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Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 44 

Aika 10.2.2022 klo 09:30-11:30 

Paikka Teams 

Osallistujat Kari Pudas (pj) KYMP/RYA 

 Ville Lehmuskoski KYMP/HATU 

 Artturi Lähdetie Kaupunkiliikenne Oy 

 Tuula Saxholm 
Ulla Loukkaanhuhta 
 

Kaupunginkanslia 

 Johanna Wallin HSL 

 Reetta Putkonen KYMP/MAKA 

 Jarkko Karttunen KYMP/RYA 

 Hannu Seppälä KYMP/RYA 

 Ville Alajoki (esittelijä) 
 
Jari Kivi 
 

KYMP/RYA 
 
Kaupunkiliikenne Oy 

 Lauri Hänninen KYMP/HATU 

 Minna Tukiainen (sihteeri) KYMP/RYA 

Tiedoksi Saara Kanto Kaupunginkanslia 

 Teija Visa HSL 

 Kati Kiyancicek KYMP/MAKA 

 Juha Saarikoski Kaupunkiliikenne Oy 
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1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen [09:30-09:35] 

Asialistan hyväksyminen.  

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 
22.12.2021. 

Päätös 

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio. 

2 Päätösasiat [-] 

Ei päätösasioita. 

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-] 

3.1 Tilannekatsaus KSS [09:35-09:50,] 

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:  

- Työsiltojen rakentaminen (Finkensilta sekä Kruunuvuorensilta). 
Kruunuvuorenrannasta lähtevä työsilta on saatu rakennettua pylonille 
saakka. 

- Pylonilla kasuunin viimeistelytyöt menossa. Kivilouheen kuljetus 
tekosaarelle kuorma-autokuljetuksin jäätilanteesta johtuen. 

- Korkeasaaressa tehty louhetäyttöjä Finkensillan päässä sekä Palosaaressa 

Urakoitsijan aikataulussa proomukuljetukset ovat kriittinen työvaihe koko 
urakan aikataulun osalta. Poikkeuksellisista jääolosuhteista johtuen urakoitsija 
ei ole pystynyt ajamaan louhetta merikuljetuksin meritäyttöihin. 
Vaihtoehtoisten rakentamistapojen ja olosuhteiden vaikutusten arviointi on 
käynnissä. Tässä vaiheessa ei ole olettamuksena, että välitavoitteiden 
aikatauluista joustettaisiin vaan ratkaisu pyritään hakemaan 
kokonaisaikataulun puitteissa.  

Jääolosuhteista johtuen louhekuljetuksissa on siirrytty kuorma-
autokuljetuksiin Finkensillan työsillan ja Korkeasaaren läpi. Muuttunut 
rakentamistapa on nostanut melutasoja Korkeasaaressa odotettua 
suuremmiksi villisikatarhan kohdalla. Urakoitsija yhteistyössä Korkeasaaren 
kanssa on pyrkinyt löytämään ratkaisun tilanteeseen. Kruunusillat-hankkeella 
ei ole meluluvassa määritettyjä melurajoja vaan keskeisenä meluluvan 
määräyksenä on yhteistyö ja ennakointi Korkeasaaren kanssa. Korkeasaarella 
on oma toimintaa ohjaava meluraja.  Korkeasaari on päätynyt luopumaan 
villisioista tässä yhteydessä. 
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Ulkopuolisen laadunvarmistuksen kustannusvastuu on epäselvä ja työtä 
tehdään nk. riidanalaisena (YSE98). Tästä muodostuu merkittävä 
kustannusriski, joka toistaiseksi mahtuu urakan riskivaraukseen. 

Kruunuvuorensillan työnaikaiset rakenteet rajoittavat korkeimpien 
purjeveneiden kulkua aikavälillä syksy 2023 – syksy 2025 lopullista tilannetta 
enemmän. Kaupungilla ei tämän hetken tiedon mukaan ole osoittaa korvaavia 
venepaikkoja. Tilannetta selvitetään yhdessä urakoitsijan kanssa. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

  

 

4 KSA: Kruunusillat-allianssi [-] 

4.1 Tilannekatsaus KSA [09:50-10:05, Jari] 

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet: 

- Väliaikaisen Näkinsillan viimeistely, käyttöönotto 4.2. Vanha silta suljetaan 
7.2. ja sen purkutyöt aloitetaan. 

- Siltavuorenrannassa tehty työsillan täyttö- ja asennustöitä, altaiden 
alueen maankaivutöitä sekä porapaaluseinää. Ruoppaustyöt aloitettu. 

- Molemmin puolin salmea valmistaudutaan väliaikaisen paineviemärin 
käyttöönottoon. 

- Hakaniemenrannassa paalulaattatyöt käynnissä. 

Hakaniemen rahoituksen viivästymisen vaikutuksia ja vastaavia toimenpiteitä 
selvitetään. Rahoitusaikataulun muutos on johtanut hankintojen ja 
toteutusaikataulun muutoksiin ja sitä kautta osin myös 
suunnitteluaikataulujen muutoksiin. Sopimuksen mukaan tilaajan riski on 
rahoituksen aikataulun osuus. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

 

4.2 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi] 

AJR:n hyväksytyt muistiot: https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/  

https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/
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Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

4.3 Laajuuden muutokset [-] 

Ei kirjattavaa 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

4.4 Materiaaliresurssitehokkuussuunnitelman esittely [10:05-10:20,] 

Kruunusillat-allianssissa on laadittu materiaaliresurssitehokkuussuunnitelma, 
jolla allianssi pyrkii johtamaan ja toteuttamaan tavoitetta 
materiaalitehokkaasta työmaasta. Tämä vaatii systemaattisia toimintatapoja 
sekä suunnitteluun, että työmaalle. 

Kruunusillat-allianssissa on löydetty tehokkaampia suunnitteluratkaisuja CBA-
analyysien avulla, esimerkkeinä Hakaniemen rantarakenteiden toteuttaminen 
vaihtoehtojen yhdistelmällä ja Koirasaaren valmiiden rakenteiden 
hyödyntäminen. Maa-massojen uudelleenkäyttö omalla työmaalla ja 
kierrätysmateriaalien, kuten betonimurskeen hyötykäyttö teknisten 
mahdollisuuksien rajoissa ovat allianssin keskeisiä tapoja päästä kohti 
materiaalitehokkaan työmaan tavoitteita.  

Kruunusillat ottaa huomioon jo hankintavaiheessa omaisuusrekisterissä 
tuotteiden loppukäytön niissä hankinnoissa, jotka eivät sijoitu pysyviin 
rakenteisiin. Tällaisia huomioituja tuotteita ovat mm. bigroom-tilojen 
kalusteet ja laitteet, TLJ-tarvikkeet ja uudelleen käytettävät elementit. 
Kruunusillat-allianssi hankkii käytettyjä tuotteita, kuten tlj-tavarat 
Raidejokerista ja pontteja Atlantinsillan työmaalta. Uusia kierrätystuotteita 
kartoitetaan jatkuvasti. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

5 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-] 

5.1 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi] 

Käytiin läpi hankkeen päivittyvä tilannekuva 
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5.2 HNH-strategia ja toimenpiteet hankkeessa [10:20-10:50] 

Kruunusillat-hanke itsessään toteuttaa Hiilineutraali Helsinki -strategiaa 
rakentamalla kestävään liikkumiseen tarkoitetun yhteyden ja laajentamalla 
raideliikenteeseen tukeutuvaa kaupunkialuetta. 

Rakentamisvaiheen osalta hankkeessa kehitetään, testataan ja otetaan 
käyttöön toimenpiteitä tavoitteiden paremmaksi saavuttamiseksi strategian 
2017-2021 osalta ja toteutetaan hankkeeseen soveltuvin osin HNH 2035 
tavoitteen mukaisia toimia. 

Kruunusillat-hanke toteutetaan vähäpäästöisenä työmaana, maamassoja ja 
materiaaleja kierrättäen. Hanke osallistuu kaupungin kehityshankeisiin mm. 
tuottamalla tietoa kansalliseen päästölaskennan kehittämiseen ja kokemuksia 
itämerityöryhmälle, keinoista vähentää meren roskaantumista työmailla. 
Suunnittelussa on huomioitu ilmastonmuutoksen vaikutukset mm. 
Hakaniemen alueen tulvasuojelussa ja rakenteiden kestävyydessä. 

Kruunusillat-hankkeessa ei ole varauduttu toteuttamaan strategian 2021-2025 
mukaisia uusia toimia, Hilkka-ohjelman tai HNH 2030 tulevaisuudessa tuomia 
muutoksia toimintaan.  Kruunusillat osallistuu Hilkka-ohjelman laatimiseen. 
Hankkeen kustannusraami on asetettu edellisen strategiakauden aikana ja 
uusien tavoitteiden käyttöönotto tarkoittaisi lisäkustannuksia, joihin ei ole 
hankkeen budjetissa varauduttu. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio.  

Kruunusillat-hanke etenee sovitun mukaisesti. Mikäli uusia tavoitteita tai 
toimia on tarpeen tuoda hankkeelle niiden vaikutukset kustannuksiin ja 
sopimuksiin tulee käydä läpi. 

 

5.3 Lupatilanne [tiedoksi] 

Kaavojen ja vesilupien osalta viime kokouksen jälkeen ei ole tapahtunut 
muutoksia. Seuraavat merkittävät luvat ovat yhä prosessissa. 

- Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on saatu 11.8.2021. 
Valitusaika päättyi 16.9.2021. Vesiluvasta on valitettu Vaasan Hallinto-
oikeuteen. 

- Koirasaarentie-Ilomäentie kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-
oikeuteen. Kaupungin hallitus on päättänyt osittaisesta 
voimaansaattamisesta katualueiden osalta 22.11.2021. Lainvoimainen 
8.12.2021 
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- Merihaansillan ja Hiilisatamansillan vesilupahakemus lähetty AVI:in (AVI 
30.12.2020). Päätöstä odotetaan helmikuussa 2022. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

6 Muut asiat [10:50-11:00] 

HKL on 1.2.2022 alkaen yhtiöitetty Kaupunkiliikenne Oy nimellä. Muutoksen 
vaikutukset hankkeeseen arvioidaan. 

Vastuunjako sopimus tulee päivittää organisaatiomuutoksen vuoksi, samalla 
tulee tarkastettavaksi laajuus ja riskit. 

Johtoryhmälle järjestetään vierailu työmaalle kevään 2021 aikana 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

7 Seuraavat kokoukset [-] 

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

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

14.4.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

9.6.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen  Bigroom (Teams) 

18.8.2022 klo 9.30-11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

13.10.2022 klo 9.30- 11.30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

8.12.2022 klo 9.30-11-30  Hakaniemen Bigroom (Teams) 

 

Jakelu Johtoryhmä ja varajäsenet 

  

Laatinut 
Minna Tukiainen 

 


