
Kasin katutyöt
Infotilaisuudet
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Töölön yrittäjät klo 8-9

Kallion yrittäjät klo 9-10

Töölön asukkaat klo 17-18

Kallion asukkaat klo 18-19



Ohjelma
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• Aloitus ja puhujien esittely

• Miten työtä tehdään, Louhintahiekka, Marja Jokinen

• Mistä saa tietoa, Sari Korolainen

• Millaisia kadut ovat remontin jälkeen, Anna Tienvieri

• Kysymykset ja vastaukset, 30 minuuttia



Paikalla ovat
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• Marja Jokinen, hankekoordinaattori, Louhintahiekka

• Sari Korolainen, viestintäsuunnittelija, 

kaupunkiympäristön toimiala

• Lotta Suistoranta, viestintä, Louhintahiekka

• Anna Tienvieri, tiimipäällikkö, kaupunkiympäristön 

toimiala

• Suvi Tuiskunen, yritysluotsi, kaupunginkanslia, 

elinkeino-osasto



4

Miten työtä tehdään, Louhintahiekka?
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Aloitus 11.1.2021

Aloitus 11.1.2021

Aloitus helmikuu 2021

Aloitus syksy 2021

Aloitus loppuvuosi 2021

Aloitus kesä 2021



Caloniuksenkatu

• Aloitus tammikuu 

2021

• Vesihuoltotyöt 

kevät / kesä 2021

• Kiskojen uusiminen 

v. 2022

• Pintatyöt v.2022

Aikataulut ovat tässä vaiheessa alustavia, ja niihin voi tulla muutoksia. Töölö



• Aloitus tammikuu 

2021

• Vesihuoltotyöt kevät 

/ kesä / syksy 2021

• Kiskojen uusiminen 

kevät / kesä 2021

• Kiskojen uusiminen 

kesä / syksy 2021

• Pintatyöt 2021

Helsinginkatu
Aikataulut ovat tässä vaiheessa alustavia, ja niihin voi tulla muutoksia. Kallio



• Aloitus helmi- / 

maaliskuu 2021

• Vesihuoltotyöt kevät 

/kesä/syksy 2021 –

talvi 2022

• Kiskojen uusiminen 

2022

• Ruusulankatu syksy 

2021 – kesä 2022

• Pintatyöt 2022

Runeberginkatu
Aikataulut ovat tässä vaiheessa alustavia, ja niihin voi tulla muutoksia. Töölö



Liikennejärjestelyt
- Kuvassa Helsinginkadun ensimmäisen vaiheen liikennejärjestelyt

- Useita eri vaiheita, kaivantojen ylitykset ajosilloilla

- Kulkuyhteydet kiinteistöihin sovitaan henkilö- ja tavaraliikenteelle



Rakentamisen haasteet
- Kadut ja vesihuolto on rakennettu 1900 luvun alkupuolella, vesijohdot ja 

viemärit huonokuntoisia (rikkoutumisen vaara)

- Kallion irrotus / louhintatyöt (kiilaamalla/varovainen louhinta)

- Johtojen ja vanhojen rakenteiden sijaintitiedot osittain puuttuvat esim. ”vanhat 
hiilikellarit” tai perustusrakenteet, vanhojen kaapeleiden sijainti

- Vilkas kaupunkiliikenne

- Raitiovaunuliikenteen liikennekatkoaikojen minimointi kiskotöiden 
suorituksessa. Työtä joudutaan tekemään vuoroissa, mahdollisesti myös 
yötöitä.

- Energiaverkkojen jakelukatkoaikojen minimointi. Työtä joudutaan tekemään 
vuoroissa, mahdollisesti myös yötöitä.

- Poikkeavat sääolosuhteet (esim. rankkasateet)



Kuvissa esimerkkejä vastaavanlaisesta työmaasta Sörnäisten rantatiellä, missä rakenteita 
sovitetaan rakennettuun katuun.

Tältä työ näyttää
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Mistä saan tietoa katuremontista?



Mistä saan tietoa?
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• Päivittäistä tietoa

www.facebook.com/kasinkatutyot

www.kasinkatutyot.fi (tulossa)

• Yleistä tietoa katutyöstä

www.hel.fi/kasinkatutyot

• Rappukohtaiset tiedotteet

Yötöistä ja mahdollisista lyhyistä vesi- ja sähkökatkoista

http://www.kasinkatutyot.fi/
http://www.hel.fi/kasinkatutyot


Tule kysymään ja anna palautetta

• Työmaapäivystys

Tule tapaamaan meitä Ruusulankatu 5 edustalle kaksi kertaa kuukaudessa.

• Ilmoittaudu asukasraatiin

• https://response.questback.com/helsinginkaupunki/apqjtapzwc

•

Kokoamme noin 12 hengen raadit Töölöön ja Kallioon.

• Kumpaankin raatiin kootaan monipuolinen joukko asukkaita, yrittäjiä, kaduilla 

työkseen liikkuvia, esimerkiksi kuljettajia tms.

• Raadin toiminnasta kerrotaan hankkeen viestintäkanavissa ja tapaamisissa 

otetaan valokuvia.

• Raadit kokoontuvat vuoden 2021 ajan.

• Caloniuksenkadulle mahdollisesti taloyhtiöiden hallitusten ja yrittäjien infoja 
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https://response.questback.com/helsinginkaupunki/apqjtapzwc


Näinkin pysyt kärryillä
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Lähetä sähköpostia kasinkatutyot@louhintahiekka.fi

Soita numero tulee näkyviin työmaatauluhin

Mediatiedotteita

HSL kertoo joukkoliikenteen muutoksia

Herkkiin kohteisiin ollaan yhteydessä erikseen esim koulut ja 

päiväkodit

Mahdollisesti tulossa

• Uutiskirje

• Sähköisiä infotauluja kadulle – hintavia
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Millaisia kadut ovat remontin jälkeen?
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Viihtyisiä, sujuvia ja 
turvallisia katuja

• Jalkakäytävät kävelijöille, pienillä 

muutoksilla turvallisemmat reitit.

• Caloniuksen- ja Runeberginkadulle ja 

Hesarille yksisuuntaiset pyörätiet.



Ratikat kulkevat 
nopeasti ja pysyvät 
aikataulussa
• Ratikan kulku nopeutuu ja helpottuu, 

kun kiskot erilleen ajokaistoista. 

• Helsinginkadulla autoille 

kääntymispaikka.

• Pysäkin paikat muuttuvat 

Helsinginkadulla.

• Kolme työaluetta samassa 

hankkeessa, jotta 8-ratikan reitti 

nopeasti valmiiksi.

18



23.12.2020 19

Uusia pintamateriaaleja 
ja puita

• Caloniuksenkadulla poistetaan yksi 

huonokuntoinen puu ja istutetaan kaksi uutta 

puuta

• Runeberginkadulla uusitaan pohjoispuolen 

huonokuntoinen lehmusrivi, lisäksi neljä 

puuta joudutaan rakentamisen takia 

poistamaan 

• Caloniuksenkadulla liikennemelu vähenee, 

kun nupukiven tilalle tulee asfaltti ja 

uudet kiskot.



Kunnallistekniikan saneeraus
Suuri osa työstä jää näkymättömiin, kun uusi katu on valmis. 
Työn tulos näkyy vuosikymmenten ajan, kun esimerkiksi puhdas vesi tulee ja 
likainen poistuu asianmukaisesti.
Yli satavuotiaita vesiputkia vaihdetaan uusiin.

Yhteinen kunnallistekninen työmaa, maanalainen tekniikka laitetaan kerralla 
kuntoon
• Vesihuollon linjat ja viemärilinjat uusitaan täysin
• Hulevesi
• Sähkö
• Kaukolämmön linjat
• Teleliikenteen kaapeloinnit
• Kadun rakenteet ja pinta sekä kiskot
• Istutukset
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Nyt on kysymysten aika 
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• Kun avaat mikrofonin, voit kysyä ääneen.

• Voit kysyä myös viestiseinän kautta.

• Kaikkiin kysymyksiin vastataan ja vastaukset julkaistaan 

verkkosivulla hel.fi/kasinkatutyot


