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1 Yhteystiedot

1.1 Kohde
Helsinki Garden, hankesuunnittelu, geo- ja kalliotekninen suunnittelu

1.2 Tilaaja
Projekti GH Oy / c/o Oy HIFK-Hockey Ab
c/o GSP Group Oy
Kasarminkatu 23 A 5
00130 Helsinki

Ilkka Kilpimaa
puh +358 40 743 5223
email ilkka.kilpimaa@gsp.fi

1.3 Suunnittelu
Sitowise Oy puh +358 20 747 6000
Tuulikuja 2
02100 Espoo

Jannis Mikkola, DI
puh 040 747 9670
email jannis.mikkola@sitowise.com
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1 Taustaa
Helsingin nykyisen jäähallin ympäristöön on suunnitteilla Helsinki Garden -kiinteistökokonaisuus,
jonka on suunniteltu muodostuvan tapahtuma-areenoista, liike- ja palvelutiloista, asunnoista, toi-
mistoista ja pysäköintihalleista. Kohteen sijainti on esitetty kuvassa 1. Kokonaisuudesta yli puolet
on arvioitu sijoitettavan maanpinnan alapuolelle. Kohteelle laadittiin pohjatutkimusraportti (Sito
Oy, 9.2.2017) osana Helsinki Garden –hankkeen hankesuunnitelmaa. Pohjatutkimusten jälkeen
ilmeni tarve tehdä tarkempi pohjavesivaikutusten selvitys. Tämä pohjavesiselvitys on tehty Pro-
jekti GH Oy:n toimeksian-nosta.

Työssä käytiin läpi olemassa oleva tieto alueen pohjavedestä ja maa- ja kallioperästä sekä alusta-
vat rakennussuunnitelmat. Tietojen perusteella määritettiin pohjaveden nykyinen virtauskuva
sekä tunnistettiin virtauskuvaan vaikuttavat tekijät. Lähtötietojen perusteella pyrittiin tunnista-
maan Garden-hankkeen mahdollisia pohjavesivaikutuksia sekä kriittisiä asioita. Näin kriittiset koh-
dat voidaan huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa. Työn aikana tunnistettiin jatkoselvitystar-
peita sekä mahdollisia toimia pohjavesivaikutusten hallintaan. Työn tarkastelutaso vastaa yleis-
suunnitelmatasoa.

Sitowise Oy:ssä selvityksestä vastasivat Esa Kallio ja Maiju Juntunen. Suunnittelutyöryhmään kuu-
luivat myös Jannis Mikkola ja Tuomas Jokela (kalliotilat), Petteri Kronqvist ja Mikko Riikonen (geo-
tekniikka) sekä Timo Nikulainen (hulevedet).

Kuva 1. Helsinki Garden hankealueen sijainti (karttapohja: www.paikkatietoikkuna.fi, 22.1.2018).
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2 Lähtötiedot
Alueen maaperä-, kallioperä- ja pohjavesitietoja haettiin julkisesti saatavilla olevista lähteistä,
mm. Helsingin kaupungin karttapalvelusta, Soili-palvelusta ja Hertta-tietokannasta. Lähtötietoina
käytettiin myös hankkeelle laadittua Pohjatutkimusraporttia (Sito Oy, 9.2.2017).

Pohjavesivaikutusten arvioinnissa on käytetty hanketietoina joulukuussa 2017 tiedossa ollutta
suunnittelutilannetta. Suunnittelun edetessä suunnitelmat tulevat tarkentumaan ja muutoksia
hankealueessa saattaa tapahtua. Muutoksilla voi olla vaikutusta tässä selvityksessä arvioituihin
pohjavesivaikutuksiin. Lähtötietoina käytetyt hankesuunnitelmat on kuvattu kappaleessa 6.

3 Nykyiset pohjavesiolosuhteet

3.1 Maaperä
Helsingin kaupungin geoteknisen kartan perusteella hankealue sijaitsee pääosin kallioalueella
(Kuva 2). Hankealueen länsiosassa (nykyisen jäähallin alue) ja itäosassa (suunniteltu pysäköintihal-
lin alue) kallionpinta on lähellä maanpintaa. Alueen halki kulkee pohjois-eteläsuuntainen laakso-
painanne, jossa maaperä on pääosin savea. Monin paikoin saven päällä on täyttömaakerros. Han-
kealueella tehtyjen pohjatutkimusten perusteella nykyisen jäähallin pysäköintialueella (laaksopai-
nanteen alueella) maaperän pintaosassa on noin 1,5…4 metrin paksuinen kitkamaista rakennettu
täyttökerros, jonka alla on noin 2…9 metrin kerros savea (pääosin liejuista lihavaa / laihaa savea).
Savikerroksen ja kallionpinnan välissä on tiiviydeltään ja paksuudeltaan vaihteleva noin 0,5…8,5
metrin paksuinen kerros hiekkamoreenia / soraista hiekkamoreenia. Pysäköintialue on tasaista
asfalttipintaista aluetta, jossa maanpinnan korkeus vaihtelee noin tasoilla +6…+7,5.

Kuva 2. Geotekninen maaperäkartta (www.kartta.hel.fi, 16.1.2018). Hankealueen likimääräinen
sijainti merkitty karttaan sinisellä ympyrällä.
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Pysäköintialueen eteläpuolella sijaitsevan suunnittelualueen osa on nykyisin viher- ja urheilukent-
täaluetta. Maanpinnan korkeus nousee melko jyrkästi itään päin noin tasolta +3 tasolle +10,6.
Täyttökerroksen alla on noin 8-10 metrin paksuinen savikerros, jonka alla on noin 3…6 m pohja-
moreenia ennen kallionpintaa.

3.2 Kallioperä
Kaivantoalueen kallioperän korkeusasema vaihtelee tämän hetkisten tietojen perusteella välillä -
11…+27 (Kuva 3 ja liite 1). Korkeimmillaan kalliopinta on Eläintarhan puoleisella mäellä, josta kal-
liopinta lähtee osittain laskemaan portaittaisesti kohti jäähallia. Mäki on suurimmaksi osaksi avo-
kalliota tai vain hyvin ohuen maakerroksen peittämää. Kalliopinta laskee hyvin jyrkästi Pohjoisen
Stadiontien länsipuolella olevan paikoitusalueen ja pallokentän kohdalla ainakin tasolle -11 (todel-
linen korkeusasema osittain epävarma), kohoten taas hieman loivemmin jäähallia päin mentä-
essä. Kalliopinnan topografiaan muodostuu edellä mainitussa kohtaa pohjois-eteläsuuntainen kal-
lionotkelma.

Nykyinen jäähalli on rakennettu ”kallioniemekkeeseen”, joka työntyy Laakson sairaalan alueelta.
Jäähallin alueella luonnollisen kalliopinnan korkein kohta (n. +15) sijoittuu jäähallin ja Norden-
skiöldinkadun välissä olevalle avokalliolle. Nykyisen jäähallin ja myöhemmin rakennettujen lisära-
kennusten kohdilla on tehty tasauslouhintoja joiden tasot vaihtelevat +1,9…+7,7 välillä. Suunnitte-
lualueen länsi-lounaispuolella kallionpinta laskee uudelleen. Jäähallin ja Urheilukadun välissä kalli-
onpinnan korkeusasema on epävarma. Urheilukadulle tultaessa kallionpinta laskee ainakin tasolle
-9. Kalliopintaan muodostuu Urheilukadun suuntainen painanne, joka ei näyttäisi olevan yhtä tar-
kasti rajautuva kuin Pohjoisen Stadionintien viereinen painanne.

Kuva 3. Kallionpinnan topografia. Katso tarkemmin liitteestä 1.
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Edellä kuvatut painanteet on merkitty geoteknisillä kartoilla ruhjevyöhykkeiksi (Kuva 3). Hankealu-
een halki kulkeva etelä-pohjoissuuntainen ruhjevyöhyke kulkee Keskuspuistoa pitkin Laakson alu-
eelta jäähallin ja Eläintarhanmäen välissä olevaa aluetta etelään, kaartaen hieman Olympiastadio-
nin luoteispuolelle. Toinen, luode-koillissuuntainen ruhje kulkee pääsoin Urheilukadun suuntai-
sesti, osittain mm. Saharan kentän alitse. Arvio ruhjevyöhykkeen leveydestä vaihtelevat 30-100
metrin välillä. Ruhjevyöhykkeet on tulkittu yhdistyvän toisiinsa Töölön jalkapallostadionin koh-
dalla. Ruhjeiden vedenjohtavuudesta ei ole mitattua tietoa.

Edellä esitettyjen ruhjevyöhykkeiden lisäksi suunnittelualueella tai sen läheisyydessä on tiedossa
vain muutamia paikallisia kapeampia (leveys 1-5 m) kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Näitä on
mm. Olympiastadionin alueella, nykyisen Jäähallin kohdalla sekä Eläintarhan puoleisella mäellä.

Suunnittelualueen itäpuolella, Pasilan ratapihan alueelta etelään Vauhtitien suuntaisesti kulkee
geoteknisiin karttoihin merkitty ruhjevyöhyke. Lähtötietojen perusteella tämä heikkousvyöhyke
saattaa haaraantua Nordenskiöldinkadun kohdalla, ja sillä voi olla hydraulinen yhteys hankealu-
een halki kulkevaan pohjois-etelä -suuntaiseen ruhjeeseen.

Kuva 3. Kallioperän ruhjevyöhykkeet merkitty vinoviivoitukselle / -ruudutuksella
(www.kartta.hel.fi, 16.1.2018). Hankealue merkitty sinisellä ympyrällä.
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3.3 Pohjavesi

3.3.1 Pohjaveden virtaussuunta ja pinnantasot

Yllä kuvatut kallioalueet ja laaksopainanteet ohjaavat pohjaveden virtausta alueella. Pohja-vesi
hankealueella virtaa pääpiirteissään pohjoisesta etelään/lounaaseen laaksopainanteen suuntai-
sesti. Laaksopainannetta ympäröiviltä kallioalueilta pohjavesi virtaa kohti laaksopainannetta. Poh-
javesi virtaa pääasiassa laaksopainanteissa kallion pinnalla olevassa moree-nikerroksessa. Saviker-
roksen alapuolella pohjavesi on paineellista. Savikerroksen yläpuolisessa täyttömaakerroksessa on
paikoin todettu orsivettä.

Pohjavesiolosuhteiden tarkentamiseksi suunnittelualueelta ja se ympäristöstä on kerätty 32 poh-
javesiputkesta pohjaveden pinnan havaintosarjat 4 – 5 viimeiseltä vuodelta. Pisteet ovat kuulu-
neet Helsingin kaupungin mittausohjelmaan. Tämän lisäksi tarkasteltavana on ollut pohjatutki-
musraportissa (Sito Oy, 9.2.2017) esitetyt havaintoputket PVP5, PVP30 ja PVP65, jotka sijaitsevat
suunnittelualueella. Pohjavedenpinnan korkeustiedot on kerätty joulukuulta 2016. Korkeustieto-
jen perusteella on laadittu kohteen maaperä- ja kallio-olosuhteet huomioiden pohjaveden yleis-
piirteinen virtauskuva, joka on esitetty kuvassa 5.

Geoteknisten karttojen (www.kartta.hel.fi) perusteella hankealueen itäpuolinen kallioalue olisi
yhtenäinen. Nordenskiöldinkadun kohdalla kalliokannas on kuitenkin merkitty kapeaksi. Tämän
hetkisten tietojen perusteella ei ole varmuutta, onko hankealueen itäpuolelta virtausyhteyttä
hankealueelle.
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Kuva 4. Pohjaveden virtaussuunta alueella esitettynä sinisillä nuolilla. Alueet, joilla kallionpinta on
pohjaveden pinnan yläpuolella, on rajattu oranssilla viivalla. Hankealueen likimääräinen sijainti on
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merkitty punaisella. Kuvaan merkityt havaintoputkien pohjaveden pinnantasot ovat joulukuulta
2016.

Tiedot pohjaveden pinnanvaihteluista suunnittelualueen läheisissä pohjavesiputkissa on koottu
kuvaan 6 (ja liitteeseen 2). Pohjaveden pinnan vaihtelut ovat havaintosarjojen perusteella olleet
pääsääntöisesti pieniä, eikä merkittäviä alueellisia muutoksia ole havaittavissa. Poikkeuksena mai-
nittakoon suunnittelualueen lounaispuolinen putki 6126/453P, jossa vaihtelua on kevään 2016
jälkeen tapahtunut huomattavasti.

Kuva 5. Pohjavedenpintojen aikasarjat suunnittelualueella

3.3.2 Orsivesi

Alueella on monin paikoin havaintoja orsivedestä (Kuva 6). Orsivesikerros on varsinaista pohjave-
sikerrosta ylempänä, tiiviin, hienoaineksesta koostuvan maalajikerroksen päällä yläpuolella oleva
vesikerros. Orsiveden esiintymiseen ja virtaussuuntiin vaikuttavat hienoaineskerroksen yläpinnan
taso sekä hienoaineskerroksen päällä olevan täyttömaakerroksen ominaisuudet. Orsiveden paine-
taso on varsin lähellä pohjaveden painetasoa.



Raportti 11/22
Helsinki Garden

 18.4.2018

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Puhelin 020 747 6000
Tuulikuja 2, 02100 Espoo Kotipaikka Espoo Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Kuva 6. Orsivesiputket suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. Putken tunnuksen perässä on mer-
kittynä orsiveden pinnantaso joulukuussa 2016.

3.3.3 Pohjaveden muodostuminen

Karttatarkastelun perusteella arvioitu hankealueen pohjoispuolisen pohjaveden valuma-alueen
suuruus on noin 65 ha. Sadannan suuruus on ollut Helsingin Kaisaniemen mittausasemalla noin
650 mm/a. Mikäli valuma-alueelle käytetään imeytymiskerrointa 0,4 (alue pääosin päällystämä-
töntä viheraluetta), saadaan muodostuvaksi (ja suunnittelualueen kautta kulkevaksi) vesimääräksi
noin 450 m3/d.

Hankealueen itäpuolisen, ns. Pasilan haaran pohjaveden valuma-alueen suuruus on arviolta noin
95 ha. Lähtötietojen perusteella ei ole varmuutta, onko itäiseltä valuma-alueelta yhteyttä suunnit-
telualueelle. Alustavasti arvioituna itäiseltä valuma-alueelta virtaa suunnittelualueelle 1/3 va-
luma-alueella muodostuvista pohjavesistä. Valuma-alue on suurelta osin rakennettua aluetta. Mi-
käli valuma-alueelle käytetään imeytymiskerrointa 0,2, saadaan suunnittelualueelle kulkeutuvan
pohjaveden määräksi noin 110 m3/d.

Lisäksi suunnittelualueelle virtaa kalliopohjavettä kallioperän ruhjevyöhykkeissä. Suunnittelualu-
een pohjoispuolisesta kallioruhjeesta arvioidaan kertyvän kalliopohjavettä noin 50 - 100 m3/d.
Itäisen, ns. Pasilan alueen, kallioruhjeen alueelta arvioidaan kertyvän kalliopohjavettä n. 100
m3/d.

Kokonaisuudessaan suunnittelualueen kautta kulkevan pohjavesivirtaaman suuruudeksi arvioi-
daan 600 – 700 m3/d.



Raportti 12/22
Helsinki Garden

 18.4.2018

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Puhelin 020 747 6000
Tuulikuja 2, 02100 Espoo Kotipaikka Espoo Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Kuva 7. Pintaveden valuma-alueet. Pohjaveden valuma-alueet noudattelevat pääpiirteissään pin-
taveden valuma-alueita.

4 Olemassa olevat kalliotilat

Hankealueella tai sen läheisyydessä olemassa olevat maanalaiset tilat on esitetty kuvassa 9. Ku-
vassa 9 maanalaiset tilat ovat seuraavasti:

1. Olympiastadionin urheilutunneli. Tunnelin pohjatason korkeusvaihtelu +5,2…-5,7 välillä,
ollen pääosin tasossa -3



Raportti 13/22
Helsinki Garden

 18.4.2018

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Puhelin 020 747 6000
Tuulikuja 2, 02100 Espoo Kotipaikka Espoo Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

2. Mäntymäki-Pasila-Vallila jätevesitunneli. Hankealueen kohdalla tunnelin pohjataso vaih-
telee välillä -9,3…-10,6

3. Nordenskiöldinkadun pohjoispuolella oleva viemäritunneli. Tunnelin pohjan taso n. +3,1

4. Uimastadionin johtotunneli. Tunnelin pohjataso vaihtelee välillä +11,3…+16

5. Suunniteltuja liikennetunneleita

Kuva 9. Hankealueella olevat nykyiset julkiset maanalaiset tilat ja suunnitellut tilat. 1: urheilutun-
neli (nykyinen), 2: jätevesitunneli (nykyinen), 3: jätevesitunneli (nykyinen), 4: yhteiskäyttötunneli
(nykyinen), 5a-c: suunniteltu liikennetunneli, 5a: Paciuksenkatu–Nordenskiöldinkatu (tilantarve,
poistumassa), 5b: Metrolinja Kamppi-Pasila (tarvesuunnitelma), 5c: Pisara-rata (tarvesuunni-
telma). Hankealueen likimääräinen sijainti esitetty vihreällä katkoviivalla (karttalähde: Helsingin
kaupunki, maanalainen yleiskaava vuodelta 2011, kartta 2).
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5 Rakennusten perustamistavat

Hankealueella sijaitseva vuonna 1966 valmistunut nykyinen jäähalli on perustettu pääosin kallion
varaan. Kallionpinta rakennuksen kohdalla laskee kohti kaakkoa ja hallin kaakkoissivun runkopila-
rit on perustettu kallion pintaan ulotetuin kaivinpaaluin.

Hankealueen ja Urheilukadun välissä sijaitseva vuonna 2000 valmistunut Töölön jalkapallostadion
on perustettu teräsbetonisin lyöntipaaluin.

Nordenskiöldinkadun pohjoispuolella likimain nykyistä jäähallia vastapäätä osoitteessa Norden-
skiöldinkatu 18 sijaitsevan 2000-luvun alussa rakennetun Kuntoutuskeskuksen rakennukset on
perustettu kallionvaraisesti.

Hankealueen pohjoispuolella osoitteessa Nordenskiöldinkatu 20 sijaitsevan Auroran sairaalan ra-
kennuskanta koostuu yli kymmenestä erillisestä rakennuksesta, joita on rakennettu eri aikoihin,
vanhimmat ovat vuodelta 1914. Alue on pääosin pohjoisesta etelää kohti viettävää kalliorinnettä.
Rakennusten perustamistavoista ei ole käytettävissä tarkkoja tietoja. Sairaala-alueelle johtavan
portin suulle vuonna 2001 rakennettu uusi valvomorakennus on perustettu teräspaaluin.

Hankealueen ja Laakson ratsastuskentän välissä Nordenskiöldinkadun pohjoispuolella osoitteessa
Auroranportti 2 sijaitsevan Lasten liikennepuiston vuonna 2004 rakennettu huolto- ja koulutusra-
kennus on perustettu teräsbetonipaaluin.

Hankealueen läheisyydessä lounaan suunnassa sijaitsevan Urheilukadun varren rakennuskanta
koostuu 6- ja 7-kerroksisista asuinkerrostaloista, jotka on rakennettu vuosien 1928 ... 1939 väli-
senä aikana. Alla lueteltuna Urheilukadun varren rakennusten perustamistavat Sallinkadun ja Rei-
jolankadun välillä:

- Urheilukatu 16: perustettu kallion- tai maanvaraisesti

- Urheilukatu 18: perustettu teräsbetonipaaluilla

- Urheilukatu 20: perustettu puupaaluilla

- Urheilukatu 22: perustettu puupaaluilla

- Urheilukatu 24: perustettu teräsbetonipaaluilla

- Savilankatu 1a / Urheilukatu 26: perustettu puupaaluilla

- Urheilukatu 28: perustettu teräsbetonipaaluilla

- Urheilukatu 30: perustettu teräsbetonipaaluilla

- Urheilukatu 32: perustettu teräsbetonipaaluilla

- Nordenskiöldinkatu 9 (Urheilukatu 34): perustettu teräsbetonipaaluilla

- Urheilukatu 36: perustettu kallion- tai maanvaraisesti

- Urheilukatu 38: perustettu kallion- tai maanvaraisesti

- Urheilukatu 40: perustettu kallion- tai maanvaraisesti
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- Urheilukatu 42: perustettu kallion- tai maanvaraisesti

Puupaaluilla perustettuja rakennuksia hankealueen ympäristössä on kolme (Kuva 8):

- Urheilukatu 20: 6-kerroksinen asuinkerrostalo, rakennusvuosi 1928, paaluanturan alapin-
nan taso ylimmillään +1.46, puupaalujen yläpäät tasolla +1.61 ja kellarin maanvaraiset lat-
tiat tasolla +3.41 ja +3.61.

- Urheilukatu 22: 6-kerroksinen asuinkerrostalo, rakennusvuosi 1928, paaluanturan alapin-
nan taso ylimmillään +1.51, puupaalujen yläpäät tasolla +1.66 ja kellarin maanvaraiset lat-
tiat tasolla +3.41 ja +3.61.

- Savilankatu 1a: 6-kerroksinen asuinkerrostalo, rakennusvuosi 1938, paaluanturan alapin-
nan taso ylimmillään +1.56, puupaalujen yläpäät tasolla +1.76 ja kellarin maanvarainen
lattia tasolla +3.41.

Kuva 8. Perustamistavaltaan kriittiset rakennukset suunnittelualueen ympäristössä.

Puupaaluperustukset
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6 Hankkeen rakennussuunnitelmat

Hankealueelle on suunniteltu runsaasti maanalaisia tiloja (kuva 11). Hankealueen länsiosassa on
varsinainen Areenan alue (”Kaivanto”), joka sijoittuu pohjois-etelä -suuntaiseen ruhjevyöhykkee-
seen. Maaperän paksuus (+5…-10 m) on suurimmillaan 15-20 metrin luokkaa. Kalliolouhintaa teh-
dään tasolle -22,4 saakka. Kaivannon itäpuolelle on suunniteltu kalliopysäköintialue, joka koostuu
neljästä pysäköintihallista ja yhdestä vss-tilasta/pysäköintihallista. Pohjan louhintataso on -13,5.
Kalliopysäköintialueelle johtaa ajotunneli, jonka pituus on noin 550 m. Ajotunnelin louhintataso
vaihtelee +7…-22,4 välillä. Alustavat tiedot alueiden koosta on koottu taulukkoon 1.

Kuva 9. Suunniteltujen maanalaisten tilojen sijainti.

Taulukko 1. Pinta-ala ja tilavuustiedot suunnittelualueen eri osissa.

Pinta-ala Tilavuus Muita tietoja

Kaivanto n. 34 000 m2 n. 1,0 Mm3

Kalliopysäköinti n. 11 000 m2 n. 96 000 m3 Pituus 132 m/halli,
leveys n. 17 m, kor-
keus 6-9,5 m

Ajotunneli Pituus noin 550 m
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7 Alustava vaikutusarvio

7.1 Toiminnan aikaiset vaikutukset

Pysyvässä tilanteessa alueen läpi virtaavan pohjaveden määräksi on arvioitu 600 – 700 m3/d. Kai-
vantoon ja pysäköintitilaan tulee pysyvässä tilanteessa syntymään vuotovesiä. Vuotovesimääriä
on kaivannon osalta arvioitu kaivannon pinta-alan ja muiden vastaavien kohteiden perusteella.
Pysäköintitilan vuotovesimäärän arvioinnissa lähtökohtana on 10l/min/100 tunnelimetriä. Tehdyn
arvion mukaan kaivantoon tulee vuotovesiä noin 250 m3/d ja kallioon louhittavaan pysäköintiti-
laan 150 m3/d. Arvioidulla vuotovesimäärillä vesitase tulee muuttumaan noin 400 m3/d. Muutos
heijastuu pitkällä aikavälillä pohjaveden pinnan alenemana. Pitkällä aikavälillä pohjaveden muo-
dostumismäärä saattaa ilmaston muutoksen seurauksena kasvaa, mikä osaltaan vaikuttaa ale-
neman suuruuteen.

Kaivanto ja kalliopysäköintitila tulevat yhdessä aiheuttamaan tilojen välittömässä läheisyydessä 2
– 3 metrin suuruisen pohjavedenpinnan aleneman. Kaivannon pohjoispuolella alenema on pie-
nempi, koska rakentamalla täytetään olemassa olevaa kallioruhjetta, joka toimii nykyisin vesijoh-
teena. Aleneman arvioidaan olevan merkittävin suunnittelualueen lounaispuolella, likimain Töö-
lön jalkapallostadionin alueella. Nykyisen jäähallin alueella oleva kallioalue osaltaan rajoittaa ale-
neman leviämistä suoraan suunnittelualueelta länteen. Samoin suunnittelualueen itäpuoliset kal-
lioalueet rajoittavat aleneman leviämistä kohti itää.

Esitetty arvio on karkea ja perustuu moniin oletuksiin. Arviossa ei ole mukana imeytysratkaisujen
vaikutusta. Kohteen rakentaminen kaivantoon voi tulpata olemassa olevaa vesijohdetta arvioitua
enemmän. Tämä voi johtaa pohjaveden padottumiseen suunnittelualueen pohjoispuolelle, ja nos-
taa paikallisesti pohjaveden pinnantasoja. Tämän vuoksi tulee toteuttaa riittävä putkiyhteys, poh-
javeden siirtoputkisto arviolta 2 x 200, rakentamisen aikaansaaman ”tulpan” läpi pohjoisesta ete-
lään. Siirtoputkisto tulee toteuttaa ensimmäisten työvaiheiden aikana. Sen avulla voidaan turvata
luontainen pohjavesivirtaus ja ehkäistä haitallisia alenemia kohteen eteläpuolisella osalla sekä ra-
kentamisvaiheessa että lopputilanteessa. Putken alustava sijainti on rakennuskaivannon Pohjoi-
sen Stadiontien reunalla (kuva 12). Vesitaseen ylläpitämiseksi varaudutaan kaivannosta ja pysä-
köintitilasta pumpattavien vuotovesien imeytykseen. Imeytysaluevaraukset sekä pistemäiset
imeytyspaikat puupaalutettujen rakennusten läheisyydessä on esitetty kuvassa 12.
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Kuva 12. Pohjaveden siirtoputkiston aluevarus on merkitty keltaisella, imeytysaluevaraus ja piste-
mäiset imeytyskohteet vihreällä.

Pohjaveden pinnanmuutokset kallioperässä Mäntymäki-Pasila -jätevesitunnelin läheisyydessä
saattavat aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle, mikä voi heijastua myös tunnelin vuotovesien laa-
tuun.

Vuotoveden määrä tai painetason aleneminen ei vaikuta kallioalueiden puustoon tai muuhun kas-
villisuuteen. Puusto ja muu kasvillisuus saa vetensä sateesta, niiden juuret eivät ulotu pohjave-
sivyöhykkeeseen.

7.2 Työnaikaiset vaikutukset

Työn aikana vuotovesimäärät tulevat olemaan Kaivannossa todennäköisesti suuremmat kuin py-
syvässä tilanteessa (250 m3/d). Louhintatyön aikana kalliotilojen vuotovesimäärät voivat olla pai-
kallisesti ja hetkellisesti pysyvää tilannetta suuremmat. Pohjaveden painetasoissa voi kallioalu-
eella ja lähipiirissä olla huomattavan suuria alenemia ja palautumia. Tämä johtuu kallioperän ve-
denjohtavuusominaisuuksien suuresta vaihtelusta. Skandinaavisen kovan kiven alueella kiven ve-
denjohtavuus on käytännössä 0, jolloin kalliomassassa virtaava vesi virtaa kallion raoissa ja geolo-
gisissa rakenteissa (heikkousvyöhykkeet, ruhjeet). Kallion laadullisia tutkimuksia ei suunnittelu-
kohteessa (kaivannon alueen ruhje sekä kalliotilat) ole juuri tehty.

Kaivantoon liittyvä maa- ja kalliorakentamisen kestosta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Tässä arvi-
ossa on oletettu, että sekä kaivannon alue, että kallioparkki louhitaan samanaikaisesti. Muihin
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vastaavin kohteisiin vertailtaessa arvioimme pohjavedenpinnan työnaikaisen aleneman olevan
suunnittelualueen läheisyydessä suurimmillaan 4…6 metriä. Tämän suuruinen alenema heijastuu
myös kauemmas suunnittelualueesta. Kaivannon kuivanapito muodostaa pohjavesivyöhykkee-
seen alenemakartion. Kartion muotoon vaikuttaa alueen kallionpinnan muodot ja maaperän ve-
denjohtavuusominaisuudet. Vaikutusalueen suuruus on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Arvioitu maaperässä esiintyvän pohjavedenpinnan alenema rakennustöiden aikana. Alu-
eilla, joilla kallionpinta on pohjavedenpinnan yläpuolella (ns. normaalitilanteessa), on arvioidut
alenemakäyrät merkitty katkoviivalla. Arvio perustuu 10l/100 metriä tunnelivuotavuuteen. Arvi-
ossa ei ole imeyttämisratkaisut mukana.
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Huomioiden kuvassa 13 esitetty arvio pohjavedenpinnan työnaikaisesta alenemasta, on mahdol-
lista, että ilman imeytys- tai muita korjaavia toimenpiteitä pohjavedenpinta tulee alenemaan Ur-
heilukadun varrella 1-2 metriä. Alueella on puuperusteisia rakennuksia, joiden kohdalla pohjave-
den pinta ei saa laskea alle tason +1,8.

Pohjaveden pinnan merkittävä aleneminen saattaa aiheuttaa ympäristössä maanpinnan painu-
mista.

Pohjaveden pinnanmuutokset kallioperässä Mäntymäki-Pasila -jätevesitunnelin läheisyydessä
saattavat aiheuttaa riskiä pohjaveden laadulle, mikä voi heijastua myös tunnelin vuotovesien laa-
tuun.

Pohjaveden painetasoissa voi kallioalueella ja lähipiirissä olla huomattavan suuria alenemia ja pa-
lautumia. Tämä johtuu kallioperän vedenjohtavuusominaisuuksien suuresta vaihtelusta. Kalliotilo-
jen vuotovesien määrä tulee pyrkiä pitämään työnaikana mahdollisimman pienenä kallion syste-
maattisella esi-injektoinnilla ja päällekkäisillä injektointiviuhkoilla sekä tarpeen mukaan toteute-
tuilla jälki-injektointitoimenpiteillä.

8 Jatkotoimet

Pohjavesiolosuhteiden ja imeytysmahdollisuuksien tarkentamiseksi alueelle ehdotetaan asennet-
tavaksi lisää pohjavesiputkia. Imeytysmahdollisuudet voivat olla rajoitetut, koska alueella on to-
dettu paineellista pohjavettä. Uusilla havaintoputkilla tarkennetaan pohjavesiolosuhteita myös
suunnitellun kallioon louhittavan pysäköintilaitoksen alueella sekä itäisen valuma-alueen haaran
osalta. Tämän hetkisten tietojen perusteella ei ole varmuutta siitä, onko valuma-alueelta virtaus-
yhteys suunnittelualueelle. Selvittämällä mahdollinen virtausyhteys tai sen puuttuminen, voidaan
tarkentaa suunnittelualueelle virtaavan pohjaveden määrää ja mahdollisesti rajata vaikutusalu-
etta. Asennettavista kalliopohjavesiputkista tehdään vesimenekkikokeet. Tulosten perusteella ar-
vioidaan kallion ruhjeisuutta ja kalliopohjaveden virtausmäärää. Geoteknisen suunnittelu yhtey-
dessä tullaan myös todennäköisesti tekemään kallionäytekairauksia ja vesimenekkimittauksia, joi-
den tuloksia voidaan hyödyntää pohjavesivaikutusten arvioinnissa. Ehdotus tutkimusohjelmaksi
on esitetty liitteessä 3.

Alueella jo olemassa olevat pohjatutkimusraportissa esitetty havaintoputket liitetään Helsingin
kaupungin mittausohjelmaan.

Alueelle tulee laatia pohjaveden ennakkoseurantaohjelma. Ennakkoseurantaan kuuluu pohjave-
den pinnantasojen mittauksen lisäksi myös veden laadun seuranta. Pohjaveden laatu heijastaa
alueen käyttöhistoriaa, mikä on syytä tuntea. Toisaalta veden laatu voi vaikuttaa käytettävien ma-
teriaalien kestävyyteen. Ennakkoseurannassa tulee kiinnittää huomiota kallioperän- ja kalliopohja-
veden ominaisuuksiin Mäntymäki-Pasila -jätevesitunnelin läheisyydessä sekä arvioida jätevesitun-
nelista aiheutuvaa laaturiskiä. Ennakkoseurannan myötä tulee kohteelle laatia täydentävien selvi-
tysten jälkeen rakennusaikainen pohjaveden hallintasuunnitelma.

Alueelle on tarpeen laatia numeerinen pohjaveden virtausmalli. Virtausmallilla voidaan simuloida
ja arvioida riittävällä tarkkuudella suunniteltujen rakentamistoimien työnaikaisia ja pysyviä vaiku-
tuksia. Virtausmalli voi antaa viitettä myös kriittisistä seikoista, joita ei ole mahdollisesti nähty
tässä vaikutusarvioinnissa. Esitetyt uudet havaintoputket palvelevat seurannan ohella myös vir-
tausmallin kalibrointia.
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Pohjaveden siirtoputkisto tulee suunnitella. Putkien sijainti on alustavasti rakennuskaivannon
Pohjoisen Stadiontien reunalla.

Maakaivantojen pysyvät tukiseinät suunnitellaan ja rakennetaan tiiviiksi patoseiniksi SSAB:n RD-
porapaaluseininä. Paalut porataan ja injektoidaan kallioon.

9 Yhteenveto

Helsingin nykyisen jäähallin ympäristöön on suunnitteilla Helsinki Garden -kiinteistökokonaisuus.
Hankealueelle on suunniteltu runsaasti maanalaisia tiloja. Tässä selvityksessä kerättiin olemassa
olevaa tietoa alueen maaperä-, kallioperä- ja pohjavesiolosuhteista sekä tehtiin niiden perusteella
alustava arvio rakennustyön vaikutuksista alueen pohjavesiolosuhteisiin.

Hankealueen länsiosan varsinainen Areenan alue (”Kaivanto”) sijoittuu pohjois-etelä -suuntaiseen
kallioperän ruhjevyöhykkeeseen. Maaperän paksuus on suurimmillaan 15-20 metrin luokkaa. Kal-
liolouhintaa tehdään 12 metriä tasolle -22,4 saakka. Kaivannon itäpuolelle on suunniteltu kallio-
pysäköintialue, joka koostuu neljästä pysäköintihallista ja yhdestä vss-tilasta/pysäköintihallista.
Pohjan louhintataso on -13,5. Kalliopysäköintialueelle johtaa ajotunneli, jonka pituus on noin 550
m. Ajotunnelin louhintataso vaihtelee +7…-22,4 välillä.

Pohjavesi sijaitsee hankealueella +1,5…+2,6 metrin tasolla. Hankealueella ja hankealueen ympäris-
tössä olevat kallioalueet ja laaksopainanteet ohjaavat pohjaveden virtausta. Pohjaveden virtaus-
suunta on pääpiirteissään pohjoisesta etelään/lounaaseen laaksopainanteen suuntaisesti. Saviker-
roksen alapuolella pohjavesi on paineellista.

Hankealueen pohjoispuoliselta valuma-alueelta muodostuvan pohjaveden määrän arvioitiin ole-
van noin 450 m3/d. Lähtötietojen perusteella ei ole varmuutta, onko hankealueen koillispuolelta
pohjaveden virtausyhteyttä hankealueelle. Mahdollisesti itäpuoliselta pohjaveden valuma-alu-
eelta hankealueelle virtaavan pohjaveden määräksi arvioitiin noin 110 m3/d. Lisäksi hankealueelle
virtaa kalliopohjavettä kallioperän ruhjevyöhykkeessä. Pohjoispuolisesta kallioruhjeesta arvioitiin
kertyvän kalliopohjavettä hankealueelle 50-100 m3/d.

Alustavan arvion mukaan kaivantoon tulee toiminnan aikana (pysyvä tilanne) vuotovesiä noin 250
m3/d ja kallioon louhittavaan pysäköintitilaan 150 m3/d. Työn aikana vuotovesimäärät tulevat ole-
maan kaivannossa ja pysäköintitilassa todennäköisesti suuremmat kuin pysyvässä tilanteessa.
Tästä voi seurata pohjavedenpinnan alenemista alueen ympäristössä useita metrejä. Vaikutukset
heijastuvat myös kauemmas suunnittelualueesta. Vuotoveden määrä tai painetason aleneminen
ei vaikuta kallioalueiden puustoon tai muuhun kasvillisuuteen. Puusto ja muu kasvillisuus saa ve-
tensä sateesta, niiden juuret eivät ulotu pohjavesivyöhykkeeseen.

Pohjavesiolosuhteita voidaan hallita suunnittelemalla etukäteen imeytyskaivoja kriittisten kohtei-
den (esim. puupaalutetut rakennukset) ympäristöön. Urheilukenttien painumariskin vuoksi imey-
tysmahdollisuuksia tulee selvittää laaja-alaisemmin. Vesitaseen ylläpitämiseksi varaudutaan kai-
vannosta ja pysäköintitilasta pumpattavien vuotovesien imeyttämiseen. Pohjaveden alenemaa ja
vuotovesien määrää pienennetään perusteellisella kallion injektoinnilla sekä varmistamalla maa-
osuudelle rakennettavan patoseinän tiiveys. Maakaivantojen pysyvät tukiseinät suunnitellaan ja
rakennetaan tiiviiksi patoseiniksi SSAB:n RD-porapaaluseininä. Paalut porataan ja injektoidaan kal-
lioon.
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Kohteen rakentaminen kaivantoon voi tulpata olemassa olevaa vesijohdetta arvioitua enemmän.
Tämä voi johtaa pysyvässä tilanteessa pohjaveden padottumisen suunnittelualueen pohjoispuo-
lelle, ja nostaa paikallisesti pohjaveden pinnantasoja. Tämän vuoksi tulee toteuttaa riittävä putki-
yhteys, pohjaveden siirtoputkisto arviolta 2 x 200, rakentamisen aikaansaaman ”tulpan” läpi poh-
joisesta etelään. Siirtoputkisto tulee toteuttaa ensimmäisten työvaiheiden aikana. Sen avulla voi-
daan turvata luontainen pohjavesivirtaus ja ehkäistä haitallisia alenemia kohteen eteläpuolisella
osalla sekä rakentamisvaiheessa että lopputilanteessa. Putken alustava sijainti on rakennuskaivan-
non Pohjoisen Stadiontien reunalla (kuva 12). Vesitaseen ylläpitämiseksi varaudutaan kaivannosta
ja pysäköintitilasta pumpattavien vuotovesien imeytykseen. Imeytysaluevaraukset sekä pistemäi-
set imeytyspaikat puupaalutettujen rakennusten läheisyydessä on esitetty kuvassa 12.

Suunnittelun lähtökohtana tulee olla riittävä tutkimustieto ja kattava pohjaveden seuranta. Kap-
paleessa 8 esitettyjen lisätutkimusten jälkeen tulee vaikutusarviota täsmentää ja laatia pohjave-
den hallintasuunnitelma.

Maiju Juntunen Esa Kallio

Vanhempi asiantuntija Johtava asiantuntija


