
Tilaisuuden aikataulu
Klo 17.00 Tervetuloa ja tilaisuuden ohjeet

Hankkeen esittely, Taru Sihvonen, Helsingin kaupunki
Hankkeen esittely, Katri Bäckman, Hyvinkään tieluiska Oy 
Viestintäkanavat, Heli-Anneli Valinen, Helsingin kaupunki
Kruunusillat, Sari Korolainen, Helsingin kaupunki

Klo 17.30 Kysymykset ja vastaukset 

Klo 18.00 Lopetus 

1



Ohjeita
• Ole läsnä, keskity hetkeen. 
• Kuuntele ja arvosta toisia. 
• Edetään ohjelman mukaan. Esitykset ennen vastauksia. 
• Voit kysyä illan aiheesta asialliseen sävyyn chatin kautta. 
• Asiantuntijamme pyrkivät vastaamaan viestiseinälle tuleviin 
kysymyksiin tilaisuuden aikana. Kaikki kysymykset 
vastauksineen tulevat tilaisuuden verkkosivulle myöhemmin. 
• Tilaisuus tallennetaan ja tallenne tulee katsottavaksi sivulle 
www.hel.fi/laajasalontie.
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Laajasalontien uudistus
2021-2022

KYMP/MAKA/LIKE/Taru Sihvonen 
25.3.2021
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Uudistusalue
• Laajasalontie väli Koirasaarentie – Yliskyläntie sekä 

Yliskyläntie - Herttoniemensalmi
• Reposalmentie väli Laajasalontie – Yliskylän puistokatu
• Isosaarentie väli Jussaarenkuja – Laajasalontie
• Kuvernöörinpolku väli Eteläinen Kuvernöörinkuja – Reposalmentie



Nykytilanne
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• Laajasalontie vain 
ajoneuvoliikenteen 
käytössä

• Reposalmentien 
risteyssillan kunto 
huono

• Kaksi valo-ohjattua 
liittymää



Tuleva tilanne
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• Nykyinen moottorikatu 
muutetaan kaikkien 
liikennemuotojen 
kaupunkibulevardiksi 
(Yleiskaava 2016)

• Mahdollistaa raitiotien 
rakentamisen

• Mahdollistaa tiivistyvän 
maankäytön



Laajasalontie välillä Koirasaarentie – Reposalmentie 
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Meluseinä

Louhinta

Sillan purkaminen 
Laajasalontien korkeusaseman muutos
Valo-ohjattu tasoliittymä



Laajasalontie välillä Koirasaarentie – Reposalmentie 
Tyyppipoikkileikkaukset
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Meluseinä tontin 49036/1 kohdalla
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Meluseinä tontin 49036/1 kohdalla
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Laajasalontie välillä Reposalmentie - Yliskyläntie

31.3.2021 Taru Sihvonen 11

Louhinta
Uusi jk + pp Kirkkosalmentieltä

Asiointi- ja huoltopysäköintipaikkoja



Laajasalontie välillä Reposalmentie - Yliskyläntie
Tyyppipoikkileikkaukset
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• Yksisuuntaiset pyöräkaistat nykyisten 
ajoratojen reunoille

Laajasalontie välillä 
Yliskyläntie - Herttoniemensalmi
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Isosaarentie välillä Jussaarenkuja – Laajasalontie
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Reposalmentie välillä Laajasalontie – Yliskylän puistokatu
Katusuunnitelma
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Kuvernöörinpolku välillä Eteläinen Kuvernöörinkuja –
Reposalmentie
Katusuunnitelma
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Rakentaminen 2020-luvulla
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• Laajasalontien 1. urakka v. 2021-2022
• Raitiotien rakentaminen v. 2022-
• Katualueiden viimeistelyt vaiheittain viereisten 

tonttien rakentuessa

• Alueen muut infraurakat



Kiitos!
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Laajasalontien 
katujärjestelyt
Laajasalontien asukasilta 25.3.2021

Tilaaja: Helsingin kaupunki KYMP
Urakoitsija: Hyvinkään Tieluiska Oy



Laajasalontien 
katujärjestelyt 
urakka-alue
Urakka-alue etelästä pohjoiseen
1. Koirasaarentie - Sarvastonkaari
2. Laajasalontie
3. Isosaarentie – Kirkkosalmentie
4. Reposalmentie –

Kuvernöörinpolku – Eteläinen 
kuvernöörinkuja

5. Kiiltomadonpolku
6. Yliskyläntie
7. Kuukiventie

Jalkakäytäviä ja pyöräteitä 
lisätään

Meluseinä

Reposalmen silta puretaan, 
muuttuu 
liikennevaloristeykseksi

Autoliikenteelle uusia 
kaistajärjestelyjä ja 
raitiotielinjauksen vaatimaa 
pohjarakentamista

Kiiltomadonpolku, uusi 
jalkakulkureitti/pyörätie 
sekä liikennevalot 
Laajasalontielle



Yleistä urakasta
• Työmaan työaika on ma–pe klo 7–22 välillä
• Töitä voidaan tehdään tarvittaessa myös lauantaisin klo 8-18 välillä sekä yöaikana
• Yöaikana tehtäville töille ei ole tällä hetkellä tarvetta urakassa. Yötöistä tiedotetaan erikseen.

Urakasta aiheutuu melua, pölyä ja tärinää
• Meluvan edellyttämistä töistä (mm. pontitus, paalutus ja louhinnat) tiedotetaan meluluvan 

vaikutusalueella olevia
• Louhinnan ja muiden tärinöiden aiheuttavien töiden takia vaikutusalueella olevat kiinteistöt 

katselmoidaan ja valokuvataan
• Työmaalla käsitellään maa-aineksia ja työmaasta voi aiheutua pölyä. Pölyämistä hallitaan 

harjaamalla katualueita sekä pölynsidonnalla.



2021 
Alkavat työvaiheet 

1. Puiden kaato ja kantojen poisto
2. Laajasalontien levennys
3. Vesihuollon rakentaminen (Ryhmä 1)
4. Kiiltomadonpolun katutyöt
5. Louhinta 
6. Vesihuollon rakentaminen (Ryhmä 2)
7. Louhinta 
8. Väliaikainen silta jalankulkijoille ja 

pyöräilijöille
9. Reposalmientien sillan purku



Liikenteen siirrot 
kevät/kesä 2021

- Liikenteellä on pääsääntöisesti 2+2 
kaistaa käytössä

- Tiealueen vieressä tehtävissä töissä 
ohjataan liikenne tarvittaessa 
tilapäisesti yhdelle kaistalle

- Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitit 
ohjataan työalueiden ohi

- Sillan purun takia jalankulkijoille 
rakennetaan väliaikainen 
Laajasalontien ylittävä silta. 

- Bussiliikenne siirtyy, kun sillan purku 
alkaa. Bussipysäkit siirtyvät 
Laajasalontien varteen. Liikenne on 
1+1 kaistoilla.



Liikenteen siirrot 
syksy/talvi 2021
- Liikenteellä on pääsääntöisesti 2+2 

kaistaa käytössä. 
- Liikenne siirtyy Laajasalontien 

länsipuolelle
- Vesihuollon rakentaminen ja muu 

putki-infra Laajasalontien itäpuolelle
- Vesihuollon rakentaminen Isosaarentie 

– Kirkkosalmentie
- Vesihuollon rakentaminen 

Kuvernöörinpolku – Eteläinen 
kuvernöörinkuja



Mistä saa tietoa?
www.tieluiska.fi/laajasalontie - urakoitsijan verkkosivu 
• tietoa työmaan tapahtumista ja vaikutuksista
• uutisten tilaus sähköpostiin
• yhteystiedot työmaalle: puh. 050 457 8878, laajasalontie@tieluiska.fi

www.facebook.com/laajasalontie
• Facebook-sivulla ajankohtaistietoa töiden etenemisestä

www.hel.fi/laajasalontie - kaupungin verkkosivu
• yleistietoa hankkeesta, mm. suunnitelmat

www.uuttahelsinkia.fi/fi/laajasalo/ - tietoa Laajasalon kehittymisestä
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http://www.tieluiska.fi/laajasalontie
http://www.facebook.com/laajasalontie
http://www.hel.fi/laajasalontie
http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/laajasalo/


Kruunuvuorenrannan valmistelevat
työt alkavat
Verkkotilaisuus 25.3.2021
25.3.2021



Kruunusillat-raitiotie
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Työt Kruunuvuorenrannassa

• Keväällä alkavat valmistelevat työt eli 
Koiransaarentie länsipään ja Horisontti-
kadun rakennus. Kadun perustukset ja 
kunnallistekniikka. 

• Kun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
enimmäishinnan

• Syksyllä pysäkkien ja valaistuksen 
muutostöitä Koirasaarentiellä välillä 
Saaristolaivastonkatu –
Haakoninlahdenkatu.

• Radan rakentaminen 
Haakoninlahdenkadun eteläpäästä kohti 

11.3.2021 28



© Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP Finland Oy, Knight 
Architects

Täältä saat lisätietoa Kruunusillat-
raitiotiestä 

www.kruunusillat.fi
www.facebook.com/kruunusillat
www.twitter.com/kruunusillat
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