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Sillalle ratikka ja kevyt liikenne

Kruunusiltojen rakentaminen on hyvässä vauhdissa.
Tavoitteena on liikennöinnin käynnistäminen 2027.

Vuonna 2022 on alkanut raitiotien rakentaminen
Haakoninlahdenkadulle.

Lisätietoja: www.kruunusillat.fi



Asuntoja on valmistunut 3 174 eli noin 40 %. Vuonna
2022 on valmistunut tähän mennessä 183 asuntoa.
Rakenteilla on n. 350 asuntoa.
• Talonrakentaminen on käynnissä Haakoninlahti 1:ssä

ja Kruunuvuoressa
• Borgströminmäki ja Gunillankallio ovat lähes valmiita,

Hopealaakson suurkortteli valmis
• Haakoninlahti 2:ssa alkamassa talonrakentaminen
• Suunnittelu on käynnissä Stansvikinkalliossa,

Koirasaarilla ja Keskuskortteleissa.
• Kokonaan valmis alue voisi olla arviolta 30-luvun

alkupuoliskolla

Talonrakentaminen



• Suurkortteleiden hankkeet ovat valmiit tai
rakenteilla lukuun ottamatta kahta tonttia.

• Toinenkin ryhmärakennuttamistontti siirtynyt
toiselle rakennuttajalle, joka on edistämässä
hankkeita nopealla tahdilla.

• Talohankkeiden rakentaminen mahdollistaa
pohjoisemman korttelin piharakentamisen

Haakoninlahti 1



• Kruunuvuoren pohjoisten kaatuneiden
kortteleiden tilalle valmistelussa uusi
Kultakruununkaaren kaava

• Helen rakentamassa energian kausivarastoa
Kruunuvuoren alla oleviin suuriin luoliin.

Kruunuvuori



• Westpron rannanpuoleisen hankkeen
rakentaminen alkaa mahdollisesti jo tänä vuonna

• Merellisen tukikohdan kohdalle tehtäneen vielä
kaavamuutos, jossa osa tukikohta-alueesta
muutetaan asuinkortteliksi

• Ranta-alueelle Säiliö 468:n viereen
kaavoitettaneen myös paikka ravintolalle

• Väliaikainen K-kauppa pysyy paikoillaan, kunnes
keskuskorttelin kaupat aukeavat

Haakoninlahti 2



• Katurakentaminen alkamassa alueen itäosassa
vuonna 2023

• Yksityisen maanomistajan Keelen (St1)
tavoitteena aloittaa talonrakentaminen 2024

Koirasaaret



• Stansvikinkallion asemakaavasta
uudelleenarvioidaan kaavan eteläosa

• Koulun, nuorisotilan ja päiväkodin rakentamisen
on määrä alkaa 2024

Stansvikinkallio

• Kruunuvuorenrannan
keskuskorttelin
rakentaminen alkaa
tämän hetken tiedon
mukaan vaiheittain
vuonna 2024



Toiveena kahvila, konttikahvila, jäätelökioski
• Väliaikaisen K-Kaupan viereen mahdollista

sijoittaa kahvilakontti
Toivottu talviuintipaikkaa
• Osallistuvan budjetoinnin rahoilla

suunnitellaan talviuintipaikkaa Säiliö 468
läheisyyteen

Rantakallioiden säästäminen
• Rannat tullaan rakentamaan kaavan

mukaisessa laajuudessa, mutta kallioita
säästyy myös

• Haakoninlahden pohjukan
esirakentamisurakka on alkamassa

Ideoita ja toiveita



Lauttaliikenne
• Lokakuun loppuun mennessä tieto lautan huomioimisesta budjettineuvotteluissa
• Mikäli rahoitus saadaan aloitetaan lauttaliikenteen kilpailutus
• Nykyinen laituri ei sovellu talviliikenteelle
• Talviliikenteen mahdollistamiseksi joudutaan suunnittelemaan ja toteuttamaan talviliikenteelle sopiva laituri
• Lautan liikennöinti voi alkaa tämän hetken arvion mukaan toukokuun alusta 2023
• Bussilinja 88 reitti muutetaan vuoden 2023 aikana kiertämään Astridinkadun kautta



Kiitos!
Kerromme mielellämme lisää.

Mikko Ahola
Projekti-ins.
041 507 7079
etunimi.sukunimi@hel.fi


