Pitäjänmäen putkisaneeraus

Näin viestimme putkisaneerauksen
etenemisestä
Helsingissä Pitäjänmäen, Marttilan ja osin Reimarlan alueella toteutetaan
vesihuoltoverkoston saneeraus vuosina 2021–2023. Hankkeen tilaaja on
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja urakoitsijana toimii TerraWise Oy.
Jotta asukkaat ja alueella liikkuvat saavat ajankohtaista tietoa urakan
edistymisestä, työmaan ajaksi on avattu verkkosivut, Facebook-sivu,
sähköpostiosoite ja päivystävä puhelin.
Olemme koonneet mahdollisimman paljon perustietoa saneerauksesta Pitäjänmäen
putkisaneerauksen verkkosivuille. Katso esimerkiksi ohjeet tarjouspyynnön tekemiseen
tai mitä asioita taloyhtiön tulee ottaa huomioon. Kurkkaa myös tonttijohtojen suuntaa
antava hinta-arvio.
Työmaan etenemisestä on julkaistu yleisaikataulu, joka löytyy verkkosivujemme etusivulta.
Tarkemmat, katukohtaiset työmaauutiset julkaisemme verkkosivuilla joka toinen viikko.
Ajankohtaiset uutiset on jaettu työmaa-alueiden mukaan.
Jaamme kaikki julkaisumme myös urakan Facebook-tilillä, @pitajanmaenputkisaneeraus.
Facebookissa voit esittää yleisiä kysymyksiä urakoinnista. Vastaamme niihin mielellämme,
tervetuloa mukaan!
Jos sinulla on mielessäsi yksityiskohtaisia kysymyksiä omistamastasi kiinteistöstä, niin
ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi
tai soita numeroon 040 626 6426.
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Yhteydenpito alueen toimijoiden kanssa
Pidämme viestintäyhteyttä yllä esimerkiksi Pitäjänmäen peruskoulun ja alueen päiväkotien
kanssa. Tavoitteenamme on sovittaa runkoputkien urakointi koulun ja päiväkotien eri
tarpeiden kanssa yhteen. Samoin pyrimme toimimaan saneerausalueen muiden
toimijoiden, kuten alueen yritysten ja Pitäjänmäki-seuran kanssa.
Jotta tiedonkulku olisi mahdollisimman sujuvaa, alueen kaikki toimijat voivat olla meihin
yhteydessä sähköpostitse, pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi. Sähköpostilaatikon
viestejä luetaan säännöllisesti ja vastaamme palautteisiin mahdollisimman nopeasti.
Meihin voi olla aina yhteydessä myös puhelimitse numeroon 040 626 6426. Pidetään
yhteyttä yllä!

Infotilaisuudet
Asukkaille järjestetään infotilaisuuksia urakan etenemisestä. Tilaisuudet järjestetään noin
puolen vuoden välein ja niissä on mahdollista esittää kysymyksiä hankkeen vetäjille.
Olemme keränneet infotilaisuuksissa tähän mennessä kysytyt kysymykset ja vastaukset
verkkosivuillemme Usein kysytyt kysymykset -osioon.
Kutsu seuraavaan infotilaisuuteen julkaistaan Pitäjänmäen putkisaneerauksen verkko- ja
Facebook-tilillä. Kutsu lähetetään myös kaikille saneerauksen uutiskirjeen tilanneille.
Jos sähköpostiisi ei vielä tule uutiskirjettämme, voit tilata sen täältä.

Puhutuimmat aiheet
Saneerauksesta nousee esiin kysymyksiä, joita kysytään meiltä usein. Olemmekin
koostaneet usein kysytyt kysymykset verkkosivuillemme omalle sivulle.
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Alla muutama nosto:
•

Meluhaitat ja tärinä eri työvaiheissa
Koska teemme putkisaneerausta kaivamismenetelmällä, aiheutuu siitä jonkin verran
meluhaittaa. Myös raskaat ajoneuvot aiheuttavat varsinkin Marttilan alueen
savipohjaisilla tonteilla jonkin verran tärinää. Äänet eivät ole kuitenkaan talojen
rakenteille vaarallisia, vaikka hetkellisesti voivatkin aiheuttaa ikäviä tilanteita.
Työalueiden lähimpiin taloihin on asennettu tärinämittareita, ja tärinää tarkkaillaan
niiden kautta erityistä tärinää aiheuttavien työvaiheiden aikana.
Myös mahdollisia maapainumia kontrolloidaan suunnittelussa määritettyjen
kontrollirakennusten sokkeleihin asennettujen mittauspisteiden avulla. Mikäli
mittauksissa havaitaan poikkeamia, työ keskeytetään välittömästi. Lue juttumme
reaaliaikaisesta tärinäseurannasta ja miksi pontitukset luovat saneerausalueelle
turvallisuutta.
Kaivannoissa voidaan myös joutua tekemään kallion louhintaa, ja se aiheuttaa aina
jonkin verran meluhaittaa. Kerromme louhintatöistä aina kahden viikon välein
julkaistavissa työmaauutisissa. Tervetuloa seuraamaan urakan verkkosivuja!

•

Tonttijohtojen saneerauksen jälkeinen ennallistaminen
Tonttijohtojen saneerauksen yhteydessä tehtävään sopimukseen kuuluu piha-alueen
ennallistaminen nurmi- tai murskepintaisena. Myös muunlaiset tonttien muutostyöt
ovat myös mahdollisia, joten kysy niistä lisää tarjousvaiheessa! Kurkkaa tarkemmat
tiedot tästä. Muistithan, että saneeraukselle voi hakea myös rahoitusta ja
tonttijohtojen saneerauksen voi vähentää verotuksessa.

•

Sääolosuhteiden vaikutus työhön
Sääolot vaikuttavat saneeraustyöhön ja kerromme niistä ajankohtaisesti verkko- ja
Facebook-tilillämme. Seuraa siis uutisiamme, ks. esimerkki tästä.
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Miten alueen putkisaneeraus tehdään?
Ajankohtaisten uutisten lisäksi julkaisemme Putkessa-juttusarjaa, jossa kerromme
putkisaneerauksen teknisestä puolesta. Jutut avaavat sitä, mitä kaikkea saneerauksessa
tapahtuu ja miksi.
Katso kolme luetuinta juttua:
1. Mitä työvaiheita tonttijohtotyöhön kuuluu?
2. Miten saneerauksessa uusitut putket eroavat vanhoista putkista?
3. Katselmuksessa selvitetään tonttijohtojen tilanne

Teemme töitä yhteistyömme eteen
Tavoitteemme on tehdä välillä vaativastakin saneerausajasta asukkaille ja alueella
liikkuville mahdollisimman mutkatonta. Kerro meille, mistä asioista toivot tietäväsi lisää.
Tai haluatko antaa palautetta?
Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen pitajanmaen.putkisaneeraus@terrawise.fi tai
soita numeroon 040 626 6426. Kiitos palautteestasi ja hyvästä yhteistyöstä!

Saneerataan yhdessä parempaa arkea!
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