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Kaupunkisuunnitteluviraston talousarvion toteutumisennuste 
1/2017 (b-asia)

HEL 2017-004660 T 02 02 01

Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumi-
sennusteen 1/2017 tiedoksi ja lähettää sen kaupunginkanslian talous- 
ja suunnitteluosastolle tiedoksi.

Esittelijän perustelut

Ohjeistus

Kaupunginhallituksen 7.12.2016 antamien talousarvion 2017 noudatta-
misohjeiden mukaan virastojen ja laitosten on annettava lauta- ja johto-
kunnille talousarvion toteutumisennuste, joka laaditaan neljä kertaa 
vuodessa. Ennuste lähetetään kaupungin keskuskirjanpitoon muiden 
kuukausiraporttien yhteydessä. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä 
asiasta pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättä-
nyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Kaupunginkanslia on lähettänyt 8.3.2017 lisäohjeet koskien vuoden 
2017 talousarvion toteutumisennusteen laatimista, organisaatiomuutok-
sen johdosta. Vuoden 2017 ensimmäisessä ennusteessa on ennustet-
tava arvioidun koko vuoden toteuman lisäksi myös ensimmäisen viiden 
kuukauden ennuste (31.5.2017 asti). Ennusteiden perusteella tehdään 
vuoden 2017 muutettu talousarvio loppuvuodelle. Ennuste käsitellään 
kaupunginhallituksessa 22.5.2017. 

Talouden kehitys

Kaupunginvaltuusto on 15.2.2017 (§94) myöntänyt lähiöprojektille 87 
000 euron siirtomäärärahan edelliseltä vuodelta. Samoin irtaimen omai-
suuden perushankintaan muun kaluston (liikennevalot) osalta on myön-
netty 110 000 euron siirtomääräraha.

Vuoden 2017 talousarviossa toimintakuluihin varatut määrärahat en-
nustetaan tässä vaiheessa käytettävän kokonaisuudessaan, myös vuo-
delta 2016 siirtyneet määrärahat.

Myös irtaimen omaisuuden perushankintaan vuodelle 2017 varatut 
määrärahat käytettäneen kokonaan.
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Kaupunkisuunnitteluviraston tulosbudjetin toteutumisennuste sekä vii-
den ensimmäisen kuukauden että koko vuoden osalta on esitetty liit-
teessä 1.

Toiminnalliset tavoitteet

Sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti:

 Tavoite: Laaditaan yleiskaavan toteuttamisohjelma yhdessä kau-
punginkanslian ja muiden hallintokuntien kanssa. Toteutumisennus-
te: Tavoite toteutunee.

 Tavoite: Asemakaavoitetaan MAL-sopimuksen ja uuden AM-ohjel-
man mukaisesti asuntokerrosalaa 600 000 k-m2 pääosin raidelii-
kenteen palvelualueelle. Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

 Tavoite: Asemakaavoitetusta asuntokerrosalasta on täydennysra-
kentamista vähintään 200 000 k-m2. Toteutumisennuste: Tavoite 
toteutunee.

 Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskus-
taan kasvaa 0,2 %-yksikköä edellisvuoden toteumasta ja joukkolii-
kenteen osuus poikittaisliikenteessä kasvaa 0,2 %-yksikköä edellis-
vuoden toteumasta. Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

 Malmin lentokenttäalueen asemakaavoituksen jatkaminen: Fallkul-
lanpuiston asemakaava, lentokenttärakennuksen ja hangaarin suo-
jelukaava ja Malmin raitiotie- ja liikenneyhteydet Kivikon ja Tattari-
harjun välillä. Asemakaavaehdotukset valmistellaan kaupunkisuun-
nittelulautakunnan käsittelyyn 2017. Toteutumisennuste: Tavoite to-
teutunee.

  

Muiden toiminnallisten tavoitteiden ennustetaan toteutuvan seuraavas-
ti: 

 Tavoite: Turvataan yritysten toimintaedellytykset ja elinkeinoelämän 
toimivuus laatimalla riittävästi ja oikea-aikaisesti toimitilakaavoja 
kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. 
Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

 Tavoite: Keskusta-alueiden kävely-ympäristön toiminnallinen ja kau-
punkikuvallinen laatu paranee. Toteutetaan edellisvuonna kehitetty 
seurantamenetelmä. Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

 Tavoite: Jalankulku-, pyöräily- ja joukkoliikennematkojen yhteenlas-
kettu osuus kaikista matkoista kasvaa verrattuna viiden edellisen 
vuoden keskiarvoon. Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.

 Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneiden ja kuolleiden 
kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % viiden edellisen 
vuoden keskiarvosta. Toteutumisennuste: Tavoite toteutunee.
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 Tavoite: Yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa tuetaan toimia, 
jotka edistävät pyöräilyä. Tavoitteena on pyöräilyn lisääminen ja tur-
vallisuuden edistäminen. Vuoden 2017 aikana laaditaan rakennus-
viraston kanssa yhteiset tavoitteet pyöräilyinfran toteuttamiseen ja 
yhteiset mittarit vaikutusten seuraamiseen. Toteutumisennuste: Ta-
voite toteutunee.
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