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Kruunusillat-hankkeen johtoryhmä, kokous 45 

Aika 14.4.2022 klo 09:30-11:30 

Paikka Teams 

Osallistujat Kari Pudas (pj) KYMP/RYA 

 Ville Lehmuskoski KYMP/HATU 

 Artturi Lähdetie 
(Saapui 9.38) 

Kaupunkiliikenne Oy 

 Tuula Saxholm 
Ulla Loukkaanhuhta 

Kaupunginkanslia 

 Johanna Wallin 
(saapui 9.37) 

HSL 

 
 

Reetta Putkonen KYMP/MAKA 

 Jarkko Karttunen KYMP/RYA 

 Hannu Seppälä KYMP/RYA 

 Ville Alajoki (esittelijä) KYMP/RYA 

 Lauri Hänninen 
 
Jere keskinen 
Poistui 10.32 
 

KYMP/HATU 
 
KSA/YIT 

 Minna Tukiainen (sihteeri) 
 
Mirko Sorjonen 
(Saapui 9.54) 

KYMP/RYA 
 
WSP 

Tiedoksi Outi Säntti Kaupunginkanslia 

 Teija Visa HSL 

 Kati Kiyancicek KYMP/MAKA 

 Juha Saarikoski Kaupunkiliikenne Oy 

 
 
 



 

Asialista 2 (6) 
14.4.2022  
  

 

Kruunusillat, Helsingin kaupunki 
Siltasaarenkatu 12, PL 58228, 00099 Helsingin kaupunki 
puhelinvaihde 09 310 2611, Y-tunnus 0201256-6, www.kruunusillat.fi 
 

 

1 Kokouksen avaus, asialistan hyväksyminen ja edellisen kokouksen pöytäkirjan 
hyväksyminen 

Asialistan hyväksyminen.  

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen. Toimitettu kommentoitavaksi 
13.3.2022.  

Päätös 

Hyväksyttiin asialista ja edellisen kokouksen muistio. 

2 KSA: Kruunusillat-allianssi [-] 

2.1 Päätösasiat 

Ei päätösasioita 

2.2 Tilannekatsaus KSA 

Toteutusaikataulu on päivitetty. Aikataululla uskotaan kurottavan jättämä (n. 
10 vko) kiinni. Kuromiseksi Hakaniemensillan suunnitelmien onnistuminen on 
kriittistä. Aikataulun kehitystyö jatkuu. 

Hankkeen erityispiirteet huomioiva Ukrainan sodan vaikutusten arviointi on 
käynnissä. Kriittiset hankinnat on tunnistettu ja saatavuus pyritään 
varmistamaan. 

Riskien käsittelyn kehitystyö osana talouden ennustamista on käynnissä 
ennusteen luotettavuuden parantamiseksi.  

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet: 

- Rakentaminen alkanut Haakoninlahdessa 4.4.2022. 

- Hakaniemessä kunnallistekniikan asennukset etenevät kaikilla työalueilla. 

- Hakaniemensillan työt etenevät, ja jatkuvaa yhteensovitusta tehdään 
katurakentajien kanssa sekä pohjoisessa että etelässä. Työsillan paalutus 
alkanut lautalta käsin viikolla 14. 

- Opetushallituksen luona on kaivettu kalliota esiin. Louhinnat alkaneet 
viikolla 14. 

- Siltavuorenrannassa jatkettu porapaaluseinän tekoa sekä aloitettu 
ponttiseinän lyönti. 

Päätös 
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Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

2.3 AJR:n merkittävimmät asiat johtoryhmän kokousvälillä [tiedoksi] 

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

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

2.4 Laajuuden muutokset [-] 

Ei kirjattavaa 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

2.5 Lupatilanne  

Tilaajan riskeinä olevien kaavojen ja vesilupien riskit ovat tällä hetkellä 
hallinnassa ja sekä riskitaso, että mahdolliset vaikutukset ovat pienentyneet 
huomattavasti. 

Merihaansillan vesilupa on saanut lainvoiman (valitusaika päättyi 4.4.2022 ja 
luvasta ei ole valitettu) ja työt voidaan aloittaa siltä osin aikataulussa. 

Hakaniemenrannan vesiluvan valitusprosessin vaikutukset on saatu hallintaan 
suunnitelmia ja työjärjestystä muuttamalla, vaikutusten arviointi on käynnissä. 

Hakaniemenrannan vesi- ja ympäristölupahakemus on saatu 11.8.2021. 
Valitusaika päättyi 16.9.2021. Vesiluvasta on valitettu Vaasan Hallinto-
oikeuteen. Päätöstä odotellaan saatavaksi talvella 2022/2023 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

2.6 Aikataulunhallinta Kruunusillat-allianssissa  

Allianssin projektinjohtaja esittelee aikataulujohtamisen toimintamallin, eri 
aikataulutasot, kriittisen polun ja seuraavat aikataulun 
kehittämistoimenpiteet.  

Allianssin aikataulujohtaminen perustuu tavoitteeseen, jossa aikataulu on 
mahdollisimman eheä kokonaisuus jakautuen kuitenkin useisiin eri 
aikatauluihin neljällä eri tasolla. Nämä tasot ovat päätavoiteaikataulu, 
alueelliset yhdistelmäaikataulut, tuotannon osaprojektikohtaiset 
yleisaikataulut / suunnittelun yleisaikataulu ja 3-viikkoisaikataulut. Lisäksi on 

https://kruunusillat.fi/paatoksenteko/
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erityisiin tarpeisiin laadittuja erillisiä aikatauluja, joista merkittävin on 
hankkeen kriittisen polun aikataulu. 

Johtamisjärjestelmässä määritetään mm. eri aikataulujen vastuutahot, 
muutosten hallinta ja muutoksista viestiminen. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

 

3 KSS: Kruunusillat siltaurakka [-] 

3.1 Päätösasiat [-] 

Ei päätösasioita 

3.2 Tilannekatsaus KSS  

Korkeasaaren ja Palosaaren täyttötöiden osalta aikaisen jäiden tulon 
vaikutukset on pystytty hallitsemaan korvaamalla proomukuljetukset 
katuverkon kautta toteutetuilla kuljetuksilla sekä työsillan erilaisella 
toteutuksella. 

Pyloniperustuksen kallion laadusta on haluttu louhintojen ryöstäytymisestä 
johtuen saada parempi varmuus lisätutkimuksilla (suunnittteluvaiheessa 
tehtyjen tutkimusten varmistus). Pylonin työt ovat tästä johtuen viivästyneet, 
arvio on tällä hetkellä noin kuukauden. Lopullinen vaikutus riippuu kallion 
laadusta ja siitä, joudutaanko perustamistapaa muuttamaan. Syytä 
ryöstäytymiselle ei ole pystytty vielä varmistamaan. 

Ensimmäiset Kruunuvuorensillan teräslohkot saapuvat työmaalle tämän 
hetken arvion mukaan toukokuun 2022 loppupuolella. 

Käynnissä olevat merkittävimmät työvaiheet:  

- Lintujen pesimätauko alkoi perjantaina ja pylonin työt ovat tauolla 
pesimätauon ajan 1.4.- 30.6. 

- Korkeasaaren ja Palosaaren välisen lahdenpohjukan ruoppaus- ja 
täyttötyöt taukoavat 1.4.- 1.10. väliseksi ajaksi. 

- Palosaaresta kohti luotoja kulkevan työsillan tuilla T1-T5 on jatkettu 
työsillan tekoa. 

- Kruunuvuoren työsillalla tukien T8-T13 kasuunien kasauksia, tukien 
ankkureiden porauksia, paalutusten raudoitustöitä ja betonointia. 
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- Finkensillalla käynnissä tukien T1-T8 paalutuksia, raudoituksia, 
anturavaluja sekä ponttiseinän porapaalutusta. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

3.3 Lupatilanne [tiedoksi] 

Siltaurakan osalta kaikki tilaajan vastuulla olevat luvat ovat lainvoimaisia. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

4 Hankkeen johtaminen ja yhteensovitus [-] 

4.1 Päätösasiat [-] 

Ei päätösasioita 

4.2 Hankkeen etenemisen tilannekatsaus [tiedoksi] 

Ukrainan sodan vaikutuksia arvioidaan tilanteen kehittymisen myötä. Tilanne 
tulee vaikuttamaan ainakin materiaalien saatavuuteen ja yleiseen 
hintatasoon. Hankkeen kustannusarviossa ei ole varauduttu näihin 
vaikutuksiin kaikilta osin. 

4.3 Turvallisuusjohtaminen hankkeella 

Turvallisuusjohtaminen käsitellään päätettyjen turvallisuuden tavoitteiden, 
riskienhallinnan, tiedon liikkumisen ja työmaatason käytännön toimien kautta.  

Molemmille projekteille (KSS ja KSA) on nimetty turvallisuuskoordinaattorit 
työturvallisuuslain ja valtioneuvoston asetuksen nro 205/2009 mukaisesti. 

Turvallisuuskoordinaattorien toiminta perustuu lakiin ja asetuksiin, ja on 
luonteeltaan auditointimallista. Työmaiden turvallisuustoimintaa seurataan ja 
verrataan tehtyihin turvallisuus- ja liikennejärjestelysuunnitelmiin, poikkeamat 
korjataan ja suunnitelmiin tehdään tarvittaessa päivityksiä. 

Päätös 

Kirjattiin tiedoksi saatu informaatio 

5 Muut asiat  

Käytiin läpi Yliskylän lenkin tilanne.  Kaupunginhallitus ja -valtuusto päättivät 
syksyllä 2021 Kruunusillat - hankkeen raitiotieosuuden (Helsingin 
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päärautatieasemalta Laajasalon Yliskylään ja Haakoninlahdelle) 
vaiheistamisesta ja enimmäishinnan korottamisesta ja palauttivat 
Raitiotieyhteyden Laajasalon Yliskylässä Ollinraition ja Ilomäentien kautta 
Reposalmentielle uudelleenvalmisteltavaksi 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. Selitystyö on laadittu ja uusi päätösesitys on valmisteilla. 
 

Ajankohta johtoryhmän työmaakäynnille on sovittu maanantain 23.5.2022 klo 
13-16 

Harri Suotula aloittaa 2.5.2022 Kruunusillat allianssilla 

 

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. 

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 

 


