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Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 40 

Aika 9.9.2021 klo 09:30 – 11:00 

Paikka Teams 

Osallistujat Kari Pudas (pj) KYMP/RYA 

 Ville Lehmuskoski HKL 

 Artturi Lähdetie 
Juha Saarikoski 
 

HKL 

 Silja Hyvärinen KYMP/HATU 

 Tuula Saxholm 
Outi Säntti 
 

Kaupunginkanslia 

 Johanna Wallin HSL 

 Reetta Putkonen KYMP/MAKA 

 Erkki Nurmi KYMP/RYA 

 Hannu Seppälä KYMP/RYA 

 Ville Alajoki (esittelijä) KYMP/RYA 

 Lauri Hänninen KYMP/HATU 

 Minna Tukiainen (sihteeri) KYMP/RYA 

Tiedoksi Saara Kanto Kaupunginkanslia 

 Tero Anttila HSL 

 Jarkko Karttunen KYMP/RYA 

 Kati Kiyancicek KYMP/MAKA 

 Juha Saarikoski HKL 
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1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

Asialistan hyväksyminen.  

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 
1.9.2021.  

Päätös 

Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat. 

2 Päätösasiat 

2.1 Kruunusillat allianssi 

Ei päätettäviä asioita 

2.2 Kruunusillat siltaurakka 

Ei päätettäviä asioita 

2.3 Hankkeenjohto ja urakoiden yhteensovittaminen 

Ei päätettäviä asioita 

3 Keskusteltavat asiat 

3.1 Kruunusillat siltaurakka [Ville] 

Siltaurakan sopimus valmistellaan allekirjoitettavaksi, kun KVSTO:n päätös on 
nyt olemassa (ks. 3.3). Työt on tarkoitus aloittaa viimeistään lokakuun alussa. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

3.2 Kruunusillat-allianssi 

3.2.1 AJR-päätökset kokousvälillä: 

- Perushankkeen rakennustöiden aloitus valmistelevina töinä 
Koirasaarentiellä 2021 ennen TAS-vaiheeseen siirtymistä. 

o AJR päätti hyväksyä perushankkeen (raitiotieosuuden) osalta 
valmistelevien töiden toteuttamisen esityksen mukaisesti. Ehtona 
töiden toteuttamiselle on rahoituksen järjestyminen. 
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- Valmistelevien rakennustöiden toteuttaminen Nihdissä syksyllä 2021 
ennen TAS-vaiheeseen siirtymistä. 

o AJR päätti hyväksyä valmistelevien töiden toteuttamisen esityksen 
mukaisesti. Ehtona töiden toteuttamiselle on rahoituksen 
järjestyminen. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

3.2.2 Allianssin tilannekuva 

Allianssin rakentamistöitä ollaan ohjelmoimassa rahoituspäätösten mukaiseksi 
(ks. 3.3). Vuoden 2021 arvioituja töitä ei kaikkia kyetä tekemään rahoituksen 
siirtymisen johdosta. Allianssin toteutussopimuksessa rahoitusriski on 
kaupungin riski, riskin realisoituminen johtaa pidentyvään aikatauluun ja sitä 
kautta esim. yleiskustannusten kasvamiseen. Aikataulun yhteensovittaminen 
on käynnissä ja keinoja minimoida vaikutukset tutkitaan. 

Rahoituksen vaikutus allianssin töiden kokonaistaloudellisuuteen on 
huomattava ja jotta allianssista saataisiin täysi hyöty irti kaikille osapuolille, ml 
tilaaja, tulisi myös rahoituksen osalta pystyä löytämään tilaajien raamista 
joustoa. Tällöin pystytään aikataulusäästöjen kautta saamaan hankkeen 
kokonaistaloudellisuuden kannalta tehokkaampi läpimeno ja säästämään 
kokonaiskustannuksissa. Tältä osin allianssin ja kaupungin rahoituksen 
yhteensovittamiseen panostetaan allianssin toimesta. Myös kaupungin 
kannattaa panostaa tähän mahdollisimman ketterällä rahoituksen 
järjestämisellä. 

Päätös  

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

3.2.3 Allianssin TAS-vaiheeseen siirtyminen 

Allianssin siirtyminen TAS-vaiheeseen esitetään RYJA:n ja HKL johtokunnan 
päätettäväksi alustavasti syys-lokakuun taitteessa. Siirtyminen tarkoittaa 
toisaalta KAS-vaiheen taloudellisten kannustimien tilinpäätöstä sekä toisaalta 
toteuttajaosapuolien sitoutumista toteutukseen. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

3.3 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [Ville] 

KVSTO hyväksyi 25.8.2021 perushankkeen vaiheistamisen ja vaiheen 1 
enimmäishinnan korotuksen. Vaihe 1 on yhteys Laajasalontieltä Hakaniemeen. 
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Vaiheen 2 (Hakaniemi – Helsingin päärautatieasema) osalta kustannusarvio 
tuodaan päätöksentekoon myöhemmin niin, että rakentamisen aloittaminen 
tapahtuu vaiheen 1 rakentamistöiden jälkeen. Kaivokadun pysäkin 
suunnittelun lähtökohtana on, että pysäkki ei olisi päätepysäkki vaan linja 
yhdistyisi muuhun verkostoon. 

Kaupunginhallitus (16.8.2021) palautti kohdan C (Raitiotieyhteys Laajasalon 
Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta Reposalmentielle) uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että esitystä täydennetään selvityksillä Yliskylän lenkin 
toteuttamisen tarkemmista kustannuksista ja arvion 
tarkoituksenmukaisuudesta toteuttaa se muun hankkeen rakentamisen 
yhteydessä. Esityksen pitää sisältää myös arvio siitä, minkä verran Yliskylän 
yhteyden rakentaminen maksaisi, jos se tehdään myöhemmin erillisenä 
hankkeena. 

Samassa yhteydessä KVSTO hyväksyi Hakaniemen liittyvien hankkeiden 
ylitysoikeuden vuodelle 2021. 

Rahoituksen osalta rakentamisvuosien raamiin tehtävät muutokset eivät vielä 
ole valmiita. Rahoituksen paineet vuodelle 2022 raamissa edelleen 
merkittävät. 

Päätös  

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

 

4 Lupatilanne [tiedoksi] 

Seuraavat odotettavissa olevat päätökset kaavojen ja vesilupien osalta ja 
viime kokouksen jälkeen tapahtuneet muutokset: 

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on saatu 11.8.2021. 
Valitusaika päättyy 16.9.2021. Betonijätteen ja kynnysarvomaiden 
hyötykäytön ympäristölupa on evätty.  

- Koirasaarentie-Ilomäentie kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen. Kaupunki on päätymässä hakemaan osittaistalainvoimaisuutta 
katualueille. Valitukset kohdistuvat tonttien rakennusoikeuksiin.  

- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetetty AVI:in (AVI 
30.12.2020). Vastineet lausuntoihin toimitettu 31.8.2021 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 
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5 Muut asiat  

- Syyskuun alussa on aloittanut uusi projektipäällikkö Kruunusillat –tiimissä. 

- Katusuunnittelun projektipäällikön haku auki. 

 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

6 Seuraavat kokoukset 

Tarkistetaan, että johtoryhmän puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi 
osallistua seuraaviin kokouksiin.  

Seuraavat kokoukset (paikkana bigroom / teams etätyösuositusten 
mukaisesti), toistaiseksi mahdollisuus osallistua etänä. 

Lokakuun johtoryhmän kokous pidetään etänä, selvitetään mahdollisuus 
siirtyä läsnä/ hybridikokouksiin marraskuun tai viimeistään joulukuun 
kokouksessa. 

14.10.2021 klo 9.30–11.30   Teams 

11.11.2021 klo 9.30–11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

9.12.2021 klo 9.30-11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

 

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet 

  

Laatinut 
Minna Tukiainen 

 


