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Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamista varten 
vuodelle 2016

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Rakennusvirasto jatkaa katurakentamista aluerakentamisen projektia-
lueilla. Vuoden 2016 talousarviossa projektialuekohtaiset katurakenta-
mismäärärahat on koottu yhteen alakohtaan 8 03 30 Projektialueiden 
kadut, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. 

Käynnissä olevat katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin pro-
jektialueella vuonna 2016 ovat:

Kamppi-Töölönlahti (8 03 30 1)

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti alueen kadut 
on talousarviossa vuodelle 2016 varattu määrärahaa kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi 1,550 miljoonaa euroa. 

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 lop-
puun mennessä käytetty 40,6  miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 
katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 2,9 miljoonaa euroa.

Kadunrakentamisen keskeisimmät kohteet ovat Töölönlahdenkadun vii-
meistely ja uuden pääkirjaston ympäristön katujen suunnittelu ja toteu-
tus. Arvioitu katumäärärahatarve vuonna 2016 on talousarvioon koh-
teelle varattu määräraha 1,550 miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenranta (8 03 30 4)

Kruunuvuorenrannan alakohtaan 8 03 30 41 Itäväylä/Linnanrakentajan-
tie on talousarviossa vuodelle 2016 varattu 1,000 miljoonaa euroa. Li-
säksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettä-
vissä vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 
0,76 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
22.2.2016 § 169 mukaisesti.
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Talousarvion alakohtaan Itäväylä/Linnanrakentajantie on vuoden 2015 
loppuun mennessä käytetty 3,22 miljoonaa euroa. Vuosina 2017–2026 
katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 10,6 miljoonaa euroa. Vuonna 
2015 käynnistetty urakka Itäväylän ylittävän Suunnittelijankadun edel-
lyttämän tukimuurin rakentamiseksi jatkuu vuonna 2016. Rakentamisen 
2. vaiheen urakkana käynnistetään varsinainen Suunnittelijankadun sil-
lan rakentaminen Itäväylän yli. Arvioitu katumäärärahatarve vuonna 
2016 on 1,76 miljoonaa euroa. Rahoitustarpeen täsmennyttyä 2. vai-
heen urakan kilpailutuksen jälkeen haetaan tarvittava lisärahoitus syk-
syllä 2016.

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 42 Kruunusillat on talousarviossa vuo-
delle 2016 varattu 1,500 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyt-
töön. Kruunusiltoihin on vuoden 2015 loppuun mennessä käytetty 
4,55 miljoonaa euroa. Vuosina 2017–2026 Kruunusiltoihin arvioidaan 
käytettävän katurahaa 97,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 jatketaan 
käynnissä olevan katusuunnitelman laatimista välillä Nihti‒Kruunuvuo-
renranta ja käynnistetään vastaava rakennussuunnitelman laatiminen. 
Arvioitu määrärahatarve on talousarviomäärärahan suuruinen 1,500 
miljoonaa euroa.

Kruunuvuorenrannan alakohtaan 8 03 30 43 Kadut ja rakenteet on ta-
lousarviossa varattu 3,00 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyt-
töön. Vuosina 2017–2026 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin ja 
rakenteisiin tarvittavan 52,0 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 jatketaan 
käynnissä olevia Koirasaarentien, Haakoninlahti 1:n ja Päätien alueen 
katujen rakentamista. Suunnitteluhankkeina jatketaan Haakoninlahti 
2:n katusuunnittelua ja varaudutaan Kruunuvuoren katujen suunnittelun 
käynnistämiseen. Lisäksi varaudutaan käynnistämään Haakoninlahti 
2:n rakennusurakka. Arvioitu määrärahatarve vuonna 2016 on 4,300 
miljoonaa euroa, joka on 1,3 miljoonaa euroa talousarvioon varattua 
määrärahaa suurempi. Tässä vaiheessa haetaan talousarvion suurui-
nen määräraha 3,0 miljoonaa euroa ja syksyllä haetaan tarvittava lisä-
rahoitus Haakoninlahti 2:n urakkakilpailutuksen jälkeen.

Pasila (8 03 30 5)

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila on vuodelle 
2016 varattu 0,27 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttöön. 

Ilmalan ja Länsi-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 
loppuun mennessä käytetty 7,95 miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 
katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 12,5 miljoonaa euroa.

llmalan alueella käynnistyy Rakennusosakeyhtiö Hartelan KOY Ilmalan 
hanke osoitteessa Televisiokatu 11‒13. Hankkeen toteuttaminen edel-
lyttää Ilmalankujan, Televisiokadun (välillä Ilmalankuja ‒Televisioaukio), 
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Televisioaukion ja Ilmalanpolun rakentamista. Katujen rakentaminen 
käynnistyy louhintatöillä keväällä 2016 ja jatkuu 2017 syksyyn saakka. 
Arvioitu määrärahatarve vuonna 2016 on 2,8 miljoonaa euroa. Tässä 
vaiheessa haetaan talousarviossa Ilmalaan ja Länsi-Pasilaan osoitettu 
määräraha 0,27 miljoonaa euroa. Lisämäärärahatarve täsmentyy urak-
kakilpailutuksen jälkeen ja tarvittava siirtomäärärahaesitys tehdään ala-
kohdasta 8 03 30 52 Keski-Pasila sen jälkeen. 

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 52 Keski-Pasila on vuodelle 2016 va-
rattu 19,340 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi ra-
kennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä 
vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 7,100 mil-
joonaa euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
22.2.2016 §169 mukaisesti.

Keski-Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun 
mennessä käytetty 21,18  miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 katu-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 101,5 miljoonaa euroa.

Pasilan keskuksen Triplan KVR-sopimuksen mukaisten katujen raken-
taminen jatkuu vuonna 2016. Rahoitustarve on 6,5 miljoonaa euroa. 
Veturitien rakentaminen Pasilan keskuksen pohjoispuolella on käynnis-
tynyt maaliskuussa 2016. Lisäksi yhteishankintana Liikenneviraston 
kanssa on valmisteltavana urakka, jossa rakennetaan muun muassa 
Haarakallion risteyssilta ja Teollisuuskadun tunnelin 2. vaihe. Teolli-
suuskadun 1. vaiheen rakentaminen on käynnissä. Hankkeiden määrä-
rahatarve vuonna 2016 on yhteensä 7,4 miljoonaa euroa.

Keski-Pasilaa palvelevan Vauhtitien hulevesi- ja tulvaviemärin sekä sii-
hen liittyvien viivytysrakenteiden rakentaminen käynnistyy 2016. Rahoi-
tustarve vuonna 2016 on 1,5 miljoonaa euroa.

Pasilan aseman joukkoliikenneterminaalin ja Ratapihakortteleiden alu-
een katujen suunnittelu käynnistyy 2016. Rahoitustarve 0,5 miljoonaa 
euroa.

Pasilankadun viimeistelytöihin sekä pieniin liikenteen sujuvuutta ja tur-
vallisuutta parantaviin muutoksiin tarvitaan vuonna 2016 0,2 miljoonaa 
euroa.

Keski-Pasilan rahoitustarve on yhteensä 16,1 miljoonaa euroa. Keski-
Pasilaan on kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 22.2.2016 
§ 169 mukaisesti myönnetty vuoden 2015 ylitysoikeutta 7,1 miljoonaa 
euroa, joten Keski-Pasilan rahoitustarve talousarviomäärärahasta on 
9,0 miljoonaa euroa.
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Talousarvion alakohtaan 8 03 30 53 Pohjois-Pasila on vuodelle 2016 
varattu 0,2 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Pohjois-Pa-
silan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun mennes-
sä käytetty 1,37 miljoona euroa. Vuosina 2017‒2026 katumäärärahaa 
arvioidaan tarvittavan 22,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 varaudutaan 
käynnistämään entisen Maaliikennekeskuksen alueen katujen suunnit-
telu. Arvioitu rahoitustarve on talousarvion mukainen 0,2  miljoonaa eu-
roa.

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 54 Pasilan konepaja-alue on vuodelle 
2016 varattu 0,790 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Li-
säksi rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettä-
vissä vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 0,25 
miljoonaa euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
22.2.2016 §169 mukaisesti. 

Pasilan konepaja-alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2015 lop-
puun mennessä käytetty 5,15  miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 
katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 6,0 miljoonaa euroa. Vuonna 
2016 käynnistyy Pasilan konepaja-alueen itäosan katujen rakentami-
nen. Rahoitustarve on 1,04 miljoonaa euroa, johon käytetään ylitysoi-
keusmäärärahaa 0,25 miljoonaa euroa ja talousarvioon kohteelle varat-
tu määräraha 0,79 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmio (8 03 30 6)

Talousarvion alakohtaan 8 03 30 61 Kuninkaantammi on vuodelle 2016 
varattu 3,630 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi 
rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä 
vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 1,050 mil-
joonaa euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
22.2.2016 § 169 mukaisesti. 

Viime vuodelta jatkuviin Kuninkaantammenkierron ja Taidemaalarinka-
dun rakentamistöihin sekä käynnistyvään Kuninkaantammen keskustan 
alueen katujen rakentamiseen arvioidaan käytettävän vuonna 2016 
4,68 miljoonaa euroa, joka on yhteensä talousarviossa Kuninkaantam-
men alueelle osoitettu määräraha ja rakennusvirastolle Kuninkaantam-
meen myönnetty ylitysoikeus. 

Vuoden 2016 talousarviossa alakohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut 
määräraha on yhteensä 49,1  miljoonaa euroa. Lisäksi rakennusviras-
tolla on käytettävissä talousarvion alakohtaan Projektialueiden kadut 
vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeusmäärä-
rahaa 26,78 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopää-
töksen 22.2.2016 § 169 mukaisesti. 
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Käynnistyvien töiden rahoitustarve on 20,94 miljoonaa euroa, kun pro-
jektialuekohtaiset ylitysoikeudet on huomioitu. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 30 Projek-
tialueiden kadut yhteensä 20,94 miljoonaa euroa, joka jakautuu alakoh-
dille seuraavasti:

8 03 30 11 Kamppi-Töölönlahti 1,55 milj. euroa
8 03 30 41 Itäväylä-Linnanrakentajantie 1,00 milj. euroa
8 03 30 42 Kruunusillat 1,50 milj. euroa
8 03 30 43 Kruunuvuorenranta, kadut ja ra-

kenteet
3,00 milj. euroa

8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila 0,27 milj. euroa
8 03 30 52 Keski-Pasila 9,00 milj. euroa
8 03 30 53 Pohjois-Pasila 0,20 milj. euroa
8 03 30 54 Pasilan konepaja-alue 0,79 milj. euroa
8 03 30 61 Kuninkaantammi 3,63 milj. euroa

Lisätiedot
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi
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