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Tervetuloa linjoille!

Kysymysten esittäminen:

✔ Microsoft Teams -ikkunan oikeassa yläreunassa on painike, jota painamalla avautuu tilaisuuden keskustelu

✔Kaikkien mielipiteet ja ajatukset ovat arvokkaita, ja rohkaisemme osallistujia esittämään kysymyksiä

✔Voit esittää kysymyksiä joko omalla nimelläsi, nimimerkillä tai täysin anonyyminä

✔Kommentit ja kysymykset näkyvät vasta, kun ne on hyväksytty

✔ Epäasiallisia, solvaavia, syrjiviä tai rasistisia kommentteja ei julkaista

✔ Tilaisuuden järjestäjä voi poistaa toistuvasti epäasiallisia kommentteja julkaisevan henkilön tilaisuudesta

✔ Julkaisemme vastaukset hankkeen verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen



Tilaisuuden ohjelma

• Hankkeen yleisesittely

• Pasilan katujen rakentaminen

• Aikataulu

• Tehtävät työt

• Vaikutukset

• Kysymykset

Tervetuloa mukaan!



Hankkeen yleisesittely

Lauri Kangas



Kalasatamasta Pasilaan vartissa!

• Kalasatamasta Pasilaan -hanke

• raitiotie sekä siihen kytkeytyviä katualueita, 
viherkaistoja, jalankulun ja pyöräilyn reittejä ja 
kunnallistekniikkaa

• tavoitteena aloittaa liikennöinti v. 2024

• Pasilan ja Kalasataman keskuksen liikenteen 
solmukohdat yhdistyvät – uusi raitiolinja linkittää 
raitiovaunut, junan ja metron toisiinsa

• Yhteys myös Kruunusiltoihin Nihdin pysäkiltä

• Osa Helsinki – maailman toimivin kaupunki -visiota 
ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa



Nihti

Verkkosaari

Kalasatama (M)

Junonkatu

Sompasaari

Uintikeskus Kumpulan kampus

Kyläsaari
Hermanninranta

Hanketietoa

4,5 km
linjarataa

9
pysäkkiä

19–20 km/h
keskinopeus

~525 m
pysäkkiväli

€

~80 milj.
raitiotiejärjestelmän 

kustannukset

Mall of Tripla

Kauppakeskus 

REDI

€

~120 milj.
katurakentamisen 

kustannukset



Ympäristövaikutukset

○ Matala hiilijalanjälki

○ Tärinä- ja meluvaimennus

○ Hankintojen ympäristökriteerit

Positiivinen kaupunkikuva

○ Viihtyisä

○ Monimuotoinen ja vaihteleva katutila

○ Turvallinen

Hyvä joukkoliikenteen palvelutaso

○ Oma raitiotiekaista
○ Tiheä vuoroväli
○ Matkaketjut

Pitkä elinkaari

○ Laadukkaat materiaalit
○ Helppo kunnossapito
○ Kiertotalous

Hanketavoitteet



Pasilan katujen rakentaminen

Eero Salokangas



Aikataulu

• Töiden aloitus elokuussa 2021

• Rakentamisaika 08/21–10/23

• Rakennetaan katuja ja raitiotietä



Työt kaduittain

Pasilankatu ja Veturitie - työt alkavat elokuun puolivälin 

tienoilla

• Siirretään vanhoja putki- ja johtorakenteita

• Rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa (vesihuolto, 

kaukolämpö ja -jäähdytys, sähkö, tele) 

• Rakennetaan raitiotie- ja katurakenteet

• HUOM! LOUHINTAA

Asemapäällikönkatu

• Koko katupoikkileikkaus uusitaan

• HUOM! LOUHINTAA

Ratamestarinkatu – aloitus syyskuun aikana

• Johtosiirrot

• Uudet kiskot länsipuolelle

• Pysäkit, viherrakenteet, katu

Radanrakentajantie

• Uusi sähkönsyöttöasema

• Kunnallistekniikan uusimista ja siirtoja

• Pilaantuneiden maiden kunnostusta

• Uudet pysäkit

Pasilanraitio

• Vaihteiden uusinta

• Pysäkkimuutokset

Vuosina 2021-2022 työn alla (keltainen rajaus alla)

• Veturitie

• Pasilankatu

• Pasilanraitio

• Radanrakentajantie

• Ratamestarinkadun pohjoispää

Vuosina 2022-2023 työn alla (sininen rajaus)

• Asemapäällikönkatu

• Pasilansilta

• Ratamestarinkadun eteläpää



Vaikutukset

Työnaikaisia liikennejärjestelyjä 

• alkaen 8/2021 jalankulku, pyöräily, 

autot

• alkaen 4/2022 jalankulku, pyöräily, 

autot, raitiovaunut

Pysäkkien siirrot, linjastomuutokset

Meluavia töitä

• louhinta, louheen käsittely

• Porapaalutus

• kiskohitsaus, 

HUOM! Joitakin työvaiheita joudutaan 

suorittamaan osittain myös yötyönä. 

Niistä tiedotetaan lähiympäristöä 

erikseen 



Kysymyksiä?



Pysy linjan 13 kyydissä!

Viestinnän päivystysnumero 

040 592 7509 

www.kalasatamastapasilaan.fi @KaPa_hanke

kalasatamastapasilaanKalasatamasta Pasilaan -hanke

Lähetä meille palautetta osoitteessa 

www.kalasatamastapasilaan.fi/palaute



Kiitos!


