
Vallilanlaakson katu- ja puistosuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus
21.6.2022



Tilaisuuden aikataulu

16.30 Kahvitarjoilu ja omatoiminen tutustuminen suunnitelmaluonnoksiin

17.00 Esitykset auditoriossa

17.45 Keskustelu ja palautteet aulassa suunnitelmaluonnosten äärellä

18.30 Tilaisuus päättyy



Tilaisuuden ohjelma:

● Asemakaava sekä suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet - Lauri Kangas

● Puisto- ja katusuunnitelmaluonnoksen esittely - Elina Renkonen

● Mäkelänkadun liittymäalueen katusuunnitelmaluonnos - Lauri Kangas

● Ympäristö ja vastuullisuus - Niina Salojärvi

● Rakentaminen - Eero Salokangas

● Suunnitelmiin ja virtuaalimalliin tutustuminen & keskustelu ja kysymykset



Hanke ja raitiotien
suunnittelun lähtökohdat

Lauri Kangas



Kalasatamasta Pasilaan -hanke
Hankkeessa rakennetaan raitiotielinja
#13 Nihdistä Kalasataman keskuksen
ja Vallilanlaakson kautta Pasilaan.
Hanke koostuu perushankkeesta ja
liittyvistä hankkeista:

Perushanke Liittyvät hankkeet

• raitiotiejärjestelmä
perustuksineen sekä
välttämättömät katu- ja
puistoalueiden muutokset

Merkittävimmät liittyvät
hankkeet:

• Nihdin pohjoisosan esi- ja
katurakentaminen (n. 15
M€)

• Hermannin rantatien
peruskorjaaminen Vanhan
talvitien

• risteyksestä Hämeentielle
(n. 89 M€)

• Vallilanlaakson baana-,
hulevesi- ja
puistorakentaminen
Pasilankadun eteläosan ja
Asemapäällikönkadun

• Peruskorjaaminen (n. 12,2
M€)



Kalasataman raitiotie
Hankkeen tekninen laajuus

Raiteet 11 989 m

Raitiotien pysäkkikatokset 25 kpl
Vaihteet 34 kpl
Raideristeykset 17 kpl
Sähkönsyöttöasemat 4 kpl
Vesihuoltoverkostot 15,6 km

Kaapelit 56 km
Kaukolämpöputket 1,7 km
Kaasuputkisto 1,3 km
Paalulaatat 73 868 m2

Rantamuuri 121 m
Tukimuuri 928 m
Kadut 4,8 km
Pyöräliikenteen baana 1,3 km
Jalkakäytävät ja pyörätiet 10,1 km

Linja-autopysäkit 9 kpl
Jalankulun ja pyöräilyn sillat 2 kpl
Puistoalueet 85 100 m2

Kumpulanpuron uoman muokkaaminen 871 m

• Pysäkkiväli noin 525 m

• Uusia pysäkkipareja 9 kpl

• Matka-aika Kalasataman metroasemalta
Pasilan asemalle n. 12 min



Kalasataman raitiotien tarjoama palvelu

• Yhteys Kruunusilloilta
Kalasatamaan

• Kalasatamasta merkittävä
vaihtopaikka ja parempi
saavutettavuus junilta

• Kalasataman sisäiset matkat
• Kumpulan kampukselta suora

yhteys Pasilaan
• Pasilasta entistäkin vahvempi

solmukohta
• Vaihdot Hämeentielle ja

Mäkelänkadulle (ratikat + bussit)
• Uusia yhteyksiä myös

Uintikeskuksen ja Kumpulan
kampuksen pysäkeiltä



Hankkeen
taustaa

• Kalasataman alueen raitiotieselvityksiä
2006 alkaen

• Vallilanlaakson raitiotieyhteys
Yleiskaavassa 2016

• Raitiotien linjaus valittu Kalasataman
raitioteiden yleissuunnitelmassa 2018

• Vallilanlaakson asemakaava hyväksytty
2019, lainvoimaiseksi 24.5.2022

• Kaupunginvaltuusto vahvistanut
valmistumistavoitteeksi 2024
talousarviopäätöksessään syksyllä
2020



Asemakaavaote

● Raitiotie ja sen lähialueet: asemakaava 12531 Vallilan raitiotie, tullut
voimaan 2022.

● Puiston muut osat: asemakaava 10497 vuodelta 1997
● Valmisteilla Kumpulanmäen asemakaava 12744



Puisto- ja
katusuunnitelmaluonnokset

Elina Renkonen



Lähtökohtia:
● Vallilanlaakso on tärkeä virkistysalue ja lähipuisto

jonka läpi kulkee suosittuja kävely- ja pyöräreittejä
● Kulttuurihistorialliset arvot, mm. siirtolapuutarha,

RKY-alueiden läheisyys, muinaisjäännökset
● Arvokasta lähiluontoa, vaikka alueella ei esiinny

suojeltuja luontotyyppejä tai laijistoa

Puistosuunnitelman tavoitteita:
● Raitiotien ja sen aiheuttamien muutosten

sovittaminen puistoympäristöön ja alueen oleviin
arvoihin. Suunnitelma kattaa ne osat puistosta,
joihin raitiotien rakentaminen aiheuttaa
muutostarpeita.

● Kumpulanpuron vedenlaadun parantaminen ja
hulevesien käsittely

● Monimuotoisuuden lisääminen ja haitallisten
vieraslajien torjunta

● Siisteys ja turvallisuus

● Kävely- ja pyöräreitistön kehittäminen



Alueen kulttuurihistorialliset arvot

1. Gumtäktby (Kumpulan kylän laaksoon sijoittuneiden
talojen pihapiirit ja lähialueet)

Muinaisjäännös tutkitaan ennakkoon. Allianssin tilaa alueelle
arkeologisen koetutkimuksen.

● Hankkeella on tehty
kulttuurihistoriallinen selvitys.
Kulttuurihistoriallisen
selvityksen tuloksia
hyödynnetään suunnittelun
periaatteina (viereisellä kartalla
koottuna tulokset).

● Museoviraston ja Helsingin
kaupungin kaupunginmuseon
kanssa on pidetty
neuvottelutilaisuus
muinaismuistoalueista ja niihin
kohdistuvista
jatkotoimenpiteistä

2. Gumtäkt torp (Kumpulan torpan alue)

Työmaan kaivuutoitä valvotaan arkeologin toimesta muinaisjäännöksen
kohdalla. Arkeologi dokumentoi mahdolliset löydökset.

2.
1.



Puistosuunnitelmaluonnos 30.5.2022



Katusuunnitelmaluonnos, läntinen osuus 31.5.2022



Katusuunnitelmaluonnos, itäinen osuus 31.5.2022



Oleskelumahdollisuuksien
ja reittien parantaminen

● Uusia oleskelupaikkoja
Kumpulanpuron ja
hulevesipainanteiden
varrelle

● Esteettömät reitit

● Uusi pyöräbaana ja
jalankulkureitti, jonka
varrelle penkkejä



Nykyinen ja istutettava
puusto
● Raitiotien rakentamisen vuoksi

joudutaan kaatamaan puita noin
272 kpl

● Puisto- ja katusuunnitelmassa on
esitetty yhteensä noin 238 kpl
korvaavia puuistutuksia.
Istutettava puusto on monilajista
ja eri-ikäistä

● Puistopuuistutusten lisäksi
metsitettävää aluetta on noin
2200 m2



Hulevesien käsittely

● Kunnostetaan uomaa
luonnonmukaisemmaksi avaamalla
putkitettuja osuuksia, lisäämällä
hapetuspuro-osuuksia ja
kosteikkokasveja

● Tulvimiseen on varauduttu altaiden ja
puron kapasiteetissa

● Uusia oleskelupaikkoja veden äärelle

➔ Veden laadun parantuminen
➔ Puron ulkoasun kohentaminen
➔ Monimuotoisuuden lisääntyminen



Kuvat: Helsingin kaupunkikasviopas

Kasvillisuuden kehittäminen

Vuodenaikojen vaihtelun korostaminen Helsinki-arboretum Monimuotoinen viherraide

● Sipulikasvit
● Kevätkukkijat
● Syysvärit
● Talventörröttäjät

● Puistomaisen osan teemana Helsingin
”tyyppikasvit” ja ”herkkukasvit”

● Kasvien merkintä nimikyltein

● Raidealue toteutetaan
vihreänä aina kun
mahdollista. Tarkempi esitys
katusuunnitelmassa

● Monilajinen pensasaidanne
raitiotien ja hulevesiuoman
välissä



Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Kukkivat nurmikot ja niityt Näyttävä kosteikkokasvillisuus

● Kukkivat niityt tarjoavat niin ravintoa pölyttäjille, pesimäalueita linnuille,
kuin korvaavia elinympäristöjä harvinaistuville kasvilajeille. Niittyjen
lajisto on huomattavasti hoidettua nurmialuetta monimuotoisempaa.

● Raitiotiehankkeen myötä osa Vallilanlaakson niittyalueista jää raiteiden
tai kävely- ja pyöräilyreittien alle. Tämän kompensoimiseksi joitakin
nykyisiä nurmialueita tullaan kehittämään kukkiviksi niityiksi. Niityille
istutetaan monimuotoista kasvilajistoa.

● Osa leikatusta reuna-alueiden nurmikoista muutetaan niityksi.
● Toiminnalliset ja keskeiset oleskelunurmet säilytetään.

● Hulevesipainanteiden ympäristöä
kehitetään monilajisiksi

● Käytetään luonnonmukaista lajistoa



Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

Raitiotien luiskia kehitetään metsäksi

Kuvat: Lahopuuopas

Lahopuu

● Mäkelänrinteen Uintikeskuksen ja
Vallilanlaaksonkulku-raitin välillä
raitiotien reuna-alueita kehitetään
metsäisinä

● Jätetään puistoon järeitä
puunrunkoja lahopuiksi

● Pystypökkelöt ja maapuut



Mäkelänkadun liittymäalueen
katusuunnitelmaluonnos

Lauri Kangas



Mäkelänkadun katusuunnitelmaluonnos, 27.5.2022



Suunnitelmien hyväksyntä

Lauri Kangas



Prosessin kulku
• Katu- ja

puistosuunnitelmaluonnokset esillä
20.6. – 10.7.2022

• Mahdollisuus antaa palautetta
• Palautteita kerätään myös

tässä tilaisuudessa;
varmuuden vuoksi hyvä
lähettää lisäksi

• Katu- ja
puistosuunnitelmaehdotukset
nähtävillä elo–syyskuussa 2022

• Mahdollisuus tehdä muistutus
• Kaupunkiympäristölautakunta

päättää katu- ja
puistosuunnitelmista arviolta syys–
lokakuussa 2022

• Päätös on valituskelpoinen



Ympäristö ja vastuullisuus

Niina Salojärvi



Hankkeelle on laadittu vastuullisuusperiaatteet

Elinkaarivaikuttavuus
Rakentamisen ratkaisuissa tavoitellaan pitkää elinkaarta ja matalaa hiilijalanjälkeä. Tutkimme
ja mittaamme, millä ratkaisuilla nämä tavoitteet ovat parhaiten toteutettavissa.

Ympäristövaikuttavuus
Toteutamme monimuotoista, hyvinvointia lisäävää kaupunkiluontoa.

Positiivinen kaupunkikuva
Raitiolinja tuo kaupunkiin uuden yhteyden kiinnostaviin kohteisiin. Raitiotie on osa kaupunki- ja
puistotilojen verkostoa ja sen suunnittelussa on otettu huomioon katuympäristön viihtyisyys.



CEEQUAL vastuullisuustyökaluna

● Ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmia
huomioidaan koko hankkeen elinkaaren aikana

● Sekä suunnittelu että toteutus tehdään
ympäristö- ja vastuullisuusarvoja huomioiden

● Hankkeella on oma vastuullisuustiimi, joka
varmistaa vastuullista toteutusta kaikista eri
näkökulmista.

● KaPa on ensimmäisiä sertifioitavia infrahankkeita
Suomessa → meillä on yhdessä mahdollisuus
kehittää infra-alaa vastuullisemmaksi

● Jokaisella hankkeessa työskentelevällä on
mahdollisuus innovoida ja ehdottaa
vastuullisempia toteutustapoja!



Esimerkkejä resurssitehokkuuteen ja päästöjen
vähentämiseen liittyvistä toimenpiteistä, joita
hankkeessa toteutetaan

1. Hyödyntämiskelpoisesta purkumateriaalista ja maamassoista pyritään käyttämään 50–80 % uudelleen
rakentamiseen

2. Poistettavista puhtaista kasvualustoista uudelleenkäytetään 100 % kierrätyskasvualustana
3. Työmaasähkö uusiutuvilla tuotettua ja työkoneissa HVO-biodieseliä (vähäpäästöinen työmaa –sitoumus)
4. Hulevedet pyritään imeyttämään viherrakenteisiin poisjohtamisen sijaan
5. Pohjanvahvistuksissa ja kevennyksissä käytetään uusiomateriaaleja
6. PVC-muovia ei käytetä putkimateriaalina
7. Hankealueen maakiviä käytetään maisemointiin
8. Puita siirretään uusille kasvupaikoille soveltuvissa kohdissa kaatamisen sijaan, puita ei kaadeta “varmuuden vuoksi”
9. Olemassa olevia kalusteita uudelleenkäytetään
10. Käytämme vähäpäästöistä betonia.



Meluvaikutukset on selvitetty

Melumallinnuksessa (2021) on tarkasteltu seuraavia tilanteita:

● Ennustetilanne vuonna 2030: hankealueella liikennöivien raitiovaunujen aiheuttama keskiäänitaso päivä- ja
yöaikana.

● Ennustetilanne vuonna 2030: hankealueella ja sen läheisyydessä liikennöivien raitiovaunujen sekä
ajoneuvoliikenteen aiheuttama keskiäänitaso päivä- ja yöaikana (yhteismelutarkastelu)

● Ennustetilanne vuonna 2030: raitiovaunun ohituksesta rakennusten julkisivuille kohdistuva hetkellinen
enimmäisäänitaso (LAFmax).

Raitiotieliikenteen pahimmat melulähteet ovat:

- Vaihteet ja raideristeykset, joista ajettaessa kuuluu kolinaa ja ”jyrinää”
- Jyrkät kaarteet, joista ajettaessa kuuluu kirskuntaa
➔ Vallilanlaaksossa ei ole yhtään vaihdetta eikä raideristeystä ja alueen kaarteet ovat hyvin loivia

geometrialtaan, joten Vallilanlaaksossa ei ole melupiikin aiheuttajia.



Meluvaikutukset on selvitetty

● Yleisillä puistoalueilla valtioneuvoston
päivä- ja yöajan ohjearvot ylittyvät osittain
raitiovaunuliikenteen vaikutuksesta.
Vallilanlaakson puistoalueella ja Nylanderin
puistossa keskiäänitaso on pääosin alle 55
dB päivällä ja 50 dB yöllä.

● Ei riskikohteita Vallilanlaakson alueella.
● Mahdollisten meluhaittojen vähentämiseksi

Vallilanlaakso toteutetaan viherratana.



Rakentamisen aikaista melua torjutaan

● Rakentamisen aikana melua syntyy raideliikenteen sijaan työkoneista ja melulähteiden sijainnit vaihtelevat
työvaiheiden mukaan.

● Tavoitteena on, että rakentamisesta syntyy mahdollisimman vähän melua.

● Rakentamisen aikaista melua tai/ja siitä koettua haittaa torjutaan tiedottamisella, työn aikatauluttamisella ja
vaiheistamisella, hiljaisemman kaluston käytöllä ja rakentamalla tarpeen mukaan väliaikaisia meluesteitä
(esim. maavallit, siirreltävät melumatot).



Tärinävaikutukset selvitetty

Tärinämallinnuksen mukaan raitiotiellä ei ole tärinäriskiä Vallilanlaaksossa (viitearvot eivät ylity).



Hankkeen tavoitteena on lisätä Vallilanlaaksoon
luonnon monimuotoisuutta

● Vallilanlaaksoon on tehty kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitykset, sekä liito-orava- ja viitasammakkoselvitykset.
Varsinaisia arvokkaita luontotyyppejä ei havaittu (06/2020), liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueita ei
tunnistettu (04/2022) eikä viitasammakkoja havaittu (05/2022).

● Vallilanlaaksossa on runsaasti haitallisia vieraslajeja, kuten lupiineja ja jättipalsamia. Rakentamisen
yhteydessä vieraslajiesiintymät maamassoineen poistetaan ja hävitetään asianmukaisesti ja näin tuetaan
Vallilanlaakson kasvillisuuden monimuotoisuuden kehittymistä.

● Tulevia rakennustöitä ennakoiden Vallilanlaaksoon on asennettu 40 linnunpönttöä keväällä 2022 tukemaan
alueen linnuston pesimämahdollisuuksia rakentamisen aikana.

● Hyönteishotelleja asennetaan keväällä 2023 hankealueen lähiympäristöön.



Luontovaikutuksia huomioidaan myös
rakentamisen aikana

● Säästettävät puut suojataan huolellisesti
● Puiden kaadot on suunniteltu tehtäväksi lintujen pesimäkauden ulkopuolella
● Haitalliset vieraslajit poistetaan huolellisesti ja asianmukaisesti
● Työmaavedet käsitellään niin, että luonnon- tai vesistöjen (Kumpulanpuron) pilaantumista ei tapahdu
● Työmaajohto on koulutettu huomioimaan ympäristönäkökulmat osana rakentamista

Kuvassa punaisella haitallisten vieraslajien esiintyminen
hankealueella.



Maamassoja käsitellään kiertotaloutta edistäen

● Tämän hetkisten pilaantuneiden maiden tutkimusten mukaan pilaantuneita maita on lähinnä raidesepelissä,
mutta lisätutkimuksia tullaan tekemään syksyn aikana. Pilaantuneet maat toimitetaan samantien pois
työmaa-alueelta asianmukaiseen käsittely- ja vastaanottopaikkaan.

● Puhtaita maamassoja saatetaan hetkellisesti säilöä alueella ja niitä pyritään käyttämään mahdollisimman
paljon hyödyksi.

● Puhtaita pintamaita toimitetaan Staran kierrätysmaapisteeseen, jossa niistä valmistetaan
kierrätyskasvualustoja, joita hyödynnetään rakentamisen loppuvaiheessa viherrakentamisessa kiertotaloutta
edistäen.



Rakentaminen

Eero Salokangas



Rakentamisaikataulu
Rakentamisaika 11/2022 -9/2024

Vuosi 2023:
● Raitiotielinja, ”raitiotieputki”
● Pohjanvahvistukset; paalulaatat, massanvaihdot, louhinta, stabilointi
● Kunnallistekniikka
● Baana (tavoitteena saada käyttöön syksyllä 2023)
● Sillat
● ”Päämassat” myös uoman kunnostuksesta ja puistosta
● Erityistä melua ja tärinää aiheuttavat työt:

Vuosi 2024:
● Puisto
● Pintarakenteet
● Vihertyöt
● Istutukset
● Raitiotien koeajot

➔ Louhinta (2/2023 – 5/2023)
➔ Paalutus (2/2023 – 6/2023)
➔ Pontitusta ja pontinnostoa; pysyvät seinät, vesihuollon tuennat (1/2023 – 8/2023), ei jatkuvaa



Työnaikaiset reitit Vallilanlaakson länsiosassa

● Työmaaliikenteen runkoreittinä toimii tuleva raitiotielinjaus.



Työnaikaiset reitit Vallilanlaakson itäosassa

● Liikenne puistoraitilta nykyisen ratapenkereen päälle vesihuollon ja baanayhteyden rakentamisen ajaksi
● Vesihuollon rakentamisen jälkeen työmaan runkoreittinä raitiotielinjaus



Työalueet

Meluavat työt ja alustavat pohjanvahvistustoimenpiteet

UUSI RAITTI

PUROUOMAN KUNNOSTUS

ALTAIDEN RAKENTAMINEN

PUROUOMAN KUNNOSTUS

HAPETUSPURO

PAALULAATTAA,

PAALUTUSTA

UUSI TERÄSHOLVISILTA

BAANA

RAITIOTIE

ISTUTUKSET, VIHERTYÖT

MASSANVAIHTOA

PONTITUSTA

BAANA

RAITIOTIE

ISTUTUKSET,

VIHERTYÖT

MASSANVAIHTOA, KEVENNYKSIÄ

PONTITUSTA

UUTTA VESIHUOLTOA

BAANA, RAITIOTIE

ISTUTUKSET, VIHERTYÖT

PUROUOMAN

KUNNOSTUS

ALLAS

PUROUOMAN STABILOINTI

UUTTA VESIHUOLTOA

VIHERTYÖT

ISTUTUKSET

UUSI

PUISTOKÄYTÄVÄ

LOUHINTA

HEVOSMAANPOLUN SILTA

PAALUTUSTA

BAANA PENKEREELLE

ISTUTUKSET, VIHERTYÖT

JOHTOSIIRROT

KAUKOLÄMPÖ, VESIHUOLTO,

TIETOLIIKENNE, SÄHKÖ
RAITIOTIE

MASSANVAIHTOA,

KEVENNYKSIÄ

PONTITUSTA

VESIHUOLLON SIIRTOA

RAITIOTIE

ISTUTUKSET,

VIHERTYÖT





Kiitos!


