
     

Kruunusillat-raitiotie tulee yhdistämään 
Helsingin keskustan Hakaniemen kautta Ka-
lasatamaan, Korkeasaareen ja Laajasaloon. 
Raiteiden viereen saadaan samalla hieno 
merellinen maisemareitti pyöräilijöille ja ja-
lankulkijoille. Raitiotiehankkeeseen kuuluu 
kolme siltaa: Kalasataman eteläkärjen eli 
Nihdin ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi 
siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, 
sekä Nihdin ja Hakaniemen välinen uusi silta. 
Kruunuvuorensillalle tulee mittaa reilut 1200 
metriä, eli valmistuttuaan se on Suomen pi-
sin silta.

Paalut haastaviin oloihin toimittaa SSAB.
- Toimitamme paalut kahteen siltaan, 

Finkensiltaan sekä Kruunuvuoren siltaan. 
Molemmissa silloissa ovat alkuvuodesta 
käynnissä tukipaalutukset. Työsiltojen paalut 
tulevat sinne meidän tehtailtamme Oulaisista 
ja Pulkkilasta, ja kaikki käyttöön jäävän sillan 
tukipaalut Oulaisista, kertoo myyntipäällikkö 
Mikael Lammassaari SSAB:ltä.

Kaikki paalut ovat suomalaisvalmisteisia 
ja ne on varta vasten suunniteltu kohteen 
erityisvaatimuksiin. Meren pinnan taso ja 
pohjan olosuhteet vaihtelevat pitkän sillan 
mitalla paljonkin. Suunnittelusta on vas-
tannut SSAB:n tuotekehityspäällikkö Anssi 
Hyvärinen. Lyötäville paaluille on suunni-

Kruunusillat on Helsingin kaupungin massiivinen hanke, jossa raitiotielle 
rakennetaan reitti meren yli Hakaniemestä Laajasaloon. Reitille syntyy muun 
muassa Suomen pisin silta. Tällä hetkellä käynnissä on paalutustyö.

teltu vahvat kalliokärjet, erikseen jokaiselle 
paalukoolle. Standardikärki ei olisi mitenkään 
kestänyt tulevaa käyttöä. Teknologiapäällikkö 
Antti Perälä kertoo, että paaluille on hurjat 
lyöntivaatimukset, mikä on teettänyt paljon 
työtä niin suunnittelussa kuin tuotannossa-
kin. 

- Kalliokärjet ja putket ovat todella järei-
tä. Putket ovat asiakkaan toiveiden mukaan 
määrämittaisia ja niitä tarvitaan montaa eri 
kokoa. Kaikki RR-paalut ovat näitä erikois-

kärkisiä. Tällaisten kärkien valmistus on hi-
taampaa ja vaativampaa. Normaalikärkeen 
verrattuna esimerkiksi hitsaukseen on tarvit-
tu 50 prosenttia enemmän aikaa.

Lammassaari toteaa, että aina kun tarvi-
taan erikoisia kalliokärkiä, niille on tehtävä 
omat laskelmat.

- On selvää, että sellaisia kärkiä ei ole 
valmiina hyllyssä. Ne täytyy erikseen mitoit-
taa, on leikattava palat, ja hitsauksen jälkeen 
tutkitaan ja varmistetaan, että kaikki hitsit 



 

ovat kunnossa. Vasta sen jälkeen päästään 
kiinnittämään kärjet paaluputkiin ja viimeis-
telemään ne toimitusvalmiiksi.

Erikoisvalmisteiset ja suuria kuormia 
kantamaan suunnitellut paalut tullaan huo-
lellisesti koekuormittamaan. Lyönnin kesto-
vaatimuksena lyöntipaaluille on keskiarvona 
20 MN, mutta käytännössä paalut kestävät 
noin 25-26 MN. Paalujen koekuormituksille 
määritellään aina kaksi vaatimusta, minimi 
ja keskiarvo.

- Tällaisessa kohteessa nuo vaatimuk-
set määritetään aina tukikohtaisesti, koska 
tukien kuormitukset ja paalut eivät ole sa-
manlaisia. Näin vaativassa kohteessa käy-
tännössä kaikki paalut koekuormitetaan ja 
koekuormitus suoritetaan iskuaaltomittauk-
sin eli PDA-mittauksin. PDA-mittauksessa 
paalua lyödään yläpäästä todella kovalla is-
kulla ja iskusta paaluun aiheutuneita muo-
donmuutoksia sekä kiihtyvyyksiä mitataan. 
Näiden mittaustulosten perusteella saadaan 
laskettua paalulta mobilisoituva vaste, Perä-
lä kertoo

Perälä korostaa, että kullakin tuella min-
kään koekuormitettavan paalun tulos ei saa 
olla kyseisen tuen minimivaatimuksen ala-
puolella.



     

- Lisäksi kaikkien koekuormitettavien 
paalujen tulosten keskiarvon on oltava kes-
kiarvovaatimuksen yläpuolella. Jotta tulos-
ten keskiarvo on vähintään tuo vaadittu, niin 
käytännössä se tarkoittaa sitä, että suuri osa 
tuloksista on sen yläpuolella. Keskiarvovaati-
mus on siis tuo 20 MN, mutta kestävyydessä 
on tosiaan aina huomioitava, että iso osa tu-
loksista on sen yläpuolella, joten tässä on nyt 
paalukärkien kestävyyksissä varauduttu 25-
26 MN:n tasoon.

Myös kaikki porapaalut ovat pitkiä ja jä-
reitä. Pisimmillään porapaalut ovat 40,5 
metrin pituisia.

- Paalut kestävät kuormaa jopa 2000 
tonnia. Pisimmät paalut on toimitettu työ-
maalle kolmessa osassa, koska kokomitas-
saan ne olisivat liian raskaita käsiteltäviksi. 
Paalut kootaan työmaalla Kreaten toimesta. 
Kun ensimmäinen paaluputki on saatu pys-
tyyn, seuraava hitsataan siihen kiinni. Väliai-
kaisesti paalu kannatetaan hitseillä työsil-
lasta, kunnes saadaan seuraava putki päälle, 
Perälä kertoo. 

Varsinaisten siltojen rakennustyön ajaksi ra-
kentuu ensin kilometrin mittainen väliaikai-
nen työsilta, johon siihenkin menee tietysti 
paljon paaluja. Paikoitellen vesisyvyys on 
noin 15 metriä ja merenpohjassa on kallion ja 
moreenin päällä hyvin pehmeää liejua sekä 
liejuista savea. Kun käyttöön jäävät sillat val-
mistuvat, työn aikaiset paalut revitään ylös, 

ja ne menevät uusiokäyttöön. 
-  Kruunuvuorensillan työsiltakin on mittava, 
noin 1100 metriä. Se on paalutettava, jatkuva 
teräsrakenteinen silta. Paalupisteitä on 1319 
kpl. Kokonaismäärä siihen tarvittavia paaluja 
on huomattava, yli 30 kilometriä. Kyseessä 
on Suomen suurin työsilta, Perälä sanoo. 

Perälä ja Lammassaari kokevat, että 
haastava projekti on sujunut hyvin. Yhteistyö 
Kruunusillat-hankkeen ja muiden kumppa-
neiden, kuten asennuksesta vastaavan Kre-
aten kanssa on toiminut erinomaisesti ja 
aikataulut ovat pitäneet. Kun meriluonnon 
alueella toimitaan, monenlaista huomioita-
vaa toki on. Paalutusten toimitus valmistuu 

elo-syyskuussa, riippuen työmaan aikatau-
luista.

- Ainakaan Kruunuvuoren sillan työ-
maalla ei saa tehdä melua aiheuttavia töitä 
keväällä, kun merellä siinä melko lähellä on 
naurulokkien pesimisluoto. Pesimisrauhaa on 
varattu maaliskuulta heinäkuulle, Lammas-
saari kertoo. 



 

Suunnittelun ohjaus ja suunnitelmien laa-
dunvarmistuksen organisointi on Kruunusil-
lat-hankkeessa ollut vaativa ja samalla hyvin 
kiinnostava oma projektinsa.

- Toimimme tilaajan edustajana, ikään 
kuin tilaajan oikeana kätenä. Vastasimme 
siitä, että tavoitteet ovat selkeät ja suunnit-
telu sekä etenee aikataulun mukaisesti, että 
vastaa tilaajan tavoitteita, kertoo silloista ja 
taitorakenteista vastaava toimialajohtaja Ari 
Savolainen Sitowiseltä. 

Tilaajan, eli Helsingin kaupungin Kruu-

Suurissa siltahankkeissa on pal-
jon huomioitavaa, eikä kaikkeen 
löydy vastauksia standardeista 
ja suunnitteluohjeista. Kruunu-
siltojen suunnitteluttamisesta 
on vastannut Sitowise.

nusillat-hankkeen, rakennesuunnittelijana 
toimineen WSP:n ja Sitowisen kesken laadit-
tiin yhdessä vaativuusluokan ja laadun var-
mistuksen menettelyt. Sitowisen tehtävä oli 
osaltaan organisoida työ yhdessä suunnitte-
lijoiden kanssa ja varmistaa, että suunnittelu 
viedään sovitun tarkistusprosessin mukai-
sesti läpi. Lopputuloksena saatiin suunnitel-
makokonaisuus, joka pystyttiin esittämään 
tilaajalle hyväksyttäväksi. 

- Kruunuvuoren silta luokiteltiin poik-
keuksellisen vaativaksi rakenteeksi, ja sen 



     

Eurokoodin mukainen seuraamusluokka on 
CC3. Tämä johti siihen, että myös suunnitel-
mien tarkastusluokka oli korkea, eli ulkoisen, 
kolmannen osapuolen tarkastuksen vaati-
vuusluokka oli myös 3. Kolmannen osapuo-
len tarkastus määritettiin kaikille rakennus-
suunnitelmille, myös geosuunnitelmille. Sen 
teki saksalainen insinööritoimisto Leonhardt 
& Andrä Und Partner, jolla on kokemusta 
suurista vinoköysisilloista.

Laadunvarmistusmenettelyjen varmis-
tamiseksi mukana oli myös ulkopuolinen 
asiantuntijaryhmä, joka koostui suomalai-
sista siltasuunnitteluasiantuntijoista. Ryh-
mässä oli sekä geoteknistä, että siltateknistä 
osaamista. Asiantuntijoiden ja WSP:n suun-
nittelijoiden kesken käytiin läpi suunnitel-
maratkaisuja, ja ryhmä sitten osaltaan antoi 
lausuntoja, välillä myös asioihin, joita nousi 
ulkoisen tarkastajan kommenteista. Savo-

lainen kertoo, että tällä tavoin suunnittelua 
pystyttiin jouhevoittamaan.

- Pääsimme yhteiseen näkemykseen 
niin, että lopulta silta kokonaisuutena vastaa 
suomalaisia suunnittelukäytäntöjä, -ohjeis-
tuksia ja -perusteita.

Suomessa ei ole aivan tuoretta kokemusta 
tämän kokoluokan vinoköysisilloista. Tästä-
kin syystä Savolainen pitää hyvänä, että kol-
mannen osapuolen tarkastuksen hoiti saksa-
lainen kumppani, jolta kokemusta löytyi.

- On tämä ihan poikkeuksellisen mitta-
kaavan hanke. Aivan tämän kokoluokan vi-
noköysisiltoja ei ole Suomessa 2000-luvulla 
rakennettu. Viime vuosituhannen puolel-
la ovat valmistuneet aiemmat ”suuret” sil-
lat: Raippaluodon silta ja Tähtiniemen silta. 
2000-luvulla on toteutettu edellisiä hieman 
pienempi Kärkisten silta. Kaikki edellä mai-
nitut ovat olleet isoja, mutta Kruunuvuoren 
silta on valmistuessaan Suomen pisin silta. 

Savolainen pitää erittäin arvokkaana 
myös ulkopuolisen asiantuntijaryhmän työtä. 

- Osaava ryhmä tuki osaltaan suunnit-
telunohjausta, ja samalla saatiin useamman 
asiantuntijan näkemykset eri asioista, joi-
ta joutuu tällaisissa hankkeissa arvioimaan. 
Suunnittelunormit ja suunnitteluohjeet eivät 

pysty kaikkeen vastaamaan, vaan joudutaan 
tekemään asiantuntija-arvioita. 

Meren pohjassa riittää Savolaisen mu-
kaan epävarmuustekijöitä. Erityisesti Kruu-
nuvuorensillan alueelle niitä mahtuu, koska 
sillalle tulee pituutta 1,2 kilometriä. Paalu-

tuksen ja alusrakenteen suunnittelu perustuu 
lähtökohtaisesti aina pistemäisiin tutkimuk-
siin. 

- Niitä ei aina täysin pystytä kohdenta-
maan esimerkiksi juuri paalutuksen osalta 
siihen kohtaan, mihin paalu tulee. Suunnit-



 

teluaikana ei ole järkevää ohjelmoida ja tehdä 
niin paljon tutkimuksia, että jokaisen paalun 
kohdalta pystyttäisiin täysin varmasti to-
dentamaan, mitkä ne kallioperän ominai-
suudet ovat. Pitää olla tietty kokonaistalou-
dellinen ymmärrys siitä, kuinka paljon siellä 
tutkitaan, ja mitkä ne tiedot ja epävarmuu-
det ovat. 

Tietty projektin erityisluonteeseen kuu-
luva epävarmuus pitää siis ennakoida suun-
nittelussa. Paalutustyön varrelle huomioi-
daan jonkin verran vaihtelua. 

- On tietyt virhemarginaalit ja tolerans-
sit, joiden sisällä pysytään. Aina paalut eivät 
kuitenkaan osu ihan suunnitelman mukai-
seen linjaan. On järkevää huomioida tole-
ranssit paalutuksissa, jotta ei ole liian suuria 
varmuuksia. Toisaalta saadaan sellainen var-
muus, että voidaan luottaa työn onnistuvan. 

Savolainen korostaa, että tämänkin tyyp-
pinen silta toimii kokonaisuutena, alusra-
kenne ja päällysrakenne yhdessä. Jos alus-
rakenteiden osalta tulee poikkeamia, se voi 
vaikuttaa myös päällysrakenteisiin. Tämä 
pyritään ennakoimaan riittävästi alkuvai-
heessa, jotta ei tarvittaisi isoja muutoksia 
suunnitteluratkaisuihin enää siinä vaiheessa, 
kun paalutustyö on tehty. 

Paalutustyötä myös simuloitiin suunnittelun 
aikana, millä haluttiin varmistaa toteutuksen 
onnistuminen. Savolainen kertoo kalliopin-
nan olevan hyvin jyrkkäpiirteinen, joskin 
todellinen tilanne juuri siinä mihin paalu 
osuu, varmistuu vasta sitten kun paalutus 
on käynnissä. Kallioperässä havaittiin myös 
ruhjevyöhyke.

- Riskipaikkoja pyrittiin tuomaan esiin, 
jotta epävarmuudet pystyttäisiin huomioi-
maan jo suunnitteluvaiheessa ja toisaalta 
ymmärrys olosuhteista olisi myös urakoitsi-
jalla tiedossa etukäteen.

Suunnittelun ohjauksen lisäksi Sitowise 
on osallistunut Kruunuvuorensillan hank-
keeseen myös erillisellä toimeksiannolla laa-
timalla sille vesilupa-asiakirjat.

- Siinä vaiheessa pyrittiin hyvin paljon 
arvioimaan rakentamisen vaikutuksia ym-

päristöön. Siellä on esimerkiksi eri kalojen 
vaellusreittejä, joten niitä ja veden samentu-
misen vaikutuksia selvitettiin. Myös viran-
omainen antoi näihin omia ohjeistuksiaan. 
Tavoitteena oli minimoida haitat vesistölle ja 
sen elimistölle. Tämän vuoksi rakentamista 
on esimerkiksi jaksotettu.

Rakentaminen aloitettiin loppusyksystä, 
jolloin vaeltavien kalojen liikkeitä ei haitattu. 
Savolainen kommentoi, että työn kannalta 
rakentamisen aloittaminen kohti keskitalvea 
ei tietenkään kuulosta kaikkein optimaali-
simmalta, kun vesi alkaa jäätyä ja tulee lun-
takin.

Suunnittelun tukena ollut asiantunti-
jaryhmä: Anssi Laaksonen A-insinööreistä, 
Heikki Lilja Väylävirastosta, Jukka Luok-
kakallio Sitowisesta sekä geotekniikan asi-
antuntijat Panu Tolla Väylävirastosta, Asko 
Aalto Helsingin kaupungilta, ja Esa Patjas Si-
towisestä. 



     

Helsingin kaupungin tavoitteena on lisätä 
kestävien kulkumuotojen osuutta liikentees-
tä. Kruunusillat edistää kestävää liikkumista 
lisäämällä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliiken-
teen osuutta Helsingin kokonaisliikenteestä. 
Kruunusillat-hanke sisältää kaikkiaan kolme 
eri siltaa, joista Kruunuvuorenrannasta Kor-
keasaareen kulkeva 1200 metriä pitkä ja py-
loninsa osalta 135 metriin nouseva Kruunu-
vuorensilta on selvästi pisin ja korkein. Sen 
lisäksi hankkeeseen kuuluu Korkeasaaresta 
Nihtiin kulkeva Finkensilta ja Nihtistä Meri-
hakaan kulkeva Merihaansilta. Paketin täy-
dentää nykyisen Hakaniemensillan korvaa-
va uusi silta Pohjoisrannasta Hakaniemeen. 
Helsingin kaupungin tilaaman rakennus-
hankkeen toteuttaa YIT Suomi Oy:n ja Kreate 
Oy:n muodostama TYL Kruunusillat, joka va-
litsi valmistuessaan vaikuttavan Kruunuvuo-

rensillan noin 6300 tonnin teräsrakenteiden 
toimittajaksi ja asentajaksi Nordecin.

Kruunuvuorensilta-hanketta ohjaavat 
korkeat tekniset vaatimukset, mutta myös 
ympäristöarvot, joilla on ollut merkittävä 
rooli jo suunnitteluvaiheessa. Tehdyt ympä-
ristöselonteot ohjaavat myös vahvasti sillan 
toteutusta ja vaikuttavat mm. työaikataului-
hin.

- Tämä laaja siltaprojekti on pitkän ja in-
tensiivisen kehitystyön tulos. Meillä on ollut 
tilaisuus olla aktiivisesti mukana tässä pro-
jektissa jo alkuvaiheessa asiakkaamme am-
mattitaitoisen projektitiimin ansiosta. Olem-
me iloisia saadessamme olla mukana tässä 
laajassa projektissa ja olla mukana kehittä-
mässä Helsinkiä vastuullisesti. Arvostamme, 
että TYL Kruunusillat luottaa osaamiseem-
me tässä vaativassa projektissa, ja odotam-

Helsingin uuden Kruunuvuorenrannan kaupunginosan 
Korkeasaareen ja sitä kautta kaupungin keskustaan yhdistävästä 
Kruunuvuorensillasta tulee Suomen tähänastisen historian pisin 
ja korkein silta. Nordec valmistaa ja asentaa kaikki sillan 
kantavat teräsrakenteet.

me innolla yhteistyön aloittamista heidän ja 
kaikkien muiden sidosryhmien kanssa, toteaa 
Nordecin liiketoimintajohtaja Pasi Parkkinen 
iloisena.

Kruunuvuorensillasta tulee korkein ja pisin 
Suomeen koskaan rakennettu silta. Silta tulee 
olemaan 1 200 metriä pitkä ja sillan pylväs 
kohoaa 135 metrin korkeuteen. Sillalle tulee 
kaksi raitiovaunurataa sekä pyörä- ja jalan-
kulkuväyliä. Massiivinen silta vaatii yhteensä 
siis noin 6 300 tonnia teräsrakenteita.

Kaikki teräsrakenteet valmistetaan Nor-
decin Ylivieskan tehtaalla. Valmistus alkaa 
maaliskuussa 2022 ja kestää noin puolitoista 
vuotta. Asennus alkaa heinäkuun alussa 2022 
sillan Laajasalon puolelta. Teräsrakenteiden 
asennuksen odotetaan valmistuvan vinoköy-
siasennusten jälkeisiltä työosiltaankin vuo-
den 2024 kevääseen mennessä.

Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kah-
den urakkamuodon yhdistelmänä. Kalasata-
man eteläkärjen eli Nihdin ja Kruunuvuoren-
rannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja 
Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maa-
rakennus toteutetaan kokonaisurakkana.

Yhteyden muu rakentaminen, mukaan 
lukien Nihdin ja Hakaniemen välinen Meri-
haansilta, tehdään puolestaan allianssimal-
lilla. Allianssiin sisällytetään myös yhtey-
den varrella olevia muita maarakennus-, 
kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. 
Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemen-
sillan rakentaminen ja vanhan purkaminen. 
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Hel-
singin kaupunki, YIT Suomi Oy, NRC Group 
Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Infra 



 

& Rail Oy ja Sitowise Oy. Kruunusillat koko-
naisurakan urakoitsijat ovat siis YIT Suomi 
Oy ja Kreate Oy.

Kaupunki järjesti vuosina 2011-2013 kan-
sainvälisen suunnittelukilpailun Kalasataman 
ja Kruunuvuorenrannan välisestä liikenneyh-
teydestä. Suunnittelukilpailuun valittiin 52 
hakemuksen joukosta kymmenen työryhmää, 
ja kilpailun voitti WSP Finland Oy:n ja Knight 
Architects Ltd:n ehdotus Gemma Regalis.

Teräsrakenne-lehti seuraa hankkeen ete-
nemistä ja esittelee Kruunuvuorensiltaa tar-
kemmin siltatyön edettyä asennuksiin. 

Kokonaisratkaisut 
runkorakenteisiin ja 
julkisivuihin

Nordec on Pohjoismaiden johtava runkorakenteiden ja 
julkisivujen kokonaisratkaisujen toimittaja.

Meillä on yli 80 vuoden aikana kumuloitunut laaja 
osaaminen ja kokemus alamme vaativimpien 
hankkeiden runkorakenteiden ja julkisivujen 
suunnittelusta, valmistuksesta ja asennuksesta.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

SUUNNITTELU
VALMISTUS

ASENNUS

nordec.com
Nordec on Donges-ryhmän jäsen.

donges-group.com


