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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi 
seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 20.4.2011 päivätyn 
Jätkäsaaren maanalaiset tilat  -hankesuunnitelman Staran 
työtukikohdan osalta siten, että hankkeen rakennuskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17,4 miljoonaa euroa 
joulukuun 2009, hintatasossa (RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0).

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri
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Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Staran Jätkäsaaren maanalaisen 
työtukikohdan hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on 17,4 milj. euroa 
hintatasossa 12/2009, kun RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0.

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että uuden Jätkäsaaren asuin- ja 
toimitila-alueen rakentaminen on alkanut. Jätkäsaaren aloitusalueelle 
on laadittu Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelma, jossa 
maanalaisia tiloja on käsitelty yhtenä kokonaisuutena. Hankkeen 
ohjelmaan kuuluvat tilat noin 900 autopaikan pysäköintilaitokselle, 
johon sijoitetaan 9 000 hengen väistösuojat sekä nyt lausunnolla oleva 
Staran Jätkäsaaren työtukikohta.

Kalliotilaan suunniteltu työtukikohta on perusteltu, koska Staran 
nykyinen työtukikohta ei voi jatkossa enää toimia nykyisessä 
Jätkäsaaren entisessä tullivarastossa eli Bunkkerissa. 
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Jätkäsaaren maanalaiset tilat -hankesuunnitelman kustannusarvio on 
yhteensä 71,8 milj. euroa (alv 0 %) hintatasossa 12/2009, kun 
RI=125,7 (2000=100) ja THI=146,0. Työtukikohdan kustannusosuus 
koko hankesuunnitelmasta on yhteensä 17,4 milj. euroa, joka sisältää 
maanalaisista ajoyhteyksistä aiheutuvia kustannuksia 4,4 milj. euroa.

Muut kustannukset, jotka ovat yhteensä 44,5 milj. euroa, ovat 
kokonaan tukikohtahankkeen ulkopuolisia pysäköintilaitoksen ja 
väestösuojan kustannuksia.  

Vuoden 2012 talousarviossa on työtukikohdalle varattu 1,45 milj. euroa. 
Lisäksi tukikohdalle on taloussuunnitelmassa merkitty 7,39 milj. euroa 
vuodelle 2013 ja 8,35 milj. euroa vuodelle 2014. 

Edellä mainitun Jätkäsaarenkallion kalliopysäköintilaitosta ja sen 
väestösuojien toteuttamista ja hallinnoimista varten on tarkoitus 
perustaa Jätkäsaaren Pysäköinti Oy –niminen yhtiö, joka ensi 
vaiheessa olisi kaupungin kokonaan omistama, mutta myöhemmin 
omistus luovutettaisiin velvoitepysäköintipaikkoja omistaville yhtiöille. 
Yhtiön perustamista koskeva esitys viedään erikseen 
kaupunginhallituksen päätettäväksi lähiaikoina.
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