Kaupunkisuunnittelu

Havainnekuva neytt5e, miten Kruunusillat kulkisivat Korkeasaaresta Laajasaloon.

Helsinki hyv?iksyi

Iftuunusillat lilinin 63-6

Helsinki hyvliksyi

Iftuunusillat ii?inin 63-6
Vasemmisto

viiliytteli jo siltojen
iatkoksi sotilassaari
Santahaminan
asuinrakentamista.
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HEtsrNGrN kaupunginvaltuusto
hyviiksyi valtavalla iidnten

l(ruunuvuoren-

enemmistdll5 I(ruunusiltojen
rakentamisen. Kaupungin ylintd
p[it6svaltaa klyttdvd valtuusto
hyveksyi Helsingin kaupunkiku-

vaa muuttavan jlttihankkeen
fidnin 63-6.

Hakaniemestd Laajasaloon
vievii siltayhteys raitiovaunulinjoineen maksaa nykytiedon mukaan neljdnnesmiljardin ja sen
on mddrd olla valmis vuonna
2026.

Sillat ovat etukiteen heriittdneet kohua sekd hintansa vuoksi ettd siksi, etti henkilciautot eiviit piidse kdyttiimiiiin siltayhteytt[ lainkaan. Hanketta on arvosteltu myos kaupunkikuvan
muuttumisen takia.
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Kruunuvuorenrantaan

Laajasaloon, vaan kiskot

kannattaa jatkossa vetdA Santa'
haminaan saakka.
"Ooh!" kuului huuto tdssl vai
heessa kokoomuksen laidalta.
Puolueessa on tunnetusti vastustettu sotilassaaren ottamista
helsinkilSisten asumiskdyttoiin.

vAsEMMtsroutroN Paavo Arhinmdki muistutti, ettd Kruunu-

vATKKA

pdiitos vaikutti jo etukd-

teen olevan

Ituunusilloille

myrinteinen, valtuustossa ldhes

kaikki halusivat pddstd

sano-

sillat on jo valtuustossa aiemmin hyviiksytyn Helsingin lii
kennesuunnitelman mukainen.

"Kruunuvuoren

ja koko Laa-

maan siitd sanansa. Adnestysti
edeltiinyt keskustelu jatkui kolmen tunnin ajan.
Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri (vihr) esitteli kokouksen aluksi Kruunusiltoja videon
kera. Hdn totesi, ettei 259 mil-

jasalon pitdd perustua joukkoliikenteelle. Joskus tulevaisuudessa my<is Santahaminan rakenta-

joonan euron siltoja voi perus-

Olympiastadionin

tella taloudellisilla syillii. Rakentamisen perustelevat kaupunkirakenne ja liikenne.

kirkontornien kaltaisesti. Hf,n

misen", Arhinmdki sanoi.

Arhinmiiki totesi, efta Icuunusilloista tulee myos hieno
kaupunkikuvallinen elemenffi

ja

joidenkin

totesi koko vasemmistoryhmdn
kannattavan hanketta.

Bj6rn Minsson (r) totesi

Pu-

SAMAA laulua lauloi demarien

heensa aluksi, ettA Itii-Helsinki

ryhmiipuheenjohtaja osku

todella tarvitsee nykyist?i

Pa-

jamflki. Hdnen mielestddn

,

Karttakeskus, lihde: Helsingin kaupunki

Ituunusillat on hieno hanke,
jota ei myoskidn kannata Py-

slyttdd

n lkm

Pa-

remman joukkoliikenteen. "Sil-

ta on todella kaunis. Mutta...",
hiin jatkoi, "se on my<is todelia
kallis." Minsson teki yhden siltoja vastaan tehdlstd palautusesityksista, joissa vaadittiin
suunnitelman valmistelua uudelleen. Palautusesitys kaatui
selvin luvuin.

Kaarin Taipale (sd) halusi

tuoda esiin yhden "niisti monista, monista, monista syistd,
jotka puoltavat siltojen rakentamista. Hdn mainitsi Helsingin

rinnalla muun muassa San
Franciscon, Venetsian ja Pietarin.

Perussuomalaisten Nuutti
Hyttinen totesi ykskantaan, etteivAt Ituunusillat palvele Helsingin joukkoliikennettd.

Kokoomuksen Kauko Koski
nen piti Ituunusilta-suunnitelman suurimpana puutteena, ettei sillii sallita henkildautoliikennette.
I(annanotoissaan kokoomuksen edustajat jakautuivat eri rintamiin. Esimerkiksi kaupunki-

suunnittelulautakunnan

pu-

heenjohtaja, entinen upseeri ja
Santahaminassa palvellut Risto

Rautava (kok) lausui painokkaasti, ettd "eteenpdin vain!"

offysataman rippeet
II Kruunusillan pylonista tulisi Helsingin yksi korkeimmista maamerkeistS
Helsingin rakennuksia verrattuna sillan pyloniin, korkeus metrid merenpinnasta

150-

-

A) Stadionin

torni
B) Agricotan

kirkko
c) HotettiTorni
D) Tuomiokirkko

100

E) Hanasaaren

voimalan piippu
F) Pasitan tinkki-

torni

PETRT

nitellaan kerrostaloja, rivitaloja
ja omakotitaloja noin 12 5Oo ihmiselle. I(ouluja rakennetaan
kaksi, plivdkoteja ja kauppoja

"Onhan tf,mi aivan ainutlaatuinen paikka Helsingissd. Aarniometsdd ja kauniita silokallioi

useita.

taan", I(orpinen sanoo.

ta.

Ilta-aurinko paistaa ran-

Rf,nsistyvien huviloiden alue

Lihdetdiin kdvelemiin kohti

I(ruunuvuorenrannan pohjoisosassa on tarkoitus seiryttae vir-

paikkaa, johon ICuunusillat yhdistyisivit. Korpinen kannattaa

kistysalueena. Romahtamispis-

ristiriitaisen vastaanoton

teessi olevat huvilat puretaan.

nutta siltahanketta edelleen.

saa-

SALMEN

/

"Niiden taloudellinen kannat-

Arvostelu kohdistuu ldhinni

tavuus on huono, mutta kaupungin kasvulle hanke on strategisesti tiirkeii. Sillat yhdistliviit
Kruunuvuorenrannan psykologisesti kantakaupunkiin. Pitaa
myris muistaa, ettd silta nostaa
kaupungin tonttien arvoa IGuunuvuorenrannassa", Korpinen

kahteen asiaan: Massiivinen silta muuttaa peruuttamattomasti
muun muassa l(ulosaaren merimaisemia. Ja jos silta kuitenkin
rakennetaan, sille ei pdise ajamaan henkiloautoilla.

sanoo.

men sddlle.
KoRPISEN visioissa Kruunuvuorenrannan rakentaminen leviiii
myos viereiselle Santahaminan

sotilassaarelle.

"Puolustusvoimat on tiitd kovasti vastustanut, mutta jossain
vaiheessa mahdoton muuttuu

mahdoliiseksi", Korpinen

Hs, lahteet: wsP, wikipedia, rakennusvalvonta

Neljdnnesmiljardin maksava

hanke palvelee

kiivelyd. IGksi viime mainittua
liikkumismuotoa ovat vieliipd
sillalla melkoisen alttiita Suo-

yksinomaan

joukkoliikennettd, pyordilyii ja

sa-

noo.
Asuntopulan kanssa painivalle
Helsingille Santahamina on erityisen houkutteleva kohde
kokonsa ja sijaintinsa vuoksi.

"Se on samankokoinen kuin
nykyinen kantakaupunki. Ja
kantakaupunkiinkin

on

saatu

mahtumaan muutama talo."

)

Ndin kahden

kilometrin siltayhteys kulkisi
Hakaniemestd Kruunuvuorenrantaan. HS.fi/hstv
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Helsinki hioo brindiaan - matkustajamaksaa
Monet valtuutetut pitivdt todennflk6isend,

etti lopullinen hintalappu on

puoli miljardia euroa.
Siltoja pitkin kulkevat ndill5 ndkymin
ratikat, pyoriiilijiit ja kivelddt. Henkil<ikimmo.oksanen@hs.fi

elsingin valtuustossa keytiin
monipoMnen ja mielenkiintoinen keskustelu keskiviik-

renrannan ja Laajasalon jllkeen Vasik-

siin Helsingin briindiii merellisend kau-

kasaareen, Villinkiin, Jollakseen ja San-

punkina. Katseet suuntautuisivat koko
maailmasta Helsinkiin sarnalla tavalla
kuin ne suuntautuvat Austrdian Sydneyhin joka uudenvuodenyon6.

tahaminaankin.
KoHTA varmaan

jo puhutaan koko rin-

autoja silloille ei pdistetd, jollei nyt
valtuustossa esitetty toive esimerkiksi

kulasta Kuninkaansaaren, Vallisaaren
ja Suomenlinnan kautta Kaivopuis-

6isistd takseista toteudu.

toon. Se olisi hienoa se. Kohta oltaisiin
kanaalien ja siltojen kaupunki kuten

Kaikkiaan liki kaksi kilometrie pitke
siltakokonaisuus yhdistdisi Laajasalon
Kruunuvuorenrannan Helsingin kanta-

Tuktrolma, Pariisi, Venetsia, Pietari tai

nuvuorenrantaan rakennetaan IGuunusillat 259 miljoonalla eurolla.
Adnestysluvut rakentamisen puolesta olivat selkedt: 63-6.

kaupunkiin.
oN kysytty, kannattaako hukata satoja
miljoonia euroja rahaa yhden merenlahden takaisen asuma-alueen liittiimi-

seksi kantakaupunkiin samalla, kun
kaupungilla ei tunnu olevan rahaa ho-

tai

KUSTANNUSARVIOT

mekoulujen kunnostamiseen
husten sddlliseen hoitoon.

sillat lopulta maksavat. Maksaa kuitenkin piitettiin, ja maksajakin l6ydettiin:

Ldnsimetron kaltaista taloudellista
katastrofia ja farssia emme halua ndhdi, julistivat monet suut. Kruunusilto-

tosin vaihtelevat,
eikd kukaan oikeasti tiedd, paljonko
matkustaja.
Sillasta tulee Suomen pisin: kilomet'
ri ja kaksisataa metriil. 259 miljoonaan
euroon sisiltyvflt vasta pilarit, pylonit,
muut siltarakenteet ja yhdeksdn kilometrid raitiotietfl. Summaan on ly.kittivd pldlle vielt safa miljoonaa, kun lisdksi rakennetaan asemat, varikot ja
viell raiteita kulkevat vaunut.

van-

jen ja mahdollisen raide-Jokerin kustannusseuranta on pidettdvi tiukasti

"TdmE on samalla
p66t0s, ettf, HSL:n

lippuien hinnat
n0useuat."
Tatu Rauhameki (kok)

kuuden aweltiin p:ranevan sen jiilkeen, jos sillat ulotetaan Kruunuvuo-

nittu!
KoTMEN ja puolen tunnin keskustelun
loppupuolella idneen tullut kokoomuksen tehokaksikko, valtuustoryhmdn puheenjohtaja Lasse Mflnnistii ja
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Tatu Rauhamiiki, palautti taivaita hiponeen brdndikeskustelun takaisin

merenpintaan.

"Kruunusillat on joukkoliikennehanke, ei mitidn muuta", Mlnnistti totesi.

Tulevan projektinjohdon

ja

kustan-

nusseurannan ohjeviitaksi hdn lanseerasi sanajonon "ldnsimetron jilkeinen
aika".

Rauhamien viesti l(ruunusillat-p[d-

ndpeissd, vaadittiin.

Kaupunginjohtoa my6ten laaja yksirnielisyys valtuustossa vallitsi siitd, ettei l(ruunusillat ole taloudellisesti kannattava hanke. Tosin kustannustehok-

senssimaksuja. Guggenheim siis mai-

San Francisco.

kona, kun poliitikot piiiitti-

v[t, ettd kantakaupungista itddn l(ruu-

Ja teme huomio ja turismi saataisiin

samalla, kun rakennetaan kaupunkia
ja joukkoliikennetti - ilman erillisid li-

tdksesti oli vieldkin karumpi: "Tame
on samalla pifit<is, ettd HSL:n [Helsin-

Ndmdkin kaupungit valtuustokeskustelussa mainittiin, kun haettiin Kruu-

gin seudun liikennel lippujen hinnat

nusilloille perustetta muualta kuin lii-

nousevat."

kenteestfi tai taloudellisesta kannattavuudesta: ICuunusilloilla rakennettai-

kentamista.

Molemmat kannattivat siltden ra-
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Lyhyesti

fokainen helsinkil5inen maksaa

1 OOO

euroa

IoKAINEN helsinkiliiinen saa velvollisuuden osallistua 1 OOO eurolla
Kruunuvuoren siltojen rakentamiseen. Kaupunginvaltuuston kokouksessa siltahankkeesta sanottiin, ettei siltoja voi perustella
taloudellisilla argumenteilla. Raha kuitenkin ratkaisee esimerkiksi

korjattavat homekoulut tai vanhusten hoitoon sijoitettavat rahat.
Valtuusto pi5tti kokouksessaan sijoittaa hankkeeseen kaupungin
varoja ainakin 344 miljoonaa euroa: sillat maksavat 259 miljoonaa
euroa, raitiovaunut 75-8O miljoonaa ja niiden varikko 2O-25 miljoonaa euroa (HS 4.6.). Jos muista suurhankkeista tuthr kustannusten ylitys jatkuu, oikea loppusumma lienee noin 5OO miljoonaa
euroa. Sillat palvelevat vain noin joka kahdettak),rnmenettd helsinkildisti. Suurin osa ndidenkin ihmisten liikenteestd suuntautuu
kuitenkin muualle kuin keskustaan.
Helsinkildisten kannattaa kdvelld silta ainakin kerran pddstd pddh[n. Tdytyyhdn saada kokea, miltd tuhannen euron sijoitus tuntuu
ja ndyttdii. Toivottavasti sinii piiivdni tuuli sallii sillan kiyton.
Satu VAkiparta
puheenjohtaja, Kulosaarelaiset ry

