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§ 28
Keskuspelastusaseman vesi- ja viemärisaneerauksen hankesuunni-
telman hyväksyminen

HEL 2018-001709 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
päätti hyväksyä keskuspelastusaseman vesi- ja viemärikorjauksen 
10.3.2017 päivätyn hankesuunnitelman siten, että sen enimmäishinta 
on arvonlisäverottomana 4 068 000 euroa 1/2017 kustannustasossa.

Esittelijä
vs. tekninen johtaja
Sari Hildén

Lisätiedot
Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kallion keskuspelastusasemalta hoidetaan Helsingin kantakaupungin 
pelastustehtäviä. Asemalle on sijoitettu operatiivisten yksiköiden lisäksi 
pelastuslaitoksen johto, henkilöstöhallinto, toimintojen kehittäminen, tie-
toliikenne- ja telepalvelut, keskusvarasto, varusvarasto, ajoneuvokor-
jaamo- sekä kaluston huoltotoiminnot. Kallion pelastusasema on miehi-
tykseltään Helsingin suurin ja on erittäin tärkeässä roolissa keskusta-
alueen pelastustoiminnassa.

Kallion pelastusasemalle sijoitettujen pelastusyksiköiden hälytystehtä-
vien lukumäärä vuonna 2016 oli 5093, kiireellisiä ensihoidon tehtäviä 
oli 14080 kpl.

Nykyinen vesi- ja viemäriverkosto on käyttöikänsä päässä (järjestelmä 
on rakennettu 1973) ja voi pettäessään estää pelastusaseman toimin-
nan sekä varautumisen pelastustehtäviin. Viemäriverkosto kuvattiin 
hankesuunnittelua varten 2015 loppuvuodesta, kuvaus päätettiin tehdä 
viime vuosien hätäkorjausten lukuisesta määrästä johtuen. Kuvausra-
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portit vahvistivat käsitystä viemäriverkoston heikosta teknisestä kun-
nosta. Pelastuslaitoksen tilayksikkö on teettänyt hankkeen korjaus-
suunnitelmat. Korjauksen yhteydessä uusitaan myös piha-alueiden vie-
märöinti asfaltointeineen ja uusitaan eräiden kellaritilojen perusmuurien 
vesieristykset ja salaojitukset.

Vesi- ja viemäriverkoston saneeraus on tarkoitus toteuttaa pääosin 
vuosien 2019 - 2020 aikana. Korjaustyö on suunniteltu toteutettavaksi 
vaiheittain jakamalla rakennus lohkoihin. Korjaamo, keskusvarasto, va-
rusvarasto, osa toimistohenkilöstöstä sekä osa operatiivisesta henkilös-
töstä siirretään väistötiloihin. Aikatauluun varataan aikaa vaiheistuksen 
edellyttämien muuttojen ja väliaikaisten tilajärjestelyiden tekemiseksi.

HKR-Rakennuttajan laskemat korjauskustannukset ilman väistötilojen 
kustannuksia ovat 4 068 000 euroa, alv. 0 % (1/2017, RI=109.0, 
THI=169.0).

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer

Lisätiedot
Ismo Aalto, diplomi-insinööri, puhelin: 310 40356

ismo.aalto(a)hel.fi

Oheismateriaali

1 Hankesuunnitelma Kallion pelastusaseman vesi- ja viemärikorjaus 
10.3.2017

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

Tiedoksi

Rya
Pelastuslaitos


