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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 144

HEL 2022-007788 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy Kontulan pelastusaseman uudisraken-
nuksen 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen laa-
juus on noin 2 389 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverot-
tomana 13 157 000 euroa huhtikuun 2022 kustannustasossa.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 01.07.2022 § 55

HEL 2022-007788 T 10 06 00

Päätös

Pelastuskomentaja päätti antaa seuraavan lausunnon:

Pelastuslaitos hyväksyy 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman Kontu-
lan pelastusaseman rakentamisen hankesuunnitelmasta sekä siitä ai-
heutuvat vuokravaikutukset. 

Päätöksen perustelut

Pelastuslaitoksen ja Kymp/Rya/Tilat-palvelun kanssa yhteistyössä on 
laadittu hankesuunnitelma uuden pelastusaseman rakentamiseksi Kon-
tulaan osoitteeseen Lirokuja 6. Pelastuslaitoksen riskianalyysissä Kon-
tula on priorisoitu kiireelliseksi alueeksi kehittää pelastustoiminnan pal-
velutasoa. Asemalle sijoitetaan pelastusyksikkö, säiliöauto, ensihoito-
yksikkö sekä tiloja turvallisuuskoulutusta varten. Kolmanteen kerrok-
seen tulevat yleiseen käyttöön suunnitellut liikuntatilat, jotka ovat myös 
pelastuslaitoksen käytössä. Hankkeeseen on sisällytetty Helsingin hiili-
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neutraaliustavoitteiden mukaisesti varaus katolle sijoitettavasta aurin-
kovoimalasta. 

Hankkeen enimmäishinta on 13 157 000 euroa alv 0 %. Korjauksen jäl-
keinen pääomavuokra pelastuslaitokselle on 60 789 euroa/kk, 729 472 
euroa/v. Vuokrat ovat arvonlisäverottomia.

Lisätiedot
Kari Virtanen, tekninen päällikkö, puhelin: 310 31400

kari.virtanen(a)hel.fi
Keijo Mäki, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 31110

keijo.maki(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 30.06.2022 
§ 74

HEL 2022-007788 T 10 06 00

Lirokuja 6, kaupunginosa 47, Mellunkylä

Esitys

A

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
esitti kaupunginhallitukselle Kontulan pelastusaseman uudisrakennuk-
sen 9.6.2022 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen laajuus on noin 2 389 brm² ja hankkeen enimmäishinta-arvio 
on arvonlisäverottomana 13 157 000 euroa huhtikuun 2022 kustannus-
tasossa, ehdolla, että pelastuslaitos ja kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavat lausunnot.

B

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet- palvelukokonaisuuden 
jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Käsittely

30.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Jussi Nordberg. Asiantun-
tija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
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Jussi Nordberg, projektipäällikkö, puhelin: 310 786414
jussi.nordberg(a)hel.fi

Reetta Amper, tiimipäällikkö, puhelin: 310 38283
reetta.amper(a)hel.fi


