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Tilaisuuden ohjelma

● Alkusanat – Mikko Asikainen

● Rakentamisen työvaiheet, aikataulu ja kulkureitit  - Antti Sirén

● Ympäristö ja vastuullisuus - Niina Salojärvi

● Tilaisuus päättyy klo 18.00



Rakentaminen

Antti Sirén



Rakentamisaika 11/2022–9/2024
Vuosi 2023:

❏ Raitiotielinja, ”raitiotieputki”
❏ Pohjarakentaminen: paalulaatat, massanvaihdot, louhinta, stabilointi
❏ Kunnallistekniikka
❏ Pyöräliikenteen baana (tavoitteena saada käyttöön syksyllä 2023)
❏ Sillat
❏ ”Päämassat” myös uoman kunnostuksesta ja puistosta
❏ Erityistä melua ja tärinää aiheuttavat työt:

➔ Louhinta (1/2023 – 5/2023)
➔ Paalutus (2/2023 – 6/2023)
➔ Pontitus, pontinnosto, ankkurointi; pysyvät seinät, vesihuollon tuennat (1/2023 – 8/2023), ei jatkuvaa



Rakentamisaika 11/2022–9/2024

Vuosi 2024:

❏ Puisto
❏ Pintarakenteet
❏ Vihertyöt
❏ Istutukset
❏ Raitiotien koeajot



Tehtävät kiinteistökatselmukset ja selvitysalue
 Punaisella viivalla

selvitysalue

 Sinisellä katkoviivalla
katselmusalue
(siirtolapuutarhan
osalta katselmoitava
alue hieman laajempi)

 Katselmukset osittain
suoritettu, kaikki
tehdään tämän vuoden
puolella

 Louhittavat alueet
punaisella värillä

 Katselmukset suorittaa
Forcit Consulting Oy



Työalueet

Meluavat työt, pohjanvahvistustoimenpiteet sekä työlajit pääpiirteittäin

UUSI RAITTI (RAKENNETTU -22)

UOMAN VERHOILU

PUROUOMAN KUNNOSTUS

HAPETUSPURO

MASSANVAIHTOA,

PAALULAATTAA,

PAALUTUSTA,

UUSI TERÄSHOLVISILTA

BAANA

RAITIOTIE

ISTUTUKSET, VIHERTYÖT

PILARISTABILOINTI

PONTITUSTA

BAANA

RAITIOTIE

ISTUTUKSET,

VIHERTYÖT

PILARISTABILOINTIA,

KANAALILOUHINTAA

PONTITUSTA

UUTTA VESIHUOLTOA

BAANA, RAITIOTIE

ISTUTUKSET, VIHERTYÖT

PUROUOMAN

KUNNOSTUS

ALLAS

UUTTA VESIHUOLTOA

VIHERTYÖT

ISTUTUKSET

UUSI

PUISTOKÄYTÄVÄ

LOUHINTA

HEVOSHAANPOLUN SILTA

PAALUTUSTA

BAANA PENKEREELLE

ISTUTUKSET, VIHERTYÖT

JOHTOSIIRROT

KAUKOLÄMPÖ, VESIHUOLTO,

TIETOLIIKENNE, SÄHKÖ
RAITIOTIE

MASSANVAIHTOA,

KEVENNYKSIÄ

PONTITUSTA

VESIHUOLLON SIIRTOA

RAITIOTIE

ISTUTUKSET,

VIHERTYÖT

TUKIKOHTA
- ALUETYÖMAATOIMISTO,
TUKIKOHTA



Työnaikaiset reitit Vallilanlaaksossa

❏ Kuvassa on esitetty
ensimmäisen vaiheen
työnaikaiset reitit

❏ Reitit muuttuvat töiden
etenemisen mukaan

❏ Muutoksista
informoidaan
hankkeen
viestintäkanavissa



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.



Rakentamisen aikaisten haittojen minimointi

Melu Melupäätöksen aikarajoitukset, meluavat paalutukset
talvella

Pöly Työmaateiden kastelu, pölyävien kasojen
peittäminen/kastelu

Häiriövalo Työmaavalaistuksen suuntaaminen
Siisteys Kulkuväylien pitäminen puhtaana
Turvallisuus Työmaa-alueen aitaaminen, selkeät kiertotieopasteet
Tiedottaminen Uusista työvaiheista ja liikennejärjestelymuutoksista

tiedottaminen
Aikataulu Rakentaminen tehdään niin nopeasti kuin mahdollista



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 tehty ja tehdään lintujen pesimäkauden ulkopuolella
 Kaadetut puut säästetään ja hyödynnetään monimuotoisuuden tukemiseksi
 Työmaavedet käsitellään niin, että luonnon- tai vesistöjen (Kumpulanpuron) pilaantumista ei tapahdu
 Työmaajohto on koulutettu huomioimaan ympäristönäkökulmat osana rakentamista
 Haitalliset vieraslajit poistetaan huolellisesti ja asianmukaisesti

Kuvassa punaisella
haitallisten vieraslajien
esiintyminen
hankealueella.



Maamassoja käsitellään kiertotaloutta edistäen

 Tämänhetkisten 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.



Usein kysytyt kysymykset



Usein kysytyt kysymykset 1(2)

Miksi Vallilanlaaksoon ei tule pysäkkiä?
Vallilanlaakson alueella ei ole merkittävää maankäyttöä kuten asutusta. Myös urheilukenttien ja muun
virkistyskäytön luoma kysyntä on hyvin vuodenaikasidonnaista ja esim. talvella käyttäjiä on vähemmän.

Pysäkki kasvattaa matka-aikaa ja sillä on olennainen vaikutus joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Matka-aika
vaikuttaa myös liikennöinnin kustannuksiin. Tässä tapauksessa potentiaalinen matkustajien määrä ei
perustele pysäkin lisäämistä.

Mäkelänkadun varren nykyiset raitiovaunu- ja bussipysäkit ovat kohtuullisen kävelymatkan päässä
jalkapallokentältä. Vaikka uudet pysäkit eivät ole nykyistä lähempänä Kumpulan asutusta, toteutettava
raitiotieyhteys tarjoaa alueelta nykyistä paremmat yhteydet.

Miksi baana ei voi kulkea siirtolapuutarhan jälkeen raitiotien eteläpuolella?
Baana on lähtökohtaisesti suunniteltu nopealle polkupyöräliikenteelle. Turvallisuussyistä sen ei haluta
risteävän radan kanssa samassa tasossa. Valittu ratkaisu on lainvoimaisen asemakaavan mukainen.



Usein kysytyt kysymykset 2(2)

Miksi siirtolapuutarhan pohjoispuolella ei ole työnaikaista jalankulun ja pyöräilyn reittiä?
Pohjanvahvistustarve on osoittautunut aikaisemmin arvioitua suuremmaksi. Kokonaisharkinnan pohjalta
päädyttiin sulkemaan siirtolapuutarhan ja kasvitieteellisen puutarhan välinen alue töiden vuoksi
alkuvaiheessa kokonaan, jotta se voidaan avata jalankulkijoille ja pyöräilijöille uudelleen syksyllä 2023.

Miksi raitiotietä ei Vallilanlaaksossa aidata, vaikka se olisi esim. lasten kannalta
turvallisempi vaihtoehto kuin aitaamaton rata?

Raitiotietä ei ole aidattu missään päin kaupunkia. Vallilanlaaksossa rata erottuu muusta puistosta pensas-
ja puuistutusten sekä tasoerojen vuoksi. Uintikeskuksen koillispuolella raitiotie kulkee leikkauksessa ja
lyhyen matkaa myös jalankulku- ja pyöräväylälle rakennettavan sillan alla.




