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Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Määrärahan myöntäminen projektialueiden puistojen rakentamista 
varten vuodelle 2016

HEL 2015-002684 T 02 02 02

Rakennusvirasto jatkaa puistorakentamista aluerakentamisen projektia-
lueilla. Vuoden 2016 talousarviossa projektialuekohtaiset katurakenta-
mismäärärahat on koottu yhteen alakohtaan 8 06 30 Projektialueiden 
puistot, joka on osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. 

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

Kamppi-Töölönlahti (8 06 30 1)

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 
on talousarviossa vuodelle 2016 varattu määrärahaa kaupunginhallituk-
sen käytettäväksi 800 000 euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on samaan 
talousarvion alakohtaan käytettävissä vuonna 2015 käyttämättä jäänyt-
tä ylitysoikeusmäärärahaa 1 280 000 euroa kaupunginhallituksen täy-
täntöönpanopäätöksen 22.2.2016 § 169 mukaisesti. 

Kamppi-Töölönlahti alueen puistojen rakentamiseen on vuoden 2015 
loppuun mennessä käytetty 13,33 miljoonaa euroa. Vuosina 
2017‒2026 puistomäärärahaa arvioidaan tarvittavan 3,12 miljoonaa eu-
roa.

Puistorakentamisen kohteena on Töölönlahden väliaikaisen puiston 
urakan loppuun saattaminen. Arvioitu puistomäärärahatarve vuonna 
2016 on 2 080 000 euroa, johon käytetään ylitysoikeusmääräraha 
1 280 000 euroa ja vuoden 2016 talousarviossa kohteeseen osoitettu 
määräraha 800 000 euroa.

Jätkäsaari (8 06 30 2)

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 20 Jätkäsaaren puistot on vuodelle 
2016 varattu 500 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi ra-
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kennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä 
vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 
1 100 000 euroa  kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
22.2.2016 § 169 mukaisesti. 

Jätkäsaaren puistojen rakentamiseen on vuoden 2015 loppuun men-
nessä käytetty 4,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2017‒2026 puistomäärä-
rahaa arvioidaan tarvittavan 14,2 miljoonaa euroa

Käynnissä olevat puistokohteet ovat Hyväntoivonpuisto, Selkämeren-
puisto ja koira-aitauksen korjaus. Arvioitu käyttö vuonna 2016 on 
1 600 000 euroa, johon käytetään ylitysoikeusmääräraha 1 100 000 eu-
roa ja talousarviossa kohteelle varattu määräraha 500 000 euroa.

Kalasatama (8 06 30 3)

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 30 Kalasataman puistot on vuodelle 
2016 varattu 940 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäksi ra-
kennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä 
vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 460 000 eu-
roa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 22.2.2016 § 169 
mukaisesti. 

Kalasatamanpuiston suunnitteluun ja rakentamiseen on vuoden 2015 
loppuun mennessä käytetty 590 000 euroa. Vuosina 2017‒2026 puisto-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan 8,12 miljoonaa euroa.

Kalasatamanpuiston rakentamista jatketaan vuonna 2016. Arvioitu 
käyttö vuonna 2016 on 1 400 000  euroa, johon käytetään ylitysoikeus-
määräraha 460 000 euroa ja talousarviossa kohteelle varattu määrära-
ha 940 000 euroa.

Pasila (8 06 30 5)

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 50 Pasilan puistot on vuodelle 2016 
varattu 150 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. 

Pasilan projektialueen ensimmäisen puiston Konepajanpuiston suunnit-
telu on käynnistynyt ja puiston rakentamisen käynnistämiseen varaudu-
taan loppuvuonna. Arvioitu käyttö vuonna 2016 on 150 000  euroa, joka 
on talousarviossa kohteelle varattu määräraha.

Kuninkaankolmio (8 03 30 6)

Talousarvion alakohtaan 8 06 30 60 Kuninkaantammen puistot on vuo-
delle 2016 varattu 270 000 euroa kaupunginhallituksen käyttöön. Lisäk-
si rakennusvirastolla on samaan talousarvion alakohtaan käytettävissä 
vuonna 2015 käyttämättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 60 000 eu-
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roa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 22.2.2016 § 169 
mukaisesti. 

Käynnissä olevat puistojen rakentamiskohteet ovat Helene Schjerfbec-
kin puisto ja Taidemaalarinpuisto. Puistojen rakentaminen etenee kiin-
teistöjen valmistumisen edellyttämässä aikataulussa. Puistojen raken-
tamiseen arvioidaan käytettävän vuonna 2016 yhteensä 330 000 eu-
roa, johon käytetään ylitysoikeusmääräraha 60 000 euroa ja talousar-
viossa Kuninkaantammen puistoihin osoitettu määräraha 270 000 eu-
roa.

Vuoden 2016 talousarviossa alakohdan 8 06 30 Projektialueiden puistot 
määräraha on yhteensä 2,66  miljoonaa euroa. Lisäksi rakennusviras-
tolla on käytettävissä talousarvion alakohtaan Projektialueiden puistot 
vuonna 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeusmäärä-
rahaa 2,90 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopää-
töksen 22.2.2016 § 169 mukaisesti. 

Vuonna 2016 toteutettavien puistojen rahoitustarve on talousarvioon 
varatun projektialueiden puistojen määrärahan suuruinen 2,66 miljoo-
naa euroa, kun projektialueiden alakohtaiset ylitysoikeudet on huomioi-
tu. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 06 30 Projek-
tialueiden puistot yhteensä 2,66 miljoonaa euroa, joka jakautuu alakoh-
dille seuraavasti:

8 06 30 10 Kamppi-Töölönlahti alueen puistot 800 000 euroa
8 06 30 20 Jätkäsaaren puistot 500 000 euroa
8 06 30 30 Kalasataman puistot 940 000 euroa
8 03 30 50 Pasilan puistot 150 000 euroa
8 03 30 60 Kuninkaankolmion puistot 270 000 euroa

Lisätiedot
Helena Ström, projektinjohtaja, puhelin: 310 38571

helena.strom(a)hel.fi

Silja Hyvärinen Timo Rytkönen
vs. kaupungininsinööri vs. osastopäällikkö
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