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Kaupunginhallitus
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Rakennusviraston esitys vuoden 2016 talousarvion alakohdan 8 03 
30 projektialueiden kadut siirroista ja myöntämisestä

HEL 2015-002494 T 02 02 02

Talousarviovuoden 2016 aikana on tullut tarve poiketa talousarvion ala-
kohdan 8 03 30 Projektialueen kadut, khn käytettäväksi eräiden projek-
tialueiden määrärahajaosta, koska alueiden toteutustarpeet ovat poi-
kenneet talousarvion laadintavaiheessa olleesta tavoitteesta. Määrära-
haylitykset ovat olleet edellytys mm. asuntotuotannon toteuttamiselle. 

8 03 30 3 Kalasatama

Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin (8 03 30 32) on talousarvios-
sa varattu 7,5 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto myöntänyt rakennusvi-
rastolle Kalasataman ylitysoikeutta vuoden 2015 käyttämättä jääneistä 
määrärahoista 14,6 milj. euroa, joka kattaa vuoden 2016 katu- ja ranta-
rakentamismäärärahatarpeen. Talousarvioon varattu määräraha jää 
käyttämättä, koska osa hankkeista on siirtynyt käynnistettäviksi vuoden 
2017 puolella. Talousarvioon varatusta määrärahasta voidaan osa siir-
tää alakohtaan Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta (8 03 30 42).

8 03 30 4 Kruunuvuorenranta

Kruunuvuorenrannan raitiotiesiltaan (8 03 30 42) on talousarviossa va-
rattu 1,5 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on 6.6.2016 myöntänyt ra-
kennusviraston käyttöön. Kruunusiltojen hankesuunnitelma on hyväk-
sytty kaupunginvaltuustossa 31.8.2016. Määrärahatarve ylittää talous-
arvioon varatun määrärahan, koska hankkeen toteuttamisen valmistelu 
on edellyttänyt erilaisia selvitystöitä koko raitiotielinjan osuudelta kes-
kustasta Kruunuvuorenrantaan. Myös hankkeen rakennussuunnittelu 
välillä Nihti–Kruunuvuorenranta on käynnistynyt. Lisäksi hankkeen to-
teuttamistapaselvitys on tekeillä. Tarvittava lisämääräraha on 1.3 milj. 
euroa.

Kruunuvuorenrannan katuihin ja rantarakenteisiin (8 03 30 43) on talou-
sarviossa varattu 3,0 milj. euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt 
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rakennusviraston käyttöön 6.6.2016. Määrärahatarve ylittää talousar-
vioon varatun määrärahan, koska alueen katurakentaminen on edennyt 
suunniteltua nopeammin. Myös alueen tulva-allas on kunnostettu katu-
töiden yhteydessä. Tarvittava lisämääräraha on 2,5 milj. euroa.

8 03 30 5 Pasila

Keski-Pasilaan on talousarviossa varattu 19,34 milj. euroa, josta kau-
punginhallitus on 6.6.2016 myöntänyt rakennusviraston käyttöön 9,0 
milj. euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt rakennusvirastol-
le Keski-Pasilan ylitysoikeutta vuonna 2015 käyttämättä jääneestä 
määrärahasta 7,1 milj. euroa. Katurakentamiseen varattu määräraha-
tarve alittuu 10,34 milj. euroa, koska osa tälle vuodelle ohjelmoiduista 
katu-urakkakohteista ajoittuu osittain vuoden 2017 puolelle mm. Veturi-
tie ja Teollisuuskatu. 

Ilmalan ja Länsi-Pasilan alueeseen on talousarviossa varattu 0,27 milj. 
euroa, jonka kaupunginhallitus on myöntänyt rakennusviraston käyt-
töön 6.6.2016. Määrärahatarve ylittää talousarvioon varatun määrära-
han, koska kaupungin ja Ilmalan kiinteistön väliset sopimukset edellyt-
tävät suunniteltua laajempaa katurakentamista. Lisärahoitustarve on 
2,13 milj. euroa. Osa Keski-Pasilaan talousarviossa varatusta määrära-
hasta jää käyttämättä ja voidaan siirtää Ilmalan ja Kruunuvuorenrannan 
katujen lisämäärärahatarpeen kattamiseen. 

Edellä esitetyn perusteella rakennusvirasto esittää vuoden 2016 talous-
arvion alakohdan 8 03 30 Projektialueiden kadut määrärahajakoa muu-
tettavaksi seuraavasti:

Alakohdista

8 03 30 32 Kalasatama, Kalasataman kadut ja 
rantarakenteet

1,3 milj. euroa

8 03 30 52 Keski-Pasila kadut ja rakenteet 4,63 milj. euroa

Siirretään alakohtiin

8 03 30 42 Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta 1,3 milj. euroa
8 03 30 43 Kruunuvuorenrannan kadut ja ran-

tarakenteet
2,5 milj. euroa

8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila 2,13 milj. euroa

Lisäksi rakennusvirasto esittää, että kaupunginhallitus myöntäisi raken-
nusviraston käyttöön vuoden 2016 talousarvion alakohdasta 8 03 30 
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Projektialueen kadut, khn käyttöön yhteensä 5,93 milj. euroa, joka ja-
kautuu projektialueille seuraavasti:

8 03 30 42 Kruunuvuorenrannan raitiotiesilta 1,3 milj. euroa
8 03 30 43 Kruunuvuorenrannan kadut ja ran-

tarakenteet
2,5 milj. euroa

8 03 30 51 Ilmala ja Länsi-Pasila 2,13 milj. euroa
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