ESPOON KAUPUNKI
Talousarvio-info 29.10.2015

Talonrakennus- ja kunnallistekniset investoinnit
Investointimäärärahat koskevat vuotta 2016

RAKENNUKSET 68,5 milj. euroa
Sosiaali- ja terveystoimi 4,0 milj. euroa
Sosiaali- ja terveyspalvelut:
- Riilahden toimintakeskuksen laajennus ja peruskorjaus 2016 - 2017
- Matinkylän terveysaseman peruskorjaus 2016 - 2017
- Postipuun vastaanottokoti 2017 -2018
Sivistystoimi 41,0 milj. euroa
Suomenkielinen koulu ja päivähoito:
- Tapiolan koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus 2014 - 2016
- Auroran koulu, korvaava uudisrakennus 2015 - 2016
- Nuumäen päiväkoti 2015 - 2016
- Auroran asukaspuisto ja nuorisotila 2016 - 2017
- Suviniityn päiväkoti ja neuvola 2016 - 2017
- Pohjois-Tapiolan päiväkoti, korvaava uudisrakennus 2016 - 2017
- Paapuurin päiväkoti 2016 - 2017
- Kirkkojärven päiväkoti, korvaava uudisrakennus 2016 - 2017
- Haukilahden päiväkoti, korvaava uudisrakennus 2017 - 2018
- Matinkylän keskuksen päiväkoti ja asukaspuistorakennus 2017 - 2018
- Jupperin päiväkodin peruskorjaus 2018
- Karamäen päiväkoti, korvaava uudisrakennus 2018 - 2019
- Vermon päiväkoti 2018 - 2019
- Leppävaaran koulukeskus ja ympärivuorokautinen päiväkoti 2018 - 2020
- Karhusuon koulun päiväkodin ja nuorisotilan peruskorjaus ja laajennus 2018 - 2020
- Haukilahden koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus 2019 - 2020
- Mikkelän koulun peruskorjaus ja mahd. laajennus 2020 - 2021
- Perkkaan koulu, päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus 2020 -2021
Ruotsinkielinen koulu ja päivähoito:
- Kungsgårdens skola och daghem, korvaava uudisrakennus 2018 - 2019
Kulttuuritoimi:
- Pentalan saaristomuseon rakennusten peruskorjaus 2016
- Pikku-Aurora, rakennus 2 2017
Liikunta- ja nuorisotoimi:
- Leppävaaran uimahallin peruskorjaus ja maauimala 2013 - 2016
- Tapion kentän huoltorakennus 2015 - 2016
- Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennus ja tekojää 2018 - 2019
- Luukin leirikeskuksen päärakennuksen peruskorjaus 2019
Tekninen ja ympäristötoimi 1,5 milj. euroa
Tilakeskus:
- Träskändan kartanon peruskorjaus 2016 - 2017
- Soukankujan päiväkodin peruskorjaus 2018
- Oittaan ulkoilukartanon peruskorjaus 2018
- Tuulimäen väestönsuojan peruskorjaus 2019
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Yleishallinto 0,6 milj. euroa
Yleishallinnon rakennukset:
- Furuholmin rakennukset, henkilöstön virkistysalue 2016 - 2017
Konsernipalvelut 6,7 milj. euroa
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos:
- Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus 2015 - 2016
- Espoonlahden paloasema 2018
Muu talonrakentaminen 14,6 milj. euroa
- Joukkoliikenteen pienkohteet 2015 - 2017
- Toimitilojen muutos Sito:n ja Sotet:in käyttöön, palveluverkkoselvitys 2015 - 2020
- Elinkaarta jatkavat investoinnit 2015 - 2020
- Siirtokelpoiset toimitilat (perustukset ja pihatyöt) 2015 - 2020
- Hallinnon tilatehokkuuden parantaminen 2015 - 2020
Perusparannukset 9,0 milj. euroa/vuosi 2015 - 2020
Vuosikorjaukset 14,7 milj. euroa/vuosi (käyttötalouden määräraha) 2015 - 2020
Elinkaarimallilla peruskorjattavat ja laajennettavat kohteet (eivät sisälly Tilakeskuksen
investointimäärärahoihin)
- Päivänkehrän koulu 2015 - 2017
- Kirstin koulu 2017 - 2018
- Viherlaakson koulu ja lukio 2018 - 2019
- Tuomarilan koulu 2019 - 2020
- Laajalahden koulu 2019 - 2020
Muut yhtiömuotoiset talonrakennushankkeet (eivät sisälly Tilakeskuksen investointimäärärahoihin)
- Espoon sairaala Jorviin 2014 - 2016
- Leppävaaran Elä ja Asu -seniorikeskus 2015 -2017
- Keskuskeittiö 2016 - 2017
- Espoonlahden aluekirjasto ja kulttuuriareena 2018 - 2020
- Matinkylän Elä ja Asu -seniorikeskus 2018 - 2020
- Matinkylän uimahalli 2019 - 2020
- Meri-Matin koulu 2019 - 2020
Yhtiömuotoiset pysäköintilaitokset (kaupunki osaomistajana)
- Suviniityn pysäköintitalo 2015 - 2016
- Jousenpuiston pysäköintitalo 2015 - 2016
- Tapiolan parkkiluola 2015 - 2016
- Niittykummun pysäköintilaitos 2016 - 2017
- Tynnyripuiston pysäköintilaitos 2017 - 2018
Osake- ja vuokratilat
- Ison Omenan palvelutori, valmis 2016 (aluekirjasto, yhteispalvelupiste, terveysasema)
- Suvelan asukaspuisto 2015-2016
- Ymmerstan koulun lisätilat 2016
- Hansakallion koulun lisätilat 2016
- Nepperinportin päiväkoti ja koulutilat 2017-2018
- Tapiolan aluekirjasto
Selvityshankkeet
- Espoon kristillisen koulun pysyvä tilaratkaisu
- Espoon teatteritilat
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Espoon kaupungintalo
Toppelundin päiväkoti (elinkaarta jatkava hanke)
Tähtiniityn päiväkoti (elinkaarta jatkava hanke)
Sepon koulu (elinkaarta jatkava hanke)
Niipperin koulu
Nupurin päiväkodin muutostyöt (PaVe-muutostyöhanke)
Niittykummun päiväkoti
Tähtiniityn koulu
Pakankylän koulu (elinkaarta jatkava hanke)
Tapiolan urheiluhalli
Olarin koulu ja lukio
Nauriskasken koulu ja päiväkoti
Mankkaan päiväkoti
Jousenkaaren päiväkoti
Glimsin kävijäkeskus
Finnoon Djupsundsbäckenin koulu ja päiväkoti
Djupsundsbäcken alueen pohjoisempi päiväkoti
Metsolan päiväkoti
Perkkaanpuiston koulun laajennusosan muutostyöt
päiväkotitiloiksi
Rehtorintien koulurakennuksen peruskorjaus
Espoonlahden lukion lisätiloiksi
Laaksolahden uusi jäähalli
Kilon nuorisotila ja asukaspuisto
Heikintori Oy

KUNNALLISTEKNIIKKA 141 milj. euroa (sis. taseyksiköt ja liikunnan investoinnit)
Liikenneväylien rakentaminen 14,2 milj. euroa
Yleiset tiet:
Valtion kanssa yhteistyönä rakennettavat kohteet
- Kehä I:n parantaminen Keilaniemen kohdalla alkaa
- Kauklahdenväylän parantaminen jatkuu
- Turuntien parantaminen Jorvin sairaalan kohdalla jatkuu
- Kehä I:n uudistamisen suunnittelu välillä Hagalundinkallio-Turunväylä jatkuu
Merkittävimmät kadut
- Metroasemien katujärjestelyt valmistuvat
- Kylänraitin parantaminen Kirkkojärvellä jatkuu
- Gräsanlaakson rakentaminen jatkuu
Joukkoliikenteen hankkeet
- Länsimetron rakentaminen Matinkylään valmistuu
- Länsimetron jatkeen rakentaminen jatkuu
- Kaupunkiradan jatkon (Leppävaara-Kauklahti) suunnittelu jatkuu
- Raide-Jokerin suunnittelua pikaraitioteinä jatketaan
- Tapiolan bussiterminaalin rakentaminen jatkuu
Alueellinen kunnallistekniikka 19 milj. euroa
Kunnallistekniikan sopimus- ja projektirakentaminen 71,9 milj. euroa
- Haukilahdenkadun ja Merituulentien parantaminen Niittykummussa jatkuu
- Vermontien alueen rakentaminen jatkuu
- Finnoonlaaksontien rakentaminen jatkuu
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