lehdistön työtilojen viereen ja yksi E-rakennuksen
pohjoiseen yleisöaulaan. Yksi tullaan sijoittamaan A-rakennuksen auditorion
läheisyyteen.

TYÖRYHMÄN EHDOTUS LISÄRAKENNUKSEN (F-RAKENNUKSEN) JA NYKYISISTÄ
RAKENNUKSISTA VAPAUTUVIEN TILOJEN KÄYTÖSTÄ KÄYTTÄJÄRYHMITTÄIN
Kansliatoimikunta vahvisti eduskunnan lisärakennuksen tilojen käyttösuunnitelman
tilatyöryhmä 2:n väliraportin pohjalta 4.3.2004.
Tilatyöryhmä 2 ehdottaa, että kansliatoimikunta vahvistaisi nykyisistä rakennuksista
vapautuvien tilojen käyttösuunnitelman tämän raportin 3 luvussa ehdotetun mukaisesti.
Tässä raportissa tilojen käytön muutokset on esitetty käyttäjäryhmittäin.
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Nykyisten tilojen käytön muutokset on esitetty myös C- ja D-rakennuksen
kerroskohtaisissa pohjapiirustuksissa (liitteet 1–5).
3.1

Kansanedustajat ja kansanedustajien avustajat
Kansanedustajille ja heidän avustajilleen osoitetaan kansliatoimikunnan päätöksen
mukaisesti F-rakennuksen 1. kerroksesta 18 työhuonetta (Fb101–Fb111 ja Fb123–Fb129)
sekä 3.–6. kerros kokonaisuudessaan.
Työryhmä ehdottaa, että huoneet jaetaan ryhmille niiden nykyisen koon mukaan
suurimmasta pienimpään, ylhäältä alaspäin, F-rakennuksen Postitalon-puoleisesta
kulmasta myötäpäivään lukien. Työhuoneiden tarkemmasta jaosta ryhmittäin on
neuvoteltu ryhmien pääsihteereiden ja kiinteistötoimiston kesken. Ryhmät nimeävät itse
työhuoneiden käyttäjät.

3.2

Puhemiesten erityisavustajat
Puhemiesten erityisavustajien työtilat ehdotetaan sijoitettavaksi lähemmäs puhemiehistöä
eli C-rakennuksen 4. kerroksesta C-rakennuksen 2. kerroksen työhuoneisiin C237–C240.

3.3

Keskuskanslia
Keskuskanslian pöytäkirjatoimistolle ja asiakirjatoimistolle työryhmä ehdottaa
osoitettavaksi 10 työhuonetta C-rakennuksen 2. kerroksesta (C242–C245 ja C247a–C250).
Keskuskanslialta vapautuvat tällöin työhuoneet E321, C451a ja C452a–454a.

3.4

Valiokunnat ja valiokuntasihteeristö
Kansliatoimikunnan päätöksen mukaisesti E-rakennukseen rakennetaan uusi
valiokuntahuone huoneiden E319–E321 paikalle. Rakentaminen toteutetaan kesällä 2004.
Kansliatoimikunnan päätöksen mukaisesti suuren valiokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan
kokoushuoneet ovat F-rakennuksen pohjakerroksessa.
Työryhmä esittää valiokuntien tilantarpeen ratkaisuksi seuraavaa:
•

•
•
•
•
•
•

Suuri valiokunta (SuV) siirtyy F-rakennukseen. Suuren valiokunnan perinteistä
huonetta voidaan vastaisuudessakin nykyiseen tapaan käyttää erilaisten
eduskuntatyöhön liittyvien kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen. Ratkaisu ei estä
myöskään suurta valiokuntaa käyttämästä perinteistä suuren valiokunnan huonetta Erakennuksessa silloin kun suuri valiokunta osallistuu perustuslaissa määritellyllä
tavalla kotimaiseen lainsäädäntöprosessiin (SuVTJ 3 luku).
Ulkoasiainvaliokunta (UaV) siirtyy F-rakennukseen.
Tulevaisuusvaliokunta (TuV) pysyy nykyisissä tiloissaan D-rakennuksessa.
Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiV) siirtyy ulkoasiainvaliokunnalta vapautuviin
tiloihin E-rakennuksessa.
Ympäristövaliokunta (YmV) saa E-rakennuksen 3. kerrokseen rakennettavan
valiokuntahuoneen.
Muut valiokunnat pysyvät nykyisillä paikoillaan.
Valtiovarainvaliokunta (VaV) pitää kokoukset kokoushuoneessaan. Valiokunnan
verojaosto kokoontuu omassa kokoushuoneessaan. Muut jaostot (8) kokoontuvat
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valtiovarainvaliokunnan, liikenne- ja viestintävaliokunnan, sivistysvaliokunnan sekä
(syksystä 2004) työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kokoushuoneissa (liite 6).
Ulkoasiainvaliokunnan kokoushuoneen viereinen kabinetti on nimetty odotushuoneeksi,
jossa valiokuntien kuultaviksi tulevat vieraat voivat odotella. Silloin kun odotushuone ei
ole tässä käytössä, sitä voidaan käyttää normaalina kabinettina.
Kansliatoimikunnan päätöksen mukaisesti F-rakennuksen 1. kerroksesta osoitetaan 15
työhuonetta EU-sihteeristölle (työhuoneet Fb114–Fb122 ja Fb132–Fb137). Lisäksi sinne
sijoittuu suuri monistamo, joka palvelee ensisijaisesti valiokuntien kokouksia ja
toissijaisesti muita tarpeita.
EU-sihteereiden työhuoneisiin sijoitetaan riittävä määrä huonekohtaisia kassakaappeja,
joissa voidaan säilyttää luottamukselliset ja salaiset asiakirjat.
D-rakennuksen 2. kerros varataan työryhmän ehdotuksen mukaan kokonaisuudessaan
valiokuntasihteeristön käyttöön (työhuoneet D211, D213, D215–216, D218–225, D229 ja
D234–D237). EU-sihteeristöltä vapautuviin 2. kerroksen tiloihin siirtyvät ne
valiokuntasihteerit, joille ei voida osoittaa tiloja E-rakennuksesta, sekä D-rakennuksen 3.
kerroksen työhuoneissa D321, D322 ja D330 työskentelevät.
3.5

Hallinto-osasto
C-rakennuksen 3. kerroksesta tietohallintotoimistolta vapautuvat tilat työryhmä ehdottaa
osoitettavaksi hallintotoimiston käyttöön, jolloin hallintotoimisto voitaisiin keskittää
samaan kerrokseen. Kerrokseen sijoitetaan hallinto-osaston (C344 ja C343),
hallintotoimiston ja tilitoimiston työntekijöitä.
Hallintotoimisto ja tilitoimisto
Työhuoneet C337–C333, C349–C353 ja C355–C357b työryhmä ehdottaa osoitettavaksi
hallintotoimistolle ja työhuoneet C337b–C337c, C340–C342 ja C345–C348 tilitoimistolle.
Työhuone C354 varataan hallintotoimiston ja tilitoimiston yhteiseen käyttöön.
Työterveysasema
Koska työterveysaseman tilat ovat toimintoihin ja työntekijöiden lukumäärään nähden
ahtaat, työryhmä ehdottaa, että eduskunnan työterveysasema siirretään E-rakennuksen
pohjakerroksesta C-rakennuksen 2. kerrokseen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialta
vapautuviin tiloihin.
Työterveysasemalle osoitettaan työhuoneista C257 ja C236 sekä aulasta C266 lukien 2.
kerroksen pohjoispääty kokonaan. Työterveysaseman tilat erotetaan väliseinin muista
toimistotiloista.
Kiinteistötoimisto
Kiinteistötoimiston tilat eivät riitä nykyiselle henkilöstölle ja valvontalaitteistolle. Frakennus lisää edelleen valvontalaitteistoa. Samoin tarvitaan lisää työjohtoa ja muuta
henkilöstöä. Työryhmä ehdottaa, että D-rakennuksen 3. kerros osoitetaan
kokonaisuudessaan kiinteistötoimistolle (työhuoneet D311, D313, D314–D322, D329–
D331, D335, D336 sekä valvomot D325 ja D334).
Valiokuntasihteeristö siirtyy työhuoneista D321, D322 ja D330 D-rakennuksen 2.
kerrokseen.
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Tietohallintotoimisto
Työryhmä ehdottaa, että tietohallintotoimisto siirtyy C-rakennuksen 3. kerroksesta tiloihin,
jotka vapautuvat C-rakennuksen 4. kerroksesta (työhuoneet C436–C453b).
Neuvotteluhuone C445b muutetaan toimistokäyttöön sopivaksi.

3.6

Tieto- ja viestintäyksikkö
Eduskunnan kirjastolle ehdotetaan osoitettavaksi C-rakennuksen 4. kerroksesta
vapautuvista tiloista työhuoneet C432–C435 ja C454a–C459a.
Eduskuntatiedotukselle varataan F-rakennuksesta kansliatoimikunnan päätöksen
mukaisesti neljä työhuonetta (Fb112, Fb113, Fb130 ja Fb131), joista kaksi osoitetaan
ulkoasiainministeriön EU-tiedottajille. Lisäksi eduskunnan kirjastolta vapautuvat kolme
työhuonetta (D116, D117 ja D118) D-rakennuksen 1. kerroksesta siirtyvät
eduskuntatiedotukselle.

3.7

Kansainvälisten asiain yksikkö
Kansainvälisten asioiden yksikkö muuttaa C-rakennuksen 4. kerroksesta F-rakennuksen 7.
kerrokseen kansliatoimikunnan päätöksen mukaisesti. Kerros tulee kokonaisuudessaan
yksikön käyttöön.

3.8

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia siirtyy kansliatoimikunnan tekemän päätöksen
mukaisesti F-rakennuksen 2. kerrokseen, joka tulee kokonaisuudessaan kanslian käyttöön.
Kanslia on sijainnut C-rakennuksen 2. kerroksessa sekä Graniittitalon vuokratiloissa.
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VAPAAKSI JÄÄVÄT TILAT
E-rakennuksen pohjakerroksesta vapautuu n. 165 m2 toimistotilaa työterveysaseman
siirtyessä C-rakennuksen 2. kerrokseen. Lisäksi C-rakennuksen 2. kerroksesta jää vapaaksi
työhuoneet C251–C256 yhteensä 85,5 m2.
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Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 2004

Seppo Tiitinen

Jarmo Vuorinen

Kari T. Ahonen

Keijo Koivukangas

Pirkko Mäkinen

Tuula H. Laaksovirta
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Pekka Perttula

Sisko Seppä

Ilkka Oksala

Erkki Snellman

Tiina Kivinen

Mats Nyman

Ari Apilo

Heikki Vaakanainen

Timo Korhonen
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