Välkommen till
Kronbergsstranden!
Guide för den nya invånaren
Kronbergsstranden är en stadsdel med havslandskap, skärgårdsnatur och ljus,
där invånarna lever ett innerstadsaktigt liv på 3 kilometers avstånd från
centrum. I havsstrandområden på 260 hektar byggs 800 arbetstillfällen och ett
hem för cirka 13 000 invånare.

Det byggs nära ditt hem
Kronbergsstranden byggs i faser. Byggandet pågår till 2030-talet.
Information om byggandet
Information om byggandets faser, tidsscheman, planläggningssituationen och planerna för
området får du på
-

nätsidorna uuttahelsinkia.fi/Kruunuvuorenranta
På sociala medierna: facebook.com/Kruunuvuorenranta
Invånarkvällar och evenemang för allmänheten
stadens karttjänst kartta.hel.fi
Områdesportalen Kruunuverkko: kruunuverkko.fi

Byggnadslogistik
Byggandet av Kronbergsstranden är en långvarig entreprenad. Byggnadslogistiken syftar till att
säkra att det nya bostads- och arbetsplatsområdet byggs kontrollerat och enligt planerna.
Byggnadslogistikoperatören övervakar i Kronbergsstranden att trafiken och parkeringen,
byggandet av tomter och gator och därtill hörande stödfunktioner på byggarbetsplatserna
fungerar så bra som möjligt.
Satsningar görs även med tanke på säkerheten. I de allmänna, obebyggda områdena och i
områdena kring byggplatserna övervakas renheten regelbundet med rundor på byggplatserna.
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Frågor och upplysningar
Operatör för byggnadslogistiken
SITOWISE Rakennuttaminen
Joonas Hakkila
joonas.hakkila@sito.fi
tfn 040 620 4083
Helsingfors stad
Pekka Mukkala, projektchef
pekka.mukkala@hel.fi
tfn 09 310 38515

Byggplatstrafik och transporter
Byggandet orsakar byggplatstrafik och tillfälliga olägenheter. Dessutom används
Kronbergsstrandens område ställvis som mellanlagringsområde för stenmaterial innan gatuoch husbyggandet startar.

Byggande av gator och parker
Gator och parker byggs i faser enligt tidsschemat för bostadsbyggandet i området. Efterarbetet
på gatorna görs vanligen först efter att byggnaderna färdigställts.
Gatorna i Gunillaberget och Borgströmsbacken samt Hundholmsvägen till Håkansvik har redan
byggts. Gatorna i Silverdalen och norra delen av Håkansvik har också färdigställts. Byggandet
av övriga gator i södra delen av Håkansvik 1 har inletts år 2017 och de färdigställs i slutet av år
2018.
Planeringen av Skärgårdsfregattsparken pågår och parken byggs under åren 2018–2019. En
plan för gång- och cykelstråk i parkerna utarbetas år 2018. Håkansviks öppna platser och
parker vid havsstranden planeras under åren 2017–2019.

Din närservice nu och i framtiden
Kronbergsstranden kommer att ha mångsidiga offentliga och privata tjänster.
Tjänsterna förbättras då invånarantalet ökar. Inledningsvis är Degerös tjänster
också Kronbergsstrandens tjänster.
Offentliga tjänster
En viktig del av de offentliga tjänsterna i området ligger i det stora servicekvarteret vid
Kråkholmsviken, i södra delen av Stansviksberget. I kvarteret byggs Kruunuvuorenrannan
peruskoulu, ett finskt daghem, en idrottshall, lokaler som betjänar lekparken, en ungdomslokal
och eventuellt en svensk skola och ett svenskt daghem. Lekparken Håkansvikparken byggs
intill kvarteret. Den beräknade byggtiden för servicekvarteret är 2023–2025.
Kronbergsstrandens första daghem håller på att byggas i Borgströmsbacken och det färdigställs
2018. Till daghemmet hör en gemensam lokal avsedd för invånarna. Daghemmen Hopealaakso
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och Haakoninlahti byggs enligt utvecklingen av invånarantalet. Daghemmet Hopealaaksos
beräknade byggtid infaller under åren 2020–2021.
Taivonlahden koulu och Tahvonlahden päiväkoti är föremål för en om- och tillbyggnad. I
Silverdalen byggs ett daghem och en idrottspark.

Kommersiella tjänster
Största delen av tjänsterna kommer till Kronbergsstrandens centrum, som ligger nära kvarteret
för offentliga tjänster. I centrumet planeras dagligvaruaffärer, specialbutiker och eventuellt kaféoch restaurangtjänster samt boende.
Även i närheten av Håkansviken kan det komma olika slags tjänster, såsom en dagligvarubutik,
restauranger och kaféer samt andra fritidsrelaterade tjänster.
I Gunillaberget och Borgströmsbacken byggs en liten dagligvaruaffär som färdigställs år 2019.

Samservice i området
I Kronbergsstranden finns sopsugsystemet Rode. Då soporna transporteras i rör minskar
servicetrafiken vilket gör gårdsområdena tryggare och trivsammare. Systemet underlättar
invånarnas vardag i sopsorteringen på en tomtspecifik sorteringspunkt.
Kronbergsstrandens sopsug Ab ansvarar för bolagets verksamhet.
Kontaktuppgifter:
Jarmo Mattila
Verkställande direktör
Tfn 050 431 4031
jarmo.mattila@rode.fi
Lokalerna som är avsedda för invånarnas gemensamma bruk, strandbasturna, de
gemensamma gårdarna och parkeringsanläggningarna och områdets egen internetportal
Kruunuverkko sköts av Kronbergsstrandens Service Ab. Varje fastighet har dessutom ytterligare
en aktör som ansvarar för servicen och underhållet av fastigheten.
Kontaktuppgifter:
Jari Paavilainen
Disponent (Realia Oy)
Tfn 040 687 2038
jari.paavilainen@realia.fi

Idrotts- och rekreationstjänster
I Kronbergsstranden är naturen och havet ständigt närvarande. Rekreations- och
friluftsmöjligheter finns i Kronbergets grönområde och tre naturskyddsområden. I
Kronbergsstrandens övriga grönområden växlar landskapet från storslagna berg och bergsskog
till strandängar och skär. Frilufts- och rekreationsmöjligheter erbjuds också av de nationellt
värdefulla gårdsparkerna Stansvik och Turholm.
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Kronbergsstrandens cirka 6 kilometer långa strandled byggs i faser, i takt med
bostadsbyggandet i området. På längre sikt kommer Kronbergsstranden också att ha tre
båthamnar: intill Kronbroarna, vid Håkansviken och öster om Hundholmarna. Dessutom
betjänas invånarna och andra helsingforsare i framtiden av badstranden vid Stansviks
strandgata. Den första delen av badstranden färdigställs år 2021.
Andra idrotts-, lek- och rekreationstjänster på längre sikt är Håkansviksparken med därtill
hörande lekpark och Silverdalens idrottspark.

Trafikförbindelser
Personbilstrafiken till Kronbergsstranden löper via rondellen i Hertonäs. Kollektivtrafiken sker
med metro och två matarbussar (84 och 88). Rese- och hållplatskartor och tidtabeller hittar du
på adressen reittiopas.fi. Om kommande kollektivtrafikförbindelser kan du läsa på adressen
hsl.fi/kruunuvuorenranta.

Projektet Kronbroarna
I framtiden kommer projektet Kronbroarna att förena Kronbergsstranden och innerstaden.
Förbindelsen med tre broar via Hagnäs, Högholmen och Sumparn till centrum kan utnyttjas av
snabbspårvagnar, cyklister och fotgängare. Resan till centrum tar 15 minuter med spårvagn och
20 minuter med cykel. Byggandet av förbindelsen börjar år 2019 och den räknas bli färdig år
2026.
Helsingfors stadsfullmäktige beslutade om genomförandet av projektet i augusti 2016.
Läs mer: kruunusillat.fi

Upplysningar och frågor
Ville Alajoki, Projektledare
Tfn 040 334 7301
fornamn.efternamn@hel.fi

Parkering
I Kronbergsstranden parkerar invånarna antingen i lokala parkeringsanläggningar,
Kronparkeringar, eller under gårdsdäcken i sina kvarter. Fyra av fem Kronparkeringar i området
har byggts, den femte färdigställs i slutet av år 2018. Husbolagen hyr bilplatser till sina invånare.
Kronbergsstrandens Service Ab sköter om underhållet av hallarna.
Parkering är tillåten endast på markerade platser. Parkeringsplatserna som är avsedda för
kortvarig vistelse ligger vid gatorna.
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Ljusets stadsdel
Ljuskonstverken och belysningen som planerats som en konstnärlig helhet kommer att bli
Kronbergsstrandens varumärke. På varje tomt uppförs ett ljuskonstverk som en del av
byggnaden eller gårdsområdet i samband med byggandet av objektet. Ljuskonstverk kommer
att placeras också i de offentliga områdena.
Ljuskonstverket Cistern 468, redan nu ett lysande blickfång på Kronbergsstranden, har vunnit
ett flertal internationella pris. Verket som byggts i en gammal oljecistern hänvisar till
Kronbergsstrandens nästan nittioåriga period som oljehamn.
http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/kruunuvuorenranta/valotaide

Kontaktuppgifter
E-postadresserna följer formatet fornamn.efternamn@hel.fi
Ledning och koordinering
Pirjo Siren, projektledare
tfn 040 5744 390
Gator och parker
Taru Sihvonen, projektledare
Tfn 040 350 5366
Planläggning
Anu Kuutti, teamchef
Tfn 040 334 2282
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