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Meddelande till företagare 
  

Gatuarbeten för åttans linje – Renoveringen av Caloniusgatan, 

Runebergsgatan och Helsingegatan inleds den 11 januari 2021 
  

År 2021 inleds omfattande gatuarbeten på Caloniusgatan, Runebergsgatan och Helsingegatan i Tölö 

och Berghäll. Projektet torde bli färdigt i slutet av 2022. Projektet har fått namnet Gatuarbeten för 

åttans linje.  

 

Renoveringen gör spårvagnslinje 8 snabbare samt gör det ännu säkrare och trivsammare att promenera och 

cykla. Samtidigt förnyas rör och kablar under jord.  

 

I januari 2021 inleds arbetet på  

– Caloniusgatan  

– Helsingegatan vid Braheplan och Karlsgatan. 

 

Gatubygget inleds med att vattenledningarna på Caloniusgatan och Karlsgatan förnyas. Inledningsvis utförs 

arbete inom ett område på några tiotals meter på den ena halvan av gatan. Arbetet framskrider ett område i 

taget fram till våren. Därefter utvidgas byggarbetsplatsen.  

 

På våren 

– Runebergsgatan (mellan Mannerheimvägen och Tölö torg) 

– Rosavillagatan (mellan Runebergsgatan och Sibeliusgatan)  

– Västra Brahegatan.  

  

Byggplatsen påverkar trafiken 

Byggandet har stor inverkan på trafiken i området. Spårvagnarna trafikerar inledningsvis  

normalt. Fotgängar-, cykel- och biltrafiken fortsätter på alla gator. Körning till gårdarna, service- och 

räddningstrafik samt distributionstrafik till gårdarna ordnas vid behov via körbroar. Parkeringsplatser 

försvinner när arbetet inleds. 

 

Information ges i god tid på förhand om de specialarrangemang för spårvagnstrafiken som införs under 

våren.  

 

Följ hur arbetet framskrider  

Information om de områdesspecifika tidsplanerna och de dagliga arbetstiderna för samt eventuella 

nattarbeten på byggarbetsplatsen publiceras i projektets kommunikationskanaler så snart vi får kännedom 

om dem. 

 

Du hittar information bland annat i följande källor: 

• På Facebook: www.facebook.com/kasinkatutyot – aktuell information om hur arbetet framskrider 

Sidan publiceras den 3 december.  

• Webbplats: hel.fi/kasinkatutyot – allmänt om projektet  

• Om nattarbeten och korta planerade vatten- och elavbrott informeras med meddelanden i 

trappuppgångarna, som även delas ut till företagen. 

 

Med samarbetshälsningar 

Marja Jokinen, projektkoordinator, Louhintahiekka Oy, tfn 044 7553388, marja.jokinen@louhintahiekka.fi 

Timo Hannukainen, övervakare, Ramboll Oy, tfn 050 559 1991, timo.hannukainen@ramboll.fi  

Sari Korolainen, kommunikationsplanerare, Helsingfors stad, tfn 09 31078031, sari.korolainen@hel.fi  

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kadut-ja-liikennesuunnittelu/katujen-rakentaminen/caloniuksenkadun-runeberginkadun-ja-helsinginkadun-uudistus

