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Kaupunginhallitus
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Määrärahan myöntäminen projektialueiden katurakentamiseen vuo-
delle 2016 / haku 2

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:

Jätkäsaari (8 03 30 2)

Jätkäsaaren alueen katujen ja rantarakenteiden rakentamiseen on ta-
lousarviossa vuodelle 2016 varattu määrärahaa kaupunginhallituksen 
käytettäväksi 5,0 milj. euroa. Lisäksi rakennusvirastolla on käytettävis-
sä talousarvion alakohtaan 8 03 30 2 Jätkäsaari vuonna 2015 käyttä-
mättä jäänyttä ylitysoikeusmäärärahaa 2,425 milj. euroa kaupunginhal-
lituksen täytäntöönpanopäätöksen 22.2.2016 § 169 mukaisesti. 

Koko Jätkäsaaren katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2015 lop-
puun mennessä käytetty 68,7 milj. euroa. Vuosina 2017–2026 katu-
määrärahaa arvioidaan tarvittavan n. 87 milj. euroa. Arvioitu katumää-
rärahatarve vuonna 2016 on n. 6,0 milj. euroa, johon käytetään ylitysoi-
keutta 2,424 milj. euroa ja talousarviomäärärahaa 3,6 milj. euroa.

Kadunrakentamisen keskeisimmät työt ovat asuntotuotantoa tukevat 
kadunrakentamistyöt Saukonlaituri itä -asemakaavan alueella ja vii-
meistelytyöt Saukonpaaden alueella. Lisäksi on rakennettu Sataman lii-
kennettä palvelevaa Länsisatamankadun katuyhteyttä. Katusuunnittelu 
on käynnissä Länsisatamankadulla, Atlantinkadulla, Atlantinkaaren 
kaava-alueella, Saukonlaituri lännen kaava-alueella ja Telakkarannan 
kaava-alueella. Myös Salmisaaren katurakentamisen jatkamista Ener-
giakadulla valmistellaan. Kevyenliikenteen yhteyttä rakennetaan Hy-



Helsingin kaupunki 2 (2)
Rakennusvirasto

31.10.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1500 Elimäenkatu 5 +358 9 310 1661 0201256-6 FI0480001200058890
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 51 Faksi Alv.nro
rakennusvirasto@hel.fi http://www.hel.fi/hkr +358 9 310 38674 FI02012566

väntoivonpuistoon puistorakentamisen yhteydessä, joka tulee toimi-
maan alueellisena pyöräily-yhteytenä.

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen (8 03 30 7)

Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen alakohtaan on ta-
lousarviossa varattu 4,85 milj. euroa. Kaakkoisessa suurpiirissä on 
käynnistymässä Laajasalon ostoskeskuksen toteutukseen liittyvä katu-
muutostyö, jonka rahoitus ei mahdu talousarvion alakohtaan 
8 03 08 Uudisrakentaminen. Arvioitu rahoitustarve vuonna 2016 on 
0,7 milj. euroa. 

Vuoden 2016 talousarviossa alakohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut 
määräraha on yhteensä 49,00  milj. euroa. Lisäksi rakennusvirastolla 
on käytettävissä talousarvion alakohtaan Projektialueiden kadut vuon-
na 2015 käyttämättä jääneiden määrärahojen ylitysoikeusmäärärahaa 
26,685 milj. euroa kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen 
22.2.2016 § 169 mukaisesti. 

Käynnistyvien tai käynnissä olevien töiden rahoitustarve Jätkäsaaren ja 
Uusien projektialueiden alakohdissa on 4,3 milj. euroa, kun projektia-
luekohtaiset ylitysoikeudet on huomioitu. 

Rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi rakennusvi-
raston käyttöön vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 30 Projek-
tialueiden kadut yhteensä 4,3 milj. euroa, joka jakautuu projektialueille 
seuraavasti:

8 03 30 20 Jätkäsaari, kadut ja rakenteet 3,6 milj.
8 03 30 7 Uudet projektialueet ja muu täydennys-

rakentaminen
0,7 milj.
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