Toimintasuunnitelma
Rakennusvirasto vastaa Helsingin katujen, puistojen ja viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
sekä pysäköinninvalvonnasta. Myös kaupungin toimitilojen suunnittelu, rakentaminen ja korjausrakentaminen kuuluvat toimialaamme. Työmme lähtökohtana ovat Helsingin asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet.

2007

Työmme on
hard rockia

R

oskaaminen on ikävä ja kovin turha ilmiö, joka
rumentaa kaupunkikuvaa ja vähentää viihtyisyyttä yleisillä alueilla. Tässä meidän helsinkiläisten käytös ei valitettavasti yllä Euroopan mallikaupunkien tasolle.
Puhtaanapitoa tehostetaan ja roskaisuutta vähennetään. Helsingin siistimiseen käytetään tänä vuonna entistä enemmän resursseja. Olemme saaneet
erillistä rahoitustakin 0,7 miljoonaa euroa. Uusilla
roska-astioilla ja roskaajille suunnatulla viestinnällä pyrimme siihen, että Helsinki pysyy viihtyisänä.
Vapun jäljiltä kaupungin on nopeasti pestävä kasvonsa. Haluamme näyttää Helsingin parhaat puolet Euroviisujen osanottajille ja medialle, jotka valtaavat kaupungin heti toukokuun alussa. Kun katujen keväinen hiekannosto sujuu hyvin, ei pölykään
häiritse kisoja.
Rakennusvirastolle Euroviisut merkitsee mm.
tilapäisiä liikennejärjestelyjä, tapahtumien kannalta keskeisten alueiden tehohoitoa ja yhteyksien järjestämistä.
Kaupunkia ovat vaivanneet hitaasti edenneet kaivutyöt useilla keskeisillä kaduilla. Kaivutöiden koordinointia tehostamalla ja töitä nopeuttamalla vähennetään kaivuista aiheutuvia haittoja.
Kokonaisvastuuhoito, jossa kaupunki ottaa hoitoonsa myös jalkakäytävät, laajenee nyt Laajasaloon. Työn aiheuttamat kustannukset peritään kiinteistöiltä.
Pysäköintikulttuurin parantamiseen on pyritty teemaviikoin. Tehovalvontaan on otettu mm. villi pysäköinti jalkakäytäville, suojateille ja puistoihin sekä
joutokäynti. Kokemukset ovat olleet kannustavia ja
kampanjointia oikean pysäköinnin puolesta jatketaan.
Helsinki isännöi tänä vuonna myös valtakunnallisia
pysäköinninvalvonnan neuvottelupäiviä.
Katujen ja puistojen rakentaminen ja kunnostus
jatkuu. Riuska työ edellyttää työasuilta kestävyyttä,
toimivuutta ja näkyvyyttä. Vaatimukset ovat lisääntyneet, ja henkilöstömme työasut on nyt perusteellisesti uudistettu. Kevään aikana tämä rakennusviraston ”katumuoti” alkaa näkyä siellä, missä teemme töitä. Rakennusvirasto tekee näkyvää työtä turvallisen, terveellisen ja viihtyisän Helsingin hyväksi.
Kovaa työtä – hard rockia.
Matti-Pekka Rasilainen
kaupungininsinööri

TALOUS

Sitovat tavoitteet 2007
Vuoden aikana ei katupölyn määrä ylitä
ilmanlaatuasetuksen mukaisia raja-arvoja.
● Työmatkaliikennettä palvelevat tärkeimmät
kadut ja kevyen liikenteen väylät on aurattu
ja liukkaus torjuttu ennen aamuseitsemää.
● Helsingin pääkaupunkirooliin liittyvät
keskeiset alueet Esplanadinpuisto,
Kauppatori ja Senaatintori pidetään
edustuskunnossa.
● Kaivutöistä aiheutuvia haittoja yleisillä
alueilla vähennetään nopeuttamalla töitä.
● Töhryjen määrä on Helsingissä enintään
10 % vuoden 1998 alkukartoituksen
lukemista.
● Rakennusvirasto laatii elinkaarikustannuslaskelman kaikista niistä talorakennushankkeista, joiden aloittamisesta päättää
valtuusto.
●

Käyttömenot 2007
Palvelut .....142,2 M €
● Palkat .........84,8 M €
● Vuokrat ........27,0 M €
● Materiaalit ...23,5 M €
● Muut .............1,4 M €
Yhteensä ....278,9 M €

●

Investointimenot 2007
Kadut ..........70,5 M €
● Puistot ........10,8 M €
● Irtain .............3,7 M €
Yhteensä ......85,0 M €

8%
10 %
30 %

1%
51 %

Vuoden 2007 kokonaisbudjetti on n. 364 M €. Käyttömenot kasvavat 3,7 % ja investoinnit 18,9 % edellisestä vuodesta.
Rakentamiseen on varattu 85 M €, mikä on 13,5
M € enemmän kuin viime vuonna.
Suurimpia hankkeita ovat Kamppi –Töölönlahtialueen kadut ja Hakamäentie, joka on Tiehallinnon
kanssa yhteinen hanke.
Puhtaanapitoon ja roskaantumisen vähentämiseen
on osoitettu lisää rahaa 0,7 M €. Valtakunnallisena
pyöräilyvuotena kevyen liikenteen väylien osalle on
Helsingissä varattu lisärahoitusta 0,45 M €.

HENKILÖSTÖ
Vuodenvaihteessa 2006 – 2007 vakinaista henkilöstöä oli 1 743, mikä on 21 henkilöä vähemmän kuin
vuotta aikaisemmin.
Vuoden 2007 alussa rakennusviraston palveluksessa oli 139 määräaikaista työntekijää, joista 52:n työsuhde perustui oppisopimukseen. Määräaikaisten työntekijöiden määrä vaihtelee eri vuodenaikoina. Kesäkuun lopussa 2006 kesä- ja kausityöntekijöitä oli 571.

Henkilöstö 1.1.2007
vakinaiset määräaikaiset
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Katujen hoito 2007
Talvihoito
● Puhtaanapito
● Rakenteellinen
kunnossapito
● Erityiskohteet
● Muut
Yhteensä
●

5%

M€

17,4
8,0

21 %

Puistot, katuvihreä..............15,5
Maisemapellot,
niityt, metsät ........................3,6
● Muut puistoalueet ................1,2
Yhteensä .............................20,3
●

Katujen rakentaminen
Vuonna 2007 katu- ja puisto-osastolla on käytettävissä katujen rakentamiseen ja peruskorjaamiseen 70,5 M €
(56,9 M € v. 2006).
Suuri osa rakentamisen määrärahoista
on sidottu muutamiin suuriin hankkeisiin, joita
ovat mm. Hakamäentie ja Kamppi –Töölönlahti -alueen kadut. Uusia katuja rakennetaan eniten Itä-Helsingissä, Viikissä
ja Arabianrannassa.
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1,9
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●

KADUT
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Katujen hoito

Vastuu katujen hoidosta on jaettu kaupungin ja yksityisten kiinteistöjen kesken. TalvelKatujen ja puistojen
la kaupunki auraa ja hiekoittaa ajoradat, torit ja
M€
pyörätiet. Keväällä kaupunki siivoaa hiekoikäyttömenot 2007
%
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● Katujen ja puistojen hoito ....58,8
tushiekan ajoradoilta katupölyn aiheutta8%
2%
● Alueiden käytön ja
mien ongelmien vähentämiseksi.
pysäköinnin valvonta ............6,2 8 %
Kiinteistöt vastaavat kohdallaan ole● Maavuokrat .........................6,1
van jalkakäytävän talvihoidosta sekä ajo● Hallinto ja kehittäminen ........4,4
radan ja jalkakäytävän puhtaanapidosta,
75 %
● Rakennuttaminen .................1,8
mm. pesusta ja roskien keruusta. Kau● Aluesuunnittelu ....................1,6
punki vastaa katujen päällysteiden korjaukYhteensä .............................78,9
sesta sekä kadun teknisten varusteiden ja liikennemerkkien hoidosta.
6%
Katurakentaminen 2007 M €
Tavoitteena on siirtää vähitellen kaikki
4%
● Uudisrakentaminen ............28,6
kiinteistöille kuuluvat katujen hoitoteh● Perusparantaminen ............19,8
tävät kantakaupunkia lukuun ottamatta
41 %
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● Tiehallinnon
kaupungin vastuulle viimeistään vuonna
yhteishankkeet ...................15,1
2009. Kesällä 2007 kiinteistöjen kadun● Kamppi –Töölönlahti .............4,0
hoitotehtävät
siirtyvät kaupungin vastuulle
28 %
● Muut ...................................3,0
Laajasalossa. Noin 47 % kaupungin katuYhteensä .............................70,5
alueista on kokonaisvastuuhoidossa.
Kaupungin puhtaanapitovastuut laajenevat,
Puistojen rakentaminen
kun uusia alueita valmistuu. Korkeatasois7%
5%
ten ympäristöjen, kuten Kampin ja Uute2007 ........................................ M €
● Perusparantaminen ..............5,1
lan kanavan alueiden puhtaanapito on
● Uudisrakentaminen ..............4,4
keskimääräistä kalliimpaa.
47 %
● Eiranranta ............................0,8
Toukokuussa järjestettävät Eurovisi41 %
● Kamppi –Töölönlahti .............0,5
on laulukilpailut aiheuttavat puhtaanapidon kannalta ylimääräistä työtä keskusYhteensä .............................10,8
tassa ja Hartwall Areenan ympäristössä.
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Helsingin kadut on jaettu kolmeen hoitoluokkaan.
Ensimmäisinä hoidetaan pääväylät ja tärkeät joukkoliikennekadut sekä vilkkaimmat kevyen liikenteen
väylät. Sen jälkeen hoidetaan asuntokadut ja hiljaisemmat kevyen liikenteen väylät.
Katujen hoitoon on varattu 36,0 M € (33,9 M €).
Vaikka määrärahaa on vähän enemmän viime vuoteen verrattuna, resurssit pienenevät, koska kustannukset nousevat ja hoidettava katuala kasvaa.
Talvihoitoon kuluu 17,4 M € (15,8 M €). Ajoratojen,
jalkakäytävien ja raittien puhtaanapitoon on varattu
8,0 M € (7,4 M €) ja katujen rakenteelliseen kunnossapitoon 7,5 M € (7,5 M €). Katu- ja viheralueiden hoidosta ja kunnossapidosta vastaa pääosin
HKR-Ympäristötuotanto. Loput työt kilpailutetaan
alueurakoina yksityisillä markkinoilla.

Pysäköinninvalvonta
Rakennusvirasto vastaa pysäköinnin valvonnasta ja
maksujärjestelmien hoidosta Helsingissä. Vuoden
2007 toiminnan tuloiksi on arvioitu 18,7 M € (17,7
M €), josta pysäköintimaksutuloja on n. 10,5 M € ja
pysäköintivirhemaksutuloja n. 8,2 M €.
Pysäköinninvalvonnan teemaviikkojen aiheina
ovat vuonna 2007 joutokäynti, maastopysäköinti,
koulujen ympäristöt ja suojatiet sekä kävelykadut
ja jalkakäytävät.

Yleiset käymälät
Rakennusvirasto pitää kunnossa kaupungin yleiset
käymälät ja vastaa niiden rakentamisohjelmasta.
Ranskalaisten yleisökäymälöiden tilalle asennettiin
viisi suomalaista yleisökäymälää vuonna 2006, ja
kuluvana vuonna niitä saadaan lisää 10 – 13 kpl. Yleisiä käymälöitä on tuolloin kaikkiaan 15 – 18 kpl.

Ulkovalaistus
Katujen, torien ja puistojen ulkovalaistuksesta vastaa
rakennusvirasto, joka tilaa työt Helsingin Energialta.
Valaistukseen on varattu 17,7 M € (17,2 M €).

VIHERALUEET
Rakentaminen ja peruskorjaus
Viheralueiden rakentamiseen on vuonna 2007 varattu 10,8 M € (10,2 M €).

Viheralueiden hoito
Viheralueiden hoitoon on varattu 20,3 M € (18,8 M €).
Viheralueiden hoitoluokkiin ei tule muutoksia. Määrärahan kasvu 1,5 M € suunnataan peruskorjattujen
ja uusien puistojen hoitoon sekä virastolle siirtyvien
uusien alueiden hoitoon ja kunnostamiseen. Etusijalla ovat turvallisuuden kannalta välttämättömimmät työt, kuten puistojen rakenteiden, kalusteiden
ja varusteiden kunnostaminen ja uusiminen.
Rakennusviraston hoitovastuulle siirtyy vuoden
2007 alusta uusia alueita, kuten Seurasaari, Uutelan alue, Kallahti, Ramssinniemi ja Meri-Rastila sekä
kartano- ja huvila-alueet Matosaaren huvilapuutarha ja Villa Tefke. Luonnonsuojelualueiden määrä
kasvaa 140 hehtaaria Östersundomin lintuvesien
ja Saunalahden alueen myötä.
Loput arvoniityiksi luokitelluista maisemaniityistä liitetään vuoden aikana säännöllisen hoidon piiriin. Helsingin metsissä luonnonhoitotöitä tehdään
yli 200 hehtaarin alueella, mikäli uusien kuivuustai myrskytuhojen aiheuttamat korjaustyöt eivät vie
suurta osaa näistä määrärahoista.

Tietoja katu- ja viheralueista 2007
Ylläpidettävä katuala, ha .......2 035
Hoitoon otettu katuala, ha ....... 925
Pysäköintiautomaatit, kpl ....... 581
Ylläpidettävä puistoala, ha ...... 999
Viheralueet Helsingissä, ha ...6 040
Muut viheralueet, ha .............7 381
Leikkipaikkoja, kpl .................... 67
Leikkipuistoja, kpl ................... 218
Luistelukenttiä, kpl ................... 79
Koira-aitauksia, kpl ................... 86

kalusteita. Tavoitteena on laittomien kaatopaikkojen vähentäminen 15 %:iin vuoden 2003 alkukartoituksesta.
Töhrintää vähentävät ennaltaehkäisy, uusien töhryjen jatkuva puhdistus ja pintojen suojaus. Tavoitteena on töhryjen vähentäminen 10 %:iin vuoden 1998
alkukartoituksen lukemista. Vuoden vaihteessa päästiin noin 18 %:iin kaupungin kiinteistöjen osalta.

RAKENNUTTAMINEN
HKR-Rakennuttaja rakennuttaa julkisia rakennuksia ja toimitiloja kaupungin hallintokunnille ja muille asiakkaille. Yksikkö vastaa myös metron, väestönsuojien, pysäköintilaitosten ja muiden erityisrakennusten rakennuttamisesta sekä rakennuttaa kilpailutettavat katu- ja viheralueiden maa- ja vesirakennushankkeet.
Käynnissä olevien rakennushankkeiden arvo on
lähes 300 M €. Vuosittain on meneillään 30 – 40
suurta ja noin 300 pienempää rakennushanketta.
Investointeihin käytetään yhteensä lähes 80 – 100
M €. Rakentamisen määrärahat ovat muilla kaupungin hallintokunnilla ja katu- ja vihertoimen rakentamisen rahat katu- ja puisto-osastolla. Vuonna 2007
rakennuttamistuloiksi on arvioitu 8 M €.

Helsinki kaikille

TALOSUUNNITTELU

YMPÄRISTÖASIAT

Arkkitehtuuriosastolla on hanke-, rakennus-, rakenne-, sisustus- ja laitoskeittiösuunnittelua. Kaupungin tarpeisiin on myös rakennusmittaukseen, rakennevaurioihin ja rakennusten purkuun liittyviä asiantuntijapalveluja.
Uudisrakentamisen vähentyessä peruskorjaus- ja
korjaussuunnittelun määrä on vastaavasti kasvanut.
Myös purkutöiden ja vesikattokorjausten suunnittelu, rakennesuunnitelmien tarkastukset, rakennusmittaukset sekä sisustus- ja laitoskeittiösuunnittelu ovat lisääntyneet. Vuonna 2007 osaston tuloiksi
on arvioitu 1,4 M €.

Keväistä katupölyä vähennetään

TUOTANTOYKSIKÖT
Rakennusvirastossa on kaksi tuotantoyksikköä, HKRYmpäristötuotanto ja HKR-Tekniikka. Ne myyvät palveluitaan sekä viraston omille tilaajayksiköille että
kaupungin eri hallintokunnille ja muille tahoille.

HKR-Ympäristötuotanto
Keskeisiä tehtäviä ovat mm.
● katujen ja muiden yleisten alueiden talvikunnossa- ja puhtaanapito
● puistojen ja viheralueiden rakentaminen ja hoito
● katujen ja kadun varusteiden kunnossapito
● katujen ja maarakenteiden rakentaminen
● vesihuoltoverkostojen yms. rakentaminen
● pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely
Vuoden 2007 liikevaihdoksi arvioidaan n. 107 M €.

HKR-Tekniikka
Keskeisiä tehtäviä ovat mm.
● kiinteistöjen rakentaminen, korjaaminen ja
kunnossapito
● lvi-, sähkö- ja kosteusvauriotyöt
● metalli- ja puusepäntyöt
● materiaali-, kuljetus- ja pienkalustopalvelut,
kierrätys
● auto- ja konepalvelut
● Siisti Stadi ja Stop Töhryille -projektit
● tekniset hankinta-asiat
Vuoden 2007 liikevaihdoksi arvioidaan n. 55 M €.

Tavoitteena on vähentää katupölyä etenkin ongelmallisissa katukuiluissa. Rakennusvirasto tiedottaa
hyvissä ajoin kiinteistöille, milloin se poistaa hiekat
katukuiluista, jotta kiinteistöt voivat tehostaa omalla toiminnallaan pölynpoistoa.
Katujen kastelua ja pesua lisätään, jotta katupölyn määrä ei pääse ylittämään ilmanlaatuasetuksen
mukaisia raja-arvoja.

Roskaisuuteen puututaan
Katu-, tori- ja viheralueiden roskaisuuden vähentämiseksi saadulla 0,7 M €:n erillisellä määrärahalla
tehtävin toimenpitein parannetaan asukkaiden viihtyisyyttä ja ympäristön terveellisyyttä. Roska-astioita ja katujen pesua lisätään keskustassa ja tärkeimmissä aluekeskuksissa. Metsäalueita ja kantakaupungin puistoja siivotaan aikaisempaa enemmän.
Tuhka-astioita ja syväsäiliöitä lisätään ja kesätapahtumien ajaksi hankitaan enemmän tilapäisiä roskaastioita. Kaupunkilaisia kannustetaan roskaamisen
vähentämiseen kampanjalla.

Pilaantunutta maata kunnostetaan
Myllypuron entinen kaatopaikka kuuluu Suomen
suurimpiin pilaantuneen maan kunnostuskohteisiin.
Alueen jätteet on pääosin kaivettu ja läjitetty eristysseinän ympäröimään kartioon, jonka päälle rakennetaan ns. ongelmajätteen kaatopaikan mukainen
pintaeristys. Lisäksi alueella tehdään kaatopaikan
vesien käsittelyyn liittyviä töitä.
Viime vuonna alkanut Viikinmäen ampumaradan kunnostus jatkuu.

Luomuviljelyä kokeillaan
Helsingin maisemapelloilla Haltialassa kokeillaan
luonnonmukaista viljelymenetelmää. Kokeilu käynnistyy 20 – 30 hehtaarin alueella.

ERILLISPROJEKTIT
Siisti Stadi ja Stop Töhryille
Helsinki on varannut Siisti Stadi ja Stop töhryille
- projekteille 1,1 M €, (1,2 M €).
HKR-Tekniikka siistii kaupunkia mm. poistamalla laittomia kaatopaikkoja ja puhdistamalla kadun-

Helsinki kaikille -projekti pyrkii siihen, että Helsingissä on helppo liikkua ja toimia ikään ja kuntoon
katsomatta. Projektille on varattu vuonna 2007 n.
0,2 M €. Innovaatiorahaston projektille myöntämä
150 000 € käytetään esteettömän julkisen ympäristön koekohteiden suunnitteluun, toteutukseen ja
seurantaan vuosina 2006 – 2007.
Vähitellen otetaan käyttöön esteettömyysohjeisto,
joka koskee kevyen liikenteen väylien hoitoa ja kunnossapitoa. Uusi ohjeisto kiinnittää huomion jalankulun sujuvuuteen ja helppouteen. Alueelliset esteettömyyssuunnitelmat tehdään Munkkiniemeen, Munkkivuoreen ja Itäkeskukseen. Lasten liikennekaupungissa avataan kaikille avoin esteettömien tuotteiden
näyttely- ja testausalue. Kiinteistönomistajille valmistuu opasvideo esteettömyydestä.

PÄÄTÖKSENTEKO
www.hkr.hel.ﬁ/paatoksenteko
Rakennusvirastoa koskevista asioista päättää yleisten
töiden lautakunta. Kokousten esityslista on nähtävillä
ennakkoon rakennusviraston www-sivuilla, samoin
tiedot päätöksistä heti kokouksen jälkeen.

ALUEIDEN KÄYTTÖ JA
VALVONTA
www.hkr.hel.ﬁ/luvat
Yleisten alueiden vuokraus ja luvat esim. ulkoilmatilaisuuksiin sekä luvat pysyväisluonteisten rakenteiden sijoittamista varten: puh. (09) 310 39000
PL 1500, 00099 Helsingin kaupunki
Käynti: Kasarmik. 21

Luvat kaivutöitä ja tilapäisiä
liikennejärjestelyjä varten:
puh. (09) 310 38500, faksi (09) 310 38501
PL 1519, 00099 Helsingin kaupunki
Käynti: Liukumäentie 4, 00640 Helsinki

ASIAKASPALVELU
puh. (09) 310 39000
rakennusvirasto@hel.ﬁ
Tietoa katu- ja viheralueiden suunnittelusta,
rakentamisesta ja kunnossapidosta sekä opastusta kaikissa viraston toimialaan liittyvissä tehtävissä. Asiakaspalvelusta saa myös pysäköintiä koskevaa tietoa ja palveluja.

www.hkr.hel.ﬁ/pysakointi

Käynti: Pohjoinen Makasiinikatu 9
Avoinna ma klo 8.15 – 17.00, ti – to klo
8.15 – 16.00 ja pe klo 9.00 – 15.00
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Merkittäviä työkohteita vuonna 2007

Perusparantaminen ja
liikennejärjestelyt
● Herttoniemi, meluesteet,
Operaattorinkadun rakentaminen
● Kaivopuisto, Iso Puistotie
● Kallio, Vallila ja Itä-Pasila,
raitiolinja 9:n rakentaminen
● Kluuvi, Mikonkatu välillä
Vilhonkatu – Kaisaniemenkatu
● Laajasalo, Sarvastonkaari
● Marjaniemi, Marjaniementie
välillä Ison Antin tie – Strömsintie
● Pasila, Hakamäentien sillat
● Töölö, Mechelininkatu välillä
Kesäkatu – Sibeliuksenkatu
● Vallila, Teollisuuskatu välillä
Sturenkatu – Jämsänkatu
● Vartioharju, Uiskotie –Viikinginkuja
● Vartioharju, Vartioharjuntie –
Kukkaniityntie kiertoliittymä
Kevyen liikenteen väylät
● Lauttasaari, Lauttasaarentie
välillä Ruukinlahti – Isokaari
● Munkkivuori, Huopalahdentien
alikulku
Kamppi –Töölönlahti
● Kampin keskus, raitiotien ja
joukkoliikenteen katujärjestelyt
● Paasikivenaukio
● Leppäsuon alue

Ranta-alueiden kunnostus
Laajasalo, Sarvastonkaaren
tulvasuojarakenteet
● Salmisaari, Salmisaarenranta
●

Maan ja lumen vastaanottopaikat
● Kyläsaaren lumenvastaanottopaikan kattaminen
● Vantaan Pitkäsuon ylijäämämassojen vastaanottopaikka, ajoyhteydet
ja viimeistely / Helsingin osuus
● Vuosaaren täyttömäen
maisemointityöt
Yhteishankkeet Tiehallinnon kanssa
● Hakamäentie, Hämeenlinnanväylän
eteläpään ja Hakamäentien
rakentaminen
● Kehä I ja Itäväylä, Itäväylän
melueste (Vartiokylä)
● Lahdenväylä, Koskelantien
liittymäjärjestely
PUISTOT
Uudisrakentaminen
● Toukola, Toukolan rantapuisto
● Katajanokka, Linnanpuisto
● Konala, Lehtovuoren puistot
● Laajasalo, Karpiselänpuisto
● Pihlajamäen nuorisopuisto
● Tapanila, Fallkullanpelto
● Viikki, Viikinojanpuistot
● Vuosaari, LillKallvikinpuisto,
Katinkullanpuisto
Peruskorjaus
● Jakomäki, Leikkipuisto
Aurinkoniitty, Jakomäenkallio
● Kaartinkaupunki, Kolmikulma
● Kaivopuiston itäosa
● Kulosaari, Juliuksenpuisto
● Lauttasaari, Hevosenkenkäpuisto
● Mellunkylä, Laakavuorenpuisto
● Pitäjänmäki, Patterimäki
● Ruskeasuo, Ratsaspuisto
● Sörnäinen, Katri Valan puisto
● Tammisalo, Vanhanväylänpuisto
Kamppi –Töölönlahti ja Eiranranta
Töölönlahden puistoalueen
yleis- ja rakennussuunnittelu
● Eiranrannan puistojen
yleis- ja rakennussuunnittelu,
rakentamisen käynnistäminen
●

Aluesuunnitelmat
● Eteläisten kaupunginosien,
Kaarelan, Suutarilan, Keski-Vuosaaren ja Jollaksen aluesuunnitelmat sekä Kallio – Hermannin
viheraluesuunnitelma valmistuvat.
● Lauttasaaren, Pikku-Huopalahti –
Meilahti – Ruskeasuon, Käpylän,
Ala-Malmin ja Itäkeskus –
Marjaniemen aluesuunnitelmien
laatiminen käynnistyy.
RAKENNUTTAMINEN
Uudisrakentaminen
● Aurinkolahti, Uutelan kanava
● Keskustan huoltotunneli
● Ruskeasuo, HKR:n
Hakamäenkujan tukikohta
● Töölö, Sandels
● Töölönlahden pysäköintilaitos ja
väestönsuoja
Peruskorjaus ja -parannus
● Kamppi, Ressun peruskoulu
● Koskela, Hyvösen lastenkoti
● Laajasalon yläaste
● Maunulan ala-aste (vaihe 4c)
● Oulunkylä, Kustaankartano (G-rak.)
Käynnistyviä kohteita
Uudisrakentaminen
● Arabianranta,
Lasten päiväkoti Aalto
● Etu-Töölö, Hietarannan
kahvila- ja pukuhuonerakennus
● Kontulan vanhustenkeskus
● Laajasalo, Lasten päiväkoti Ilomäki
● Latokartanon liikuntahalli ja
peruskoulu
● Myllypuron harjoitushalli
● Veräjälaakso, Kestikujan asuntola
● Viikinmäki, Lasten päiväkoti Vikkeri
● Vuosaaren satama, tullin tilat
● Vuosaari, Lasten päiväkoti Inkivääri
Peruskorjaus ja -parannus
● Etu-Töölö, asunnottomien
palvelukeskus
● Herttoniemi, Vaahterapihan
vastaanottokoti
● Jakomäen uimahalli
● Kannelmäki, Lasten päiväkoti
Kannel

Yleisten töiden lautakunta

TALOSUUNNITTELU
Peruskorjaus, muutos
● Herttoniemi, Vaahterapihan
vastaanottokoti
● Korkeasaari, Ravintola Pukki
● Laakson sairaala, infektio-osasto
● Maunula, Lasten päiväkoti Valkea
● Mellunmäki, Naulakallion
hoito- ja kasvatuskodit
(osastot Honkala, Kuusela)
● Puotinharju, Lasten päiväkoti
Puotinharju
Uudisrakentaminen
● Korkeasaari, Palosaaren hoitohäkit,
petolintuhäkit, visenttitarha
● Pihlajamäen nuorisopuiston
kokoontumiskeskus
● Vuosaaren satama,
tullin rakennukset
Muu suunnittelu
● Etu-Töölö, Hietarannan kahvila- ja
pukuhuonerakennus, keittiö
● Jätkäsaaren ja Sörnäisten satamaalueet, purkukustannusten arviointi
● Kallio, Suomenkielinen työväenopisto, sisustussuunnittelu
● Kontulan vanhusten keskus, keittiö
● Talin puhdistamo, purkusuunnittelu
● Vuosaaren satama, laituri ja
lohkohalli, purkusuunnittelu
Ks. työkohteet 2007:
www.hkr.hel.ﬁ/tyokohteet

Helsingin kaupungin
rakennusvirasto
www.hkr.hel.ﬁ

Rakennusvirasto
Kaupungininsinööri
Hallinto-osasto

Arkkitehtuuriosasto

HKR-Tekniikka

Katu- ja puisto-osasto

HKR-Rakennuttaja

HKR-Ympäristötuotanto
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Korkeasaari, ravintola Pukki,
varikkoalue ja lentohäkit
● Laakson sairaala
(rak. 4 ja rak. 2; 4. krs.)
● Lauttasaari, Lasten päiväkoti Lokki
● Malmin sairaala (rak. 18)
● Maunula, Lasten päiväkoti Valkea
● Myllypuron yläaste (2. vaihe)
● Pakilan ala-aste
(tekninen peruspar.)
● Taka-Töölö, Kivelän sairaala
(rak.25)
● Bortre Tölö, Högstadie skolan
Lönkan / Tölö gymnasium
●

PL 1500
00099 Helsingin kaupunki
Käynti: Kasarmikatu 21
Puhelinvaihde (09) 310 1661
Kirjaamo
(09) 310 38400
hkr.kirjaamo@hel.ﬁ
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KADUT
Uudisrakentaminen
● Eira, Eiranranta
● Laajasalo, Puuskaniementie
● Länsisatama, Salmisaarenranta
● Mellunkylä, Fallpakan alue
● Pasila, Televisiokatu
● Pitäjänmäki, Takkatie
● Ruskeasuo, Nauvontie
● Suurmetsä, Alppikylän alue,
Nummitie
● Tapaninkylä, Ollilantie ja -kuja,
Pohjanpellontie
● Toukola, Hermanni ja Arabianranta
● Vallila, Pasilan konepaja-alue
● Viikki – Latokartano, Viikin paikalliskeskus ja tiedepuisto, Latokartano
ja Viikinmäki
● Vuosaari, Aurinkolahti, Ramsinranta, Satamakeskus

