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TIIVISTELMÄ

Asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos (kaavarat-
kaisu) koskevat Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-alu-
etta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen kort-
telialueeseen rajautuvaa puiston reunaa. Kaavaratkaisu mahdollis-
taa tärkeän poikittaisen raideyhteyden toteuttamisen Kalasataman
ja Pasilan välille sekä säteittäisten runkoyhteyksien toteuttamisen.

Kaavan yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma, jossa raitiotie
on linjattu Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuu ympäris-
töön ja haittaa mahdollisimman vähän puistoalueen muuta käyttöä.
Pyöräliikenteen laatukäytävä, baana, on sijoitettu raitiotien rinnalle.
Kun vilkas pyöräliikenne siirretään baanalle, puiston ytimen turvalli-
suus ja käyttömahdollisuudet paranevat. Suunniteltu raitiorata ei
olennaisesti muuta jo olemassa olevan satamaradan estevaiku-
tusta. Suurempi muutos tulee raitiotieliikenteestä ja Vallilanlaakson
länsiosan raitiolinjauksesta, joka vaatii rinteen leikkaamista ja ny-
kyisen puistokäytävälinjauksen siirtämistä sillalle. Rata-alue toteu-
tetaan raitioliikenteelle soveltuvana nurmiratana, jossa ei sallita
moottoriajoneuvoliikennettä. Rataa suunnitellaan lähelle nykyistä
maanpinnan tasoa.

Raitiotien ylityksiä on kolme. Vallilanlaakson keskellä on tasoylitys
paikassa, jossa satamarata nyt ylitetään ja toinen tasoylitys on Hä-
meentien ja siirtolapuutarhan välissä. Suunniteltu jalankulun ja pyö-
räliikenteen silta sijaitsee Mäkelänrinteen uintikeskuksen pohjois-
puolella, jossa Pasilan, Vallilan ja Kumpulan välinen vilkasliikentei-
set puistokäytävät risteävät. Raitiotiepysäkkejä on Vallilanlaakson
länsi- ja itäpäädyissä, Mäkelänkadun risteyksen yhteydessä ja Hä-
meentien sillan alla.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaavaratkaisu on tehty kau-
pungin aloitteesta.
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ASEMAKAAVAN KUVAUS

Tavoitteet

Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Kalasataman raitiotei-
den yleissuunnitelman mukainen poikittainen yhteys Kalasataman
ja Pasilan välille. Raitiolinjalta on hyvät vaihtoyhteydet Pasilassa
lähi- ja kaukojuniin, Kalasataman keskuksessa metroon sekä Kala-
sataman Nihdissä Kruunusillat -pikaraitiotiehen ja se tarjoaa tär-
keän poikittaisen raideyhteyden näiden säteittäisten runkoyhteyk-
sien välille. Raitiotielle tulee pysäkit Mäkelänkadun risteyksen yh-
teyteen sekä Hämeentien sillan alle.

Kaavaratkaisun tavoitteena on suunnitella raitiotie Vallilanlaaksoon
siten, että se aiheuttaisi mahdollisimman vähän haittaa Vallilan-
laakson puiston käytölle sekä sopeutuisi laakson kulttuurimaise-
maan. Vallilanlaakson itäosassa raitiotie on linjattu laakson pohjois-
reunaan, nykyisen satamaradan penkereen kohdalle. Laakson län-
siosassa raitiotie myötäilee laakson pohjoisreunan rinnettä, jossa
maastoa joudutaan leikkaamaan. Raitiotierata on lähellä nykyistä
maanpintaa, jolloin se mukautuu siihen rajautuvaan puistoon.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden to-
teutumista siten, että kävely, pyöräily ja joukkoliikenne nostetaan
aiempaa kilpailukykyisemmäksi ja kaavaratkaisu toteuttaa liikkumi-
sen kehittämisohjelmaa.

Mitoitus

Suunnittelualueen pinta-ala on 38 959 m2.

Alueiden käyttötarkoitus ja korttelialueet

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualue rajautuu itäosassa Vallilan siirtolapuutarhaan, sitä
reunustavaan vanhan satamaradan penkereeseen ja Kumpulan
kasvitieteellisen puutarhaan. Kasvitieteellisen puutarhan ja satama-
ratapenkereen välissä on vilkkaassa käytössä oleva laakson suun-
tainen puistokäytävä. Laakson itäosa on avointa kulttuurimaise-
maa.

Mäkelänrinteen uintikeskuksen ja Isonniityn asuntoalueen välillä
laakso kuroutuu kapeammaksi. Viime vuosikymmeninä kasvaneet
kookkaat lehtipuut ja metsikkö sulkevat laakson avointa maisemaa.
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Suunnittelualue rajautuu länsiosassa Vallilanlaakson puiston nurmi-
kentille, hulevesialtaaseen ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen pysä-
köintialueen istutettuun luiskaan.

Vallilan, Kumpulan ja Pasilan lähellä sijaitseva laaja yhtenäinen
puisto on tärkeä lähivirkistysalue, joka on yleiskaavassa 2002 mer-
kitty kaupunkipuistoksi. Vallilanlaakso on osa Helsingin keskuspuis-
tomaisia vihersormia yhdistävää puistojen ketjua, viherlinjaa (Hel-
singin uusi yleiskaava, kaupunginvaltuusto 26.10.2016, yleiskaa-
van teemakartta virkistys- ja viherverkosto 2050). Kumpulan kar-
tano, kartanon ympäristö ja Vallilan siirtolapuutarha ovat kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittävää aluetta (Helsingin uusi yleiskaava, kaupunginvaltuusto
26.10.2016, yleiskaavan teemakartta maisemakulttuuri).

Vallilanlaaksoa rajaavat metsäiset rinteet rakennuksineen korosta-
vat alueen laaksomaisemaa. Pinta-alaltaan merkittävät Kumpulan
kasvitieteellinen puutarha ja Vallilan siirtolapuutarha ja Vallilanlaak-
son kentät ovat rajoitetun pääsyn aidattuja alueita. Laakson nurmi-
alueet ovat julkisia, maisemaltaan avoimia virkistysalueita. Laakson
pohjalla virtaava Kumpulanpuro hulevesialtaineen muodostaa laak-
son länsiosassa näkyvän vesipintojen sarjan, jonka virkistys-ja kau-
neusarvoja vähentävät veden laadussa tapahtuneet muutokset.
Puro virtaa osittain maan alla putkessa. Kumpulanpuron tulviminen,
hulevesien hallinta ja veden laatu ovat alueen ongelmia, joiden rat-
kaisemiseksi on teetetty Kumpulanpuron valuma-alueen huleve-
siselvitys ja -suunnitelma. Laakson itäosassa, Vallilan siirtolapuu-
tarhan kohdalla, on esiintynyt tulvimista. Puistoreitit muodostavat
laakson eri osia yhdistävän virkistysreittiverkoston.

Kumpulanpuron ennallistaminen taimenpuroksi

Taimen on mahdollista saada Kumpulanpuroon, mutta se vaatii
huomattavia muutoksia puron nykyiseen uoman rakenteeseen.
Käytännössä uomaa tulisi muokata, ennallistaa puron pohjaa ja pa-
lauttaa puustoa sen rannoille.

Kumpulanpuroon on periaatteessa mahdollista palauttaa taimen-
kanta, kuten muihinkin Helsingin kaupunkipuroihin. Taimen kyke-
nee elämään vedenlaadultaan vaihtelevissa puroissa, mistä on
osoituksena sen menestyminen mm. Helsingin olosuhteissa. Tai-
menen, kuten muidenkin kalalajien, nuoruusvaiheet ovat aikuisia
kaloja herkempiä häiriötekijöille, joten taimenen onnistunut ja kutu-
kantaan aikuisia kaloja tuottava lisääntyminen on kaupunkioloissa
haasteellista.
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Olennaista olisi luoda Kumpulanpurosta luontaisen kaltainen kau-
punkipuro ja tarkastella kokonaisuutta mm. rantaviivaa, vedenlaa-
tua, pohjan olosuhteita, puroon laskevia hulevesiä ja huomioida
Pasilan alueelta tulevia vesiä. Kumpulan siirtolapuutarhan asema-
kaavassa (2012) on varattu tila siirtolapuutarha-alueen keskeisellä
puistoakselilla ja laadittu suunnitelma hulevesien luontaiseen käsit-
telyyn. Ongelmana ovat olleet hyvin vaihtelevat vesimäärät ja ajoit-
tain tulviminen siirtolapuutarha-alueella. Vallilanlaakson raitiotien
asemakaavassa osoitetaan tulvareitti siirtolapuutarhan pohjoispuo-
lelle. Tulvatilanteissa ylimääräinen vesi johdetaan tulvareittiä pitkin,
jolloin siirtolapuutahan keskeisen hulevesiuoman vastaanottokykyä
voidaan säädellä. Tämä vakauttaa ja parantaa rakennettavan luon-
nonmukaisen hulevesiuoman toimivuutta.

Taimenpurona ja uomana mahdollisesti kehitettävän jakson ylä-
juoksun luonteva raja on Mäkelänkatu. Kumpulanpuron alajuok-
sulla Hermannin rantatien ja Toukolan rantapuiston välillä puro on
putkitettu. Hermannin rantatielle laadittavassa asemakaavan muu-
toksessa on tarkoitus huomioida alikulku Hermannin rantatien poh-
joisosassa, joka mahdollistaa avouoman toteuttamisen. Toukolan
rantapuistossa sijaitsevat Kumpulanpuron vesialtaat ovat nyt avoi-
mia. Taimenen elinolosuhteille on tärkeää, että vesipinnat ovat kas-
villisuuden varjostamia. Vanhankaupungin alueelle laaditun alue-
suunnitelman (2016 2025) tavoitteena on Toukolan rantapuiston
vesiaiheiden kehittäminen.

Puisto (VP)

Puiston keskellä sijaitseva ja käytöstä poistunut satamaradan alue
on asemakaavoittamatonta aluetta. Satamarata jatkuu Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen kaakkoispuolella sijaitsevan ratakuilun kautta
puiston ulkopuolelle kalliotunneliin. Raitiotie sijoittuu pääosin nykyi-
sen satamaradan paikalle. Uintikeskuksen kohdalla raitiotie linja-
taan puiston eteläreunaan ja alue muutetaan raitiotieksi.  Ratakui-
lun alue, joka nyt on asemakaavoittamatonta aluetta, kaavoitetaan
puistoksi. Alue liittyy Vallilanlaakson eteläosan laajempaan, ole-
massa olevaan puistoalueeseen. Sen täyttämisestä ja toiminnalli-
sesta ideasta on esitetty tarkemmin alueelle laaditussa Vallilanlaak-
son puiston viitesuunnitelmassa. Ratakuilualueen käyttöönotto li-
sää puistoaluetta ja mahdollistaisi Vallilanlaaksoon laajan uuden
leikkipuiston, mikäli sille on tarvetta.

Puistoon on varattu alue nopean pyöräilyn reitille, baanalle ja puis-
toreitistölle. Raitiotie ylitetään puistossa sillalla. Vallilan siirtolapuu-
tarhan pohjoispuolella on aluevaraus w, joka toimii alueellisena tul-
vareittinä.
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Katualue

Vallilanlaakson raitiotie on merkitty raitioliikenteelle varattuna ka-
tuna, joka on toteutettava nurmiratana (r). Sen nimi on Vallilanraitio,
Vallgårdsspåret.

Hämeentien ja Mäkelänkadun yhteydessä on katualuetta, jossa on
tarve liikenteen järjestelylle.

Liikenne

Lähtökohdat

Kaava-alueella ei ole moottoriajoneuvoliikennettä. Jalankulkua ja
pyöräliikennettä palvelee puistoreitistö, jolla pyöräilyä ja jalankulkua
ei ole eroteltu. Hevoshaanpolulta risteää useita puistokäytäviä,
joille näkemät ovat paikoin heikot. Ristiriita Hevoshaan rinteen pyö-
räliikenteen nopeuden ja sen alapuolella sijaitsevien asuntojen etu-
pihojen ja leikkipaikkojen välillä on kiistaton. Pyöräliikenteen laatu-
käytävien eli baanojen tavoiteverkkosuunnitelmassa itä-länsisuun-
tainen, ns. Pasilanbaana, kulkee kaava-alueen läpi.

Kaavaratkaisu

Kaava mahdollistaa raitioliikenteen Vallilanlaaksossa. Vallilanlaak-
son yhteys on tärkeä osa poikittaista Nihti  Kalasataman keskus
Pasila -raitiotieyhteyttä. Raitiolinja liikennöisi 10 minuutin välein.
Raitiotielle tulee pysäkit Mäkelänkadun risteyksen yhteyteen sekä
Hämeentien sillan alle. Suunnitteluratkaisuissa kiinnitetään erityistä
huomiota puistossa liikkuvien turvallisuuteen. Raitiotie toteutetaan
nurmiratana ja siinä ei sallita ajoneuvoliikennettä.

Mäkelänrinteen uintikeskuksen suunnasta kohti Arabianrantaa kul-
keva jalankulku ja pyöräily erotellaan koko kaavan osuudella.
Baana ja sen rinnalla oleva jalankulku ylittävät raitiotien sillalla uin-
tikeskuksen koillispuolella. Sillalta kohti laaksoa laskeva Hevos-
haanpolku osoitetaan vain jalankulkijoiden käyttöön. Suuren kor-
keuseron vuoksi yhteys toteutetaan esim. porrastamalla ja luiskaa-
malla. Ratkaisu tarkentuu vielä jatkosuunnittelussa. Pyöräilijöiden
korvaava yhteys Kumpulantaipaleelta baanalle ja kohti Pasilaa to-
teutetaan Poikkikulun yhteyteen.

Baana luo laadukkaan pyöräily-yhteyden ja rauhoittaa samalla ny-
kyisen siirtolapuutarhan pohjoispuoleisen raitin vain jalankulkijoiden
käyttöön. Kaava-alueen keskivaiheilla oleva etelä-pohjoissuuntai-
nen raitti säilyy nykyisellä paikallaan ja ylittää raitiotien tasossa. Yli-
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tyspaikan järjestelyt ja mahdollisen valo-ohjauksen tyyppi tarkentu-
vat jatkosuunnittelussa myös muiden vireillä olevien raidehankkei-
den suunnitteluperiaatteiden ja käytäntöjen myötä.

Palvelut

Lähtökohdat

Vallilanlaaksossa on pelikenttiä, siirtolapuutarha, kasvitieteellinen
puutarha, vapaata nurmialuetta, leikkipaikkoja ja puiston toimintoja
yhdistävä reittiverkosto Suunnittelualue sivuaa puiston toiminta- ja
maisema-alueita.

Kaavaratkaisu

Puiston toiminnot ovat saavutettavissa puistokäytäväverkoston
kautta. Raitiotien ja kulkureittien risteämät suunnitellaan turvalli-
siksi. Nopean pyöräilyn reitti, baana, linjataan raitiotien yhteyteen.

Esteettömyys

Asemakaava-alue on esteettömyyden kannalta normaalia aluetta.

Luonnonympäristö

Lähtökohdat

Vallilanlaakso oli vielä 1970-luvun lopulla avointa viljeltyä maise-
maa, jossa puustoinen reunavyöhyke rajasi Kumpulanpuroa ja
laakson keskellä sijaitsevan tilan pihapiiriä. Satamarata rakennettiin
1960- luvun alkupuolella siirtolapuutarhan pohjoisreunaa pitkin
laakson poikki kalliotunneliin, joka sijaitsee Mäkelänrinteen lukion
luoteispuolella. Vallilanlaakson pohjoisreunaan, Mäkelänkadun itä-
puolelle rakennettiin Isonniityn asuinalue, peltoja perustettiin puis-
toiksi ja pelikentiksi.  Maiseman muutos kolmen vuosikymmenen
(1950 1980) aikana oli huomattava. Laakson kapein kohta, Mäke-
länrinteen uintikeskuksen ja Isonniityn asuntoalueen välillä metsittyi
ja Vallilanlaakson avoin, yhtenäinen laaksomaisema sirpaloitui.

Kumpulan puro kuljettaa hulevesiä joita kerätään laajemmalta alu-
eelta. Kumpulan puron luonnollinen valuma-alue on laajuudeltaan
noin 4,7 km2. Laaksossa on hulevesialtaita, jotka tasaavat huleve-
sien kertymähuippuja. Kumpulan puro kulkee Vallilan siirtolapuutar-
han läpi betonikourussa. Kouru on noin metrin levyinen, eikä hy-
västä viettokaltevuudesta huolimatta pysty johtamaan tulvimatta
suuria tulvavesimääriä. Siirtolapuutarhan alueella on esiintynyt tul-
vimista viimeksi vuonna 2013. Kovilla rankkasateilla vedelle on
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tehty vaihtoehtoinen virtausreitti Vallilan siirtolapuutarhan pohjois-
reunaa kiertävän sivu-uoman kautta. Sivu-uoma on kuitenkin nykyi-
sellään paikoin takakaatoinen, jolloin pienillä virtaamilla vedet oh-
jautuvat ensisijaisesti betonikouruun. Siirtolapuutarhan jälkeen be-
tonikouru ja sivu-uoma purkavat samaan avouomaan. Raitiotielin-
jauksen yhteydessä Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuolisella alu-
eella on osoitettu riittävä tila hulevesiuomalle.

Vallilan kasvitieteellinen puutarha ja laakson puustoinen keskiosa
ovat linnustollisesti arvokkaita kohteita (arvoluokka III) Pesimälin-
nustolle tärkeää ympäristöä ovat jalot lehtipuut, pensaikot, heinikot
ja niityt.

Kaavaratkaisu

Raitiotie ja baanalinjaus noudattavat suurimmaksi osaksi olemassa
olevan satamaradan linjausta. Raitiotie tulee mahdollisimman lä-
helle nykyistä maan pinnan korkeutta. Laakson keskiosan kapeim-
massa kohdassa raitiotie siirtyy laakson eteläreunaan. Raitiotien
uusi, satamapenkereen jälkeinen osuus, linjataan puiston eteläreu-
nalle. Hulevesien johtamisesta ja raitiotieradan kuivatuksesta laadi-
taan tarkemmat suunnitelmat. Kaavassa osoitetaan hulevesille riit-
tävä tilavaraus.

Ekologinen kestävyys

Lähtökohdat

Vallilanlaakso oli 1980-luvulle asti peltojen ja niittyjen muodosta-
maa avointa kulttuurimaisemaa. Vuosikymmenien myötä laakson
reunojen maankäyttö on muuttunut ja pelloille on rakennettu puis-
toja ja pelikenttiä. Vallilan siirtolapuutarha perustettiin 1932. Laak-
son reunojen ja keskiosan puustoiset vyöhykkeet lisäävät ekologi-
sesti monipuolista ympäristöä, samoin kuin hulevesiuomat.

Kaavaratkaisu

Kaavaratkaisu mahdollistaa alueen kehittymisen virkistys- ja luon-
nonalueena. Kaavaratkaisun mukainen maankäyttö vähentää auto-
riippuvuutta suunnittelemalla kestäviin liikkumismuotoihin perustu-
van raitiotielinjan Kalasataman ja Pasilan välille. Kaavassa on huo-
mioitu Helsingin uuden yleiskaavan mukainen baanaverkosto ja si-
joitettu baanayhteys raitiotien viereen. Kaava mahdollistaa Kumpu-
lanpuron valuma-alueen hulevesiselvityksen- ja suunnitelman mu-
kaisen valuma-aluevarauksen Vallilan siirtolapuutarhan pohjoispuo-
lella.
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Suojelukohteet

Lähtökohdat

Helsingin yleiskaavassa (2016) Vallilanlaakso on virkistys-ja viher-
aluetta, jossa on pikaraitiotien ja baanaverkoston aluevaraukset
sekä raideliikenteen runkoyhteyden aluevaraus. Kumpulan karta-
non mäki ja Vallilan siirtolapuutarha-alue ovat Helsingin uuden
yleiskaavan kulttuuriympäristöt -teemakartan mukaan Helsingin
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta merkittävää aluetta.

Vallilanlaakson itäosa on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriym-
päristöä (Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava, tullut voimaan
24.5.2017).

Vallilan siirtolapuutarha on asemakaavassa (tullut voimaan
14.12.2011) kulttuurihistoriallisesti ja puutarhataiteen kannalta ar-
vokas siirtolapuutarha-alue, jolla ympäristö säilytetään. Alueella
olevien rakennusten, tyyppimökkien, palstojen ja yhteisalueiden
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin
kannalta arvokkaat ominaispiirteet tulee säilyttää ja palauttaa alku-
peräisten suunnitteluperiaatteiden mukaisesti. Uudisrakentamisen
tulee mittasuhteiltaan, tyyliltään ja materiaaliltaan sopeutua alueen
maisemakuvaan ja perinteiseen rakennuskantaan.

Kumpulan kartanon päärakennus (sr 1) ja kartanon pihapiirin kolme
rakennusta (sr-2) ovat asemakaavassa (tullut voimaan 30.10.1987)
merkitty suojeltavaksi. Kumpulan kartanon mäki on kasvitieteellisen
puutarhan puistoaluetta (VPO), joka pääasiassa on yleisessä käy-
tössä oleva ja ympäristön asukkaita palveleva erityispuisto. Alue
saadaan aidata enintään 1,8 m korkealla läpinäkyvällä aidalla,
jonka on oltava taiteellisesti käsitelty. Alueella on huoltoajo sallittu.

Kaavaratkaisu

Vallilanlaakson itäosa on yleiskaava 2002:ssa luokiteltu kulttuuri-
historiallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta
merkittäväksi alueeksi. Kumpulan kasvitieteellisen puutarhan ja
Vallilan siirtolapuutarhan väliselle alueelle on raitiotie linjattu van-
han satamaradan kohdalle. Raitiotien vieressä on baana, hulevesi-
painanne ja istutettu vihervyöhyke. Jalankulku on nykyisen puisto-
käytävän kohdalla, joka säilyy sotapintaisena. Turvallisuussyistä
raitiotierata rajataan paikoin matalalla aidalla ja tilan salliessa myös
kasvillisuudella. Raitiotie linjataan avoimen laaksomaiseman reu-
naan lähellä nykyistä maan pintaa tai siten kun se teknisesti on
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mahdollista. Raitiotien sijainti matalalla laakson reunassa mahdol-
listaa raitiotielinjauksen sulautumisen kulttuurimaisemaan, osaksi
avoimen laakson reunavyöhykettä.

Yhdyskuntatekninen huolto

Lähtökohdat

Kaava-alueella sijaitsee useita yhdyskuntateknisen huollon runko-
putkia ja  kaapeleita. Näistä tärkeimpiä ovat:

Länsiosassa ratalinjan poikki: lämpöputket 200, keskijännitekaapeli
20 kV, vesijohto 400, viemärit 250 ja 350 sekä Kumpulanpuro.

Itäosassa ratalinjan suuntaisesti: vesijohto 400, kaasu 200 ja Kum-
pulanpuron lisävesijohto 110.

Kaavaratkaisu

Kaavassa on jatkosuunnittelutarvetta koskevia kaavamerkintöjä ja
määräyksiä yhdyskuntateknisen huollon verkostoista, alueellisesta
tulvareitistä ja jätevesihuollon laitosalueen et-merkintä.

Alueen tulvasuojelun edellyttämät toimet on esitetty Hermannin
rantatien teknisessä yleissuunnitelmassa, 28.4.2017.

Maaperän rakennettavuus, pohjarakentaminen ja pilaantuneisuuden
kunnostaminen

Lähtökohdat

Maaperä

Vallilanlaakson läpi on kulkenut Sörnäisten satamarata, joka raken-
nettiin 1960-luvulla ja purettiin 2000-luvulla. Vanha ratapenger lou-
heineen on purun yhteydessä jätetty paikalleen. Ennen satamara-
taa Vallilanlaakson alueet ovat olleet laajalti viljelyssä.

Kaava-alueella maanpinnan korkeusasema vaihtelee välillä +2,9 -
+17,0. Korkeimmat kohdat sijoittuvat Mäkelänrinteen uintikeskuk-
sen läheisyyteen ja alavimmat raitiotiekäytävän itäpäähän. Maa-
perä on jollakin tavalla muokattua koko kaava-alueella. Merkittä-
vimmät täytemaa-alueet ovat Mäkelänrinteen uintikeskuksen pysä-
köintialue ympäristöineen sekä satama-alueelle johtanut vanha ju-
naradan pohja. Kaava-alue sijoittuu pääosin pehmeikölle, missä
saven paksuus vaihtelee välillä noin 0  13 m. Mäkelänrinteen uin-
tikeskuksen itäpuolella on kitkamaa-alue.



13 (26)

Pohjaveden pinta on alueella lähellä maanpintaa.

Vallilanlaaksoon on kohdistunut pilaantumista aiheuttavaa kuormi-
tusta mm. Kumpulan puron välityksellä, asemakaava-alueen lou-
naispuolella sijainneen huoltoaseman toiminnasta sekä Hermannin
rantatien puoleisen alueen täytöistä ja toiminasta. Aluetta on halko-
nut myös satamarata, jonka purkamisen jälkeen raidesepeli on jä-
tetty alueelle.

Kumpulan puron pohjasedimentit puhdistettiin 2000-luvun alkupuo-
lella. Pilaantuneisuuden arvioitiin olleen peräisin sekä Pasilan enti-
seltä kaatopaikalta ja ratapihalta sekä toimintansa lopettaneen
huoltoaseman pilaantuneesta maaperästä. Huoltoaseman alue on
sittemmin kunnostettu vuosina 2009 2012. Alueelle on jäänyt sy-
viin kerroksiin polttonesteitä, joista ei kunnostuksen aikana arvioitu
aiheutuvan haittaa ympäristölle. Asemakaava-alue rajautuu länsi-
päässään huoltoaseman entiseen alueeseen.

Asemakaava-alueella on tehty tutkimuksia itäpäässä rata-alueella
tain sen lähialueella vuosina 2013 ja 2017 yhteensä 14 pisteestä
koekuopista ja kairaamalla. Hermannin rantatien puoleisella alu-
eella on yhdessä pisteessä todettu raidesepelissä ylemmän ohjear-
von ylittävä pitoisuus arseenia ja alemman ohjearvon ylittävä pitoi-
suus kuparia. Muussa pintamaassa todettiin kahdessa pisteessä
arseenia yli alemman ohjearvon. Muissa tutkimuspisteissä haitta-
aineiden pitoisuudet olivat enintään kynnysarvotasoa. Molemmat
tutkimukset jatkuivat kaava-alueen itäpuolelle Hermannin rantatien
ali. Itäpuolella havaittiin selvästi jätettä sisältävää, osin öljyistä täyt-
töä.

Kaavaratkaisu

Raitiotien rakentaminen painumattomaksi rakenteeksi edellyttää
pohjanvahvistusta. Savialueella raitiotie perustetaan paalulaatan
välityksellä kantavan pohjamaan varaan. Muualla raitiotie voidaan
perustaa maanvaraisesti. Maanvarainen perustaminen on mahdol-
lista ainakin Mäkelänrinteen uintikeskuksen itäpuoleisella kitkamaa-
alueella.

Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota tulevan raitiotiepen-
kereen stabiliteettiin Kumpulanpuron suuntaan. Myös Mäkelänrin-
teen uintikeskuksen parkkialueen täyttöjen vakavuus pohjoiseen
päin tulee huomioida.

Asemakaavan toteuttaminen edellyttää huomattavia maarakennus-
töitä. Vaikka alueelle vaikuttavia kuormitustekijöitä on kunnostami-
sen myöstä poistettu, eikä rata-alueen itäpäässä ole havaittu mer-
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kittävää pilaantuneisuutta, on alueella kuitenkin syytä varautua pi-
laantuneisuuden esiintymiseen mm. kustannusten ja toteutusaika-
taulun kannalta. Maaperän pilaantuneisuus on syytä selvittää jatko-
suunnittelun yhteydessä alueilla, joilla on toteutuksesta aiheutuva
maakaivutarve.

Mahdollisen maaperän pilaantuneisuuden ei arvioida estävän alu-
een ottamista suunniteltuun käyttöön. Maaperän laadulla on vaiku-
tuksia mm. kaivettavien massojen lupaprosessiin, käsittelyyn ja
hyötykäyttömahdollisuuksiin. Kaavassa on annettu seuraava mää-
räys: "Maaperän pilaantuneisuus on tutkittava ja pilaantunut maa-
perä on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymistä."

Ympäristöhäiriöt

Lähtökohdat

Kaava-alueen itäpuolella sijaitsevan Hämeentien ajoneuvoliikenne
aiheuttaa alueelle melua. Kumpulan puron veden laatu on Vallilan-
laaksossa ollut ajoittain melko huono.

Kaavaratkaisu

Raitiotien aiheuttaman melun määrä Vallilanlaakson puistoon on
tutkittu. Nurmipintainen raitiotierata on hiljaisempi kuin kovapintai-
nen radan alusta. Vallilanlaakson raitiotiestä on tehty melunmallin-
nos. Selvityksen perusteella raitiotieyhteys ei aiheuta lisääntynyttä
meluhaittaa Vallilanlaakson siirtolapuutarhamökeille ja tämän
vuoksi melun torjunnasta ei ole tarvetta antaa asemakaavamää-
räystä. Maksimiäänitasoista voi olla lyhytaikaista haittaa lähimmille
siirtolapuutarhamökeille, asuminen ei kuitenkaan ole mökeissä ym-
pärivuotista. Meluselvitys on liitetty asemakaavaselostuksen liit-
teeksi.

Alueen suurimpaan melunlähteeseen, Hämeentiehen ei tällä ase-
makaavalla ole vaikutusta.

Raideliikenne perustetaan paalulaatalle siirtolapuutarhan kohdalla,
mikä estää värähtelyn siirtymisen siirtolapuutarhan mökkeihin.
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Nimistö

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 esittää Vallilan
ja Kumpulan kaupunginosaan Vallilanlaakson alueelle seuraavia
nimiä:

Poikkikulku-Tvärgången
(jalankullku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Yhteys kulkee Vallilanlaaksonkentän ja laaksoalueen
poikki;

Vallilanlaaksonkulku-Vallgårdsdalsgången
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, Vallilanlaakson mukaan.

Valmisteilla olevassa asemakaavassa tullaan poistamaan käytöstä
nimi Hevoshaanpolku-Hästhagsstigen, sillä sama nimi on käytössä
Vantaalla.

Kumpulantaival-Gumtäktsståket (1985) ja Vallilantaival-Vall-
gårdssträket (1985) linjataan uudelleen liitekartan mukaisesti.

Nimistötoimikunta päätti kokouksessaan 6.6.2018 esittää Vallilan ja
Kumpulan kaupunginosaan Vallilanlaakson alueelle seuraavaa ni-
meä:

Vallilanraitio- Vallgårdsspåret
(varattu raitioliikenteelle katuna)
Perustelu: Vallilan kaupunginosan mukaan.

Vaikutukset

Yhteenveto laadituista selvityksistä

Kumpulanpuron valuma-alueen hulevesiselvitys ja suunnitelma,
luonnos 10.11.2017, Destia

Kumpulanpuron meritulvien hallinta, 20.2016, Destia

Vanhankaupungin aluesuunnitelma, Koskela, Kumpula, Käpylä,
Toukola, Vanhakaupunki 2016  2025

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta kaupungille aiheutuvat kustannuk-
set esitetään Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman yhteydessä.



16 (26)

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun
ympäristöön

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa Vallilanlaakson länsi-
osaan1980-luvulla rakennetun Isonniityn asuinalueen eteläreunan
puistoon. Raitiotien ja uuden sillan toteuttamisen johdosta Hevos-
haanpolun puistokäytävä jyrkkenee. Rakennettava puistokäytävä
soveltuu vain jalankululle. Jalankulkureitti toteutetaan sekä porras-
tamalla, että esteettömän puistokäytävän avulla. Hevoshaanpolun
rinnekaltevuus on johtanut liian suuriin pyöräliikenteen tilanneno-
peuksiin puistossa, jossa on päiväkodin piha- ja leikkialueita. Kaa-
varatkaisun mukaan pyöräily siirretään Hevoshaanpolulta nopean
pyöräilyn reitille, baanalle, josta se johdetaan Poikkikulun kautta
Kumpulan suuntaan. Hevoshaanpolun puistokäytävä sovitetaan
jyrkkenevään maastoon, jonka johdosta jalankulkureitti tällä kohtaa
pitenee. Isonniityn asuntoalueen eteläpuolella sijaitsevan puiston
turvallisuus ja käyttömahdollisuudet paranevat.

Vaikutukset maisemaan ja luontoon ja virkistykseen

Vallilanlaakson itäosassa kaavaratkaisu ei vaikuta merkittävästi
maisemaa, luontoa tai virkistyskäyttöä heikentävästi. Raitiotie
suunnitellaan olemassa olevan satamapenkereen kohdalle. Raitio-
linja ja baana sijoitetaan vierekkäin. Raitiotieradalle varataan 8
metrin levyinen alue ja baanalle 4 metrin levyinen alue. Raitiotien ja
baanan sekä baanan ja puistokäytävän välisten viherkaistojen le-
veydet vaihtelevat ympäristön, mm. mahdollisten säilytettävien pui-
den sijainnin mukaan. Raitiotielinja suunnitellaan mahdollisimman
lähelle nykyistä maanpintaa ja raitiotie toteutetaan nurmiratana
mikä vaikuttaa radan sopeutumiseen maisemaan.

Vallilanlaakson keskiosassa raitiotielinjan rakentamisen johdosta
poistetaan puita ja muuta kasvillisuutta alueelta, joka on linnustolli-
sesti arvokas. Linnustollisesti arvokas kohde on 9,8 hehtaarin suu-
ruinen (arvoluokka III). Jalot lehtipuut, pensaikot, heinikot ja niityt
ovat pesimälinnustolle tärkeää ympäristöä. Raitiotielle rakennettava
alue on murto-osa koko linnustollisesti arvokkaan alueen pinta-
alasta, eikä kaavan toteuttamisesta ole linnustolle merkittävää vai-
kutusta, eikä puistoalueen pienentäminen heikennä alueen luonto-
arvoja.

Suurin maiseman ja puistoympäristön muutos tulee laakson länsi-
osaan. Mäkelänrinteen uintikeskuksen puoleista rinnettä leikataan.
Syntyviä luiskia on mahdollista lyhentää esim. muurien avulla. Osa
luiskista jää loiviksi ja ne voidaan liittää kasvillisuuden ja maasto-
muotojen avulla puistoympäristöön.
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Virkistysalueen toiminnot ja reitit säilyvät. Vallilanlaaksossa rai-
tiotien ylityskohtia tulee olemaan kaksi. Pyöräily osoitetaan rai-
tiotien yhteydessä kulkevalle baanalle ja nopea läpikulkupyöräily
puiston ydinalueelta poistuu.  Raitiovaunupysäkit ovat Vallilanlaak-
son itä- ja länsipäässä, Hämeentien ja Mäkelänkadun tuntumassa.

Vaikutukset liikenteen

Asemakaavan muutos mahdollistaa raitiotien toteuttamisen Valli-
lanlaakson läpi, mikä parantaa poikittaisia joukkoliikenneyhteyksiä
merkittävästi Pasilan ja Kalasataman alueiden välillä.

Raitiotien rinnalle on mahdollista toteuttaa puistokäytävästä ero-
tettu pyöräliikenteen pääreitti eli baanayhteys Mäkelänkadun ja
Hermannin rantatien välille. Yhteys lisää kävelyn ja pyöräilyn turval-
lisuutta ja sujuvuutta Vallilanlaakson alueella.

Asemakaava-alueella ei tulla sallimaan moottoriajoneuvoliiken-
nettä.

Asemakaavan muutos ei vaikuta kaava-alueen ulkopuolisten koh-
teiden liikenteelliseen saavutettavuuteen.

Vaikutukset kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Vallilanlaakso on vuosikymmenien aikana muuttunut pienten pelto-
jen ja niittyjen kirjomasta avoimesta kulttuurimaisemasta rakennet-
tujen puistojen, liikuntakenttien ja laajenevien metsiköiden maise-
maksi. Maisema ei ole enää niin avoin kuin 1980-luvulla. Laakson
keskiosan puusto sulkee laaksomaisemaa. Raitiotieradan johdin-
pylväät ja niiden väliset johtimet tulevat näkymään laaksomaise-
massa. Raitiotie sijaitsee laakson reunoilla eivätkä raitiotien raken-
teet laakson mittakaavaan, kokonaismaisemaan ja puustoon suh-
teutettuna tule häiritsevästi esille. Raitiotierata on lähelle nykyistä
maanpinnan tasoa, mikä vähentää radan haitallista vaikutusta lähi-
maisemaan.

Vallilanlaakso on eri aikakausina ollut vapaa-ajan vieton aluetta.
Laaksossa on ollut ja on viljelypalstoja ja siirtolapuutarha. Pohjois-
rinteellä sijaitsevalta Kumpulan kartanolta on avoin näkymä laak-
soon. Raitioliikenne tuo uuden, kestävän, julkisen liikennemuodon
puistoon, joka mahdollistaa puiston kokemisen liikennevälineestä.

Vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen

Kaavaratkaisu vähentää autoriippuvuutta kestävän liikkumismuotoi-
hin perustuvan suunnittelun johdosta. Kumpulanpuron hulevesille
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on kaavassa aluevaraus. Vallilanlaaksoon laaditussa viitesuunnitel-
massa on tutkittu hulevesien käsittelyä ja mahdollisuuksia puisto-
suunnittelussa. Raitiotie toteutetaan nurmiratana joka vähentää
johdettavien hulevesien määrään.

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryhmien
toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja
kulttuuriin

Vallilanlaakson puiston toiminnallinen rakenne ja puistokäytäväver-
kosto säilyvät. Puiston reunoilla sijaitsevat raitiovaunupysäkit hel-
pottavat pääsyä virkistysalueelle Raitioliikenne saattaa uutena,
puistossa sijaitsevana liikennemuotona aikaansaada turvattomuu-
den tunnetta. Toteutussuunnittelussa tulee huomioida raitiotien ta-
soylitysten sekä puistoympäristön ja raitioliikenteen saumakohtien
välinen turvallisuus.
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SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Kaavaratkaisua koskevat seuraavat erityistavoitteet:

- Alueiden käytössä on varattava riittävät alueet jalankulun ja
pyöräilyn verkostoja varten sekä edistettävä verkostojen jatku-
vuutta, turvallisuutta ja laatua.

- Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin
myrskyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin.

- Alueiden käytössä on edistettävä matka- ja kuljetusketjujen toi-
mivuutta ja turvattava edellytykset julkiselle liikenteelle sekä eri
liikennemuotojen yhteistyön kehittämiselle.

- Helsingin seudun liikennejärjestelmää tulee kehittää koko seu-
dun kattavan liikennejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että
se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yhdyskuntarakenteen
eheyttämistä ja riittävän asuntotuotannon järjestämistä.

- Alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua raideliikenteen
laajenemiseen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuotannon
niin edellyttäessä.

- Raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huomioon
ympäröivä alueidenkäyttö ja lähiympäristö, erityisesti asutus, ar-
vokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman erityispiirteet.

Näistä kaavaratkaisun valmistelussa on erityisesti painotettu yhdis-
tävän viherverkoston jatkuvuutta, maiseman erityispiirteiden huomi-
oon ottamista ja sitä, että liikennejärjestelmäsuunnittelun avulla il-
mastonmuutoksen hillitsemistä. Tavoitteiden huomioon ottamista
selostetaan tarkemmin kohdassa vaikutukset.

Kaavaratkaisu ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden kanssa.

Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maa-
kuntakaavassa suunnittelualue on taajamatoimintojen aluetta ja
alueella on viheryhteystarve.

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa (hyväksytty 24.5.2017)
suunnittelualue on osittain maakunnallisesti merkittävää kulttuu-
riympäristöä (Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki).
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Nyt laadittu kaavaratkaisu on voimassa olevien maakuntakaavojen
mukainen.

Yleiskaava

Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on virkistys- ja viheraluetta
sekä Mäkelänkadun läheisyydessä osittain kantakaupunkia (C2).
Yleiskaavassa Vallilanlaaksoon on osoitettu pikaraitiotie, raidelii-
kenteen runkoyhteys ja baanaverkko. Kantakaupunkia olevalle alu-
eelle on osoitettu viheryhteys. Hämeentie on osoitettu merkinnällä
pääkatu. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on otettu huomioon Hel-
singin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoit-
teet.

Helsingin maanalaisen yleiskaavan nro 11830 (tullut voimaan koko-
naisuudessaan 18.11.2011) mukaan alue on osittain kantakaupun-
gin pintakallioaluetta ja kaava-alue risteää nykyisen rakennetun
maanalaisen tilan kanssa.  Nyt laadittu kaavaratkaisu on maanalai-
sen yleiskaavan mukainen.

Asemakaavat

Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat:

Asemakaava nro 10495 (vahvistettu 19.12.1997) mukaan alue on
puistoa (VP).

Asemakaava nro 9010 (vahvistettu 30.10.1987) mukaan alue on
puistoa (VP).

Asemakaava nro 8930 (vahvistettu 16.7.1985) mukaan alue on
puistoa (VP).

Vanha satamaradan penkere lähialueineen on asemakaavoittama-
tonta aluetta.

Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010.
Pohjakartta

Helsingin kaupungin kaupunkimittauspalvelut on laatinut pohjakar-
tan.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa alueen.
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Muut lähtökohdat

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristöomi-
naisuuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Asemakaa-
van kuvaus" kunkin aiheen kohdalla.
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SUUNNITTELU- JA KÄSITTELYVAIHEET

Vireilletulo

Kaavoitus on tullut vireille vuonna 2017 kaupungin aloitteesta.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kau-
punkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viran-
omaistahojen kanssa:

 Helen Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Pelastuslaitos
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuuripalvelukokonaisuus,

Kaupunginmuseo
 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristö keskus (ELY)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston
nähtävilläolo

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaisesti.

Vireilletulosta ja OAS:n sekä valmisteluaineiston nähtävilläolosta
on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja verkkosivuilla www.hel.fi/kaupun-
kiymparisto/fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistoa oli
nähtävillä 2.10. 27.10.2017 seuraavissa paikoissa:
 info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Asukastilaisuus pidettiin 10.10.2017 Näyttelytila Laiturilla.

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat Kumpulan kartanon, kasvi-
tieteellisen puutarhan ja Vallilan siirtolapuutarhan ympärille raken-
tuvan viheralueen säilymiseen kulttuurihistoriallisesti ja avoimena
viherympäristönä sekä raitiotien toteuttamiseen nurmiratana.

Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä
siten, että kulttuurihistoriallisesti arvokas Vallilanlaakson itäosan

http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/kaupun-kiymparisto/fi
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Asukastilaisuus
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raitiotieradan ympäristö suunnitellaan mahdollisimman avoimena,
kulttuurimaiseman reunavyöhykkeeseen liitettynä osana. Mitoitus
eri toiminnoille Vallilan siirtolapuutarhan ja Kumpulan kasvitieteelli-
sen puutarhan välimaastossa on hyvin tiukka. Aluevaraustarve hu-
levesien johtamiselle ja viivytykselle tällä osuudella on välttämä-
töntä, jotta Vallilan siirtolapuutarha ei tulisi tulevaisuudessa kärsi-
mään mittavista tulvia muodostavista hulevesiongelmista. Eri kulku-
muotojen erottamisperiaatteisiin palataan tarkemman suunnittelun
yhteydessä. Tavoitteena on selkeä, turvallinen ja kulttuurimaise-
maan luontuva ympäristö. Raitiotie toteutetaan nurmiratana, eikä
kaava mahdollista siihen, eikä sen yhteyteen moottoriajoneuvolii-
kenteen väylää.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta kohdistuivat puiston ja virkistysympäristön ja maiseman
muuttumiseen, jalankulkuyhteyksien katkeamiseen, puiston käyttö-
mahdollisuuksien huonontumiseen, raitiotieliikenteen vaatimiin tila-
varauksiin ja mitoituksiin sekä raitiotieliikenteen aiheuttamiin pöly-
ja meluhaittoihin, turvallisuuteen, raitiotielinjan tarjoamaan palvelu-
tasoon ja sen kustannuksiin ja perustamistapaan. Lisäksi kiinnitet-
tiin huomiota liian nopeaan suunnittelun etenemiseen ja siihen, että
ei ole realistista esittää lautakunnalle päätettäväksi alustavaa suun-
nitelmaa, jossa monet tekniset ja ympäristöesteettiset asiat ovat
avoinna. Kirjallisia mielipiteitä saapui 29 kpl.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kestävien
liikkumismuotojen raitiotien ja baanan, sijoittamisen lähtökohtina
ovat laaksomaisema, kulttuurihistorialliset arvot ja virkistysalueen
käyttömahdollisuuksien säilyminen. Raitiotie linjataan olemassa
olevan satamapenkereen kohdalle sekä puiston eteläreunaan. Rai-
tiotien linjaus, radan korkeuden sovittaminen lähelle maan pintaa
sekä kasvillisuuden rytmittäminen ovat keinoja joilla raitiotie sovite-
taan ympäristöön. Puistokäytäväreitistö säilyy nykyisen kaltaisena
ja radan ylityksiä on kahdessa kohtaa. Kaava-alueen keskivaiheilla
oleva etelä-pohjoissuuntainen raitti säilyy nykyisellä paikallaan ja
ylittää raitiotien tasossa. Ylityksestä suunnitellaan mahdollisimman
turvallinen.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Valmisteluaineiston muut käsittelyvaiheet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi alueen asemakaava- ja
asemakaavan muutosluonnoksen 6.2.2018 jatkosuunnittelun poh-
jaksi.

Viranomaisneuvottelu Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen kanssa järjestettiin 9.1.2018, jolloin käytiin läpi kaava-
muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL §) 7.9. 8.10.2018

Kaavaehdotus esiteltiin kaupunkiympäristölautakunnalle 21.8.2018
ja lautakunta päätti 21.8.2018 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30 päivän ajan.

Muistutukset ja kirjeet

Kaavaehdotuksesta tehtiin 16 muistutusta, joista kolme oli samalta
henkilöltä. Nähtävilläolon ulkopuolella saapui kolme kirjettä. Muistu-
tuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat Vallilanlaakson puiston
käytettävyyteen, virkistys-, luonto-, kulttuurihistoriallisten ja mai-
sema-arvojen heikentymiseen raitiotien toteuttamisen myötä. Muis-
tutuksissa raitiotien linjausta Vallilanlaaksoon pidettiin huonona,
koska se aiheuttaa melua, turvallisuusriskejä, muuttaisi maisemaa
ja rajoittaisi vapaata liikkumista Vallilanlaakson puistossa. Muistu-
tuksessa kritisoitiin Vallilanlaakson viitesuunnitelman mukaista eh-
dotusta avata Vallilan siirtolapuutarhan itä-länsi suuntainen viher-
akseli yleiseen virkistyskäyttöön. Toisaalta muistutuksessa esitet-
tiin, että siirtolapuutarhaa rajaavan aidan pohjoisportin sulkeminen
raitiotiekaavan toteutumisen myötä tuhoaisi siirtolapuutarhan kehit-
tymisen edellytykset kaupunkipuistoin osana ja huonontaisi oleelli-
sesti nykyistä saavutettavuutta viheralueverkoston osana. Kaava-
ratkaisua pidettiin huonona hulevesien kannalta.

Muistutuksessa tuotiin esiin, ettei vaihtoehtoisia tapoja järjestää
joukkoliikenne esim. raitiotieyhteydellä Teollisuuskatua pitkin ole
tutkittu. Satamaradan historiaan perustuvaa estevaikutusta ei voida
mitenkään verrata suunniteltuun nopeaan pikaratikkaliikenteeseen.

Pyöräliikenteen poistamista Hevoshaanpolulta ei pidetty hyvänä
ratkaisuna ja baanan tarpeellisuus sekä baanan mahdollisuus ka-
navoida pyöräliikennettä kyseenalaistettiin. Kaupunginvaltuuston
päättämisen (Kalasataman raitiotien yleissuunnitelma 13.6.2018)
oikeutta kyseenalaistettiin, koska raitiotien sijoitetaan alueelle, jolla
ei ole sitä mahdollistavaa asemakaavaa. Ympäristövaikutusten ar-
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viointia pidettiin liian suppeana, eikä riittäviä tutkimuksia ja selvityk-
siä, sekä vaihtoehtoisia tarkasteluja ole tehty. Muistutuksia tuli 16,
joista kolme tuli samalta henkilöltä. Kolmessa muistutuksessa rai-
tiotien linjausta pidettiin hyvänä.

Kirjeissä (3 kpl) esitetyt huomautukset kohdistuivat raitiotien turval-
lisuuteen, puuston poistumiseen raitioradan toteuttamisen yhtey-
dessä, raitiotien kustannuksiin, Kumpulanpuron hulevesisuunnitel-
man ja alueelle laaditun Vallilanlaakson puiston viitesuunnitelman
väliseen ristiriitaan, sekä linnustollisesti arvokkaan alueen pienene-
miseen.

Viranomaisten lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa
julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistui-
vat raitiotien aiheuttaman melun ja tärinän torjunnasta annettavaan
kaavamääräykseen, kasvillisuuden ja eri toimintojen rakenteellista
rajaamista kohdentavaan kaavamääräykseen ja istutettavaksi mää-
riteltyjen, erityyppisten alueen osien lisäämistä asemakaavaan.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuuripalvelukokonaisuus,

Kaupunginmuseo
 Uudenmaan elinkeino, liikenne ja ympäristö keskus (ELY)

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.
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Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuk-
sesta saaduista muistutuksista, kirjeistä ja viranomaisten lausun-
noista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoit-
teet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Tehdyt muutokset julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin tehdyt muutokset:

ELY-keskuksen lausunnon johdosta:

- Asemakaavaan on lisätty määräys Raitiotien jatkosuunnitte-
 ja se-

lostusta on täydennetty vastaavilta osin.

Kaavaehdotuksen jatkosuunnittelun johdosta:

- Kaavarajaa siirrettiin Mäkelänrinteen uintikeskuksen kohdalla
noin 1,5 metriä itään päin ja sitä jatkettiin suoraan etelään. Muu-
tos mahdollistaa uintikeskuksen toteutuksen siten, että täysimit-
tainen uintirata voidaan toteuttaa.

Kaavakarttaan on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Aineistoon tehdyt täydennykset:

- Kaavaselostusta on täydennetty suunnittelu- ja käsittelyvaiheen
osalta.

Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu
asianomaisten tahojen kanssa. Niitä, joiden etua muutokset koske-
vat, on kuultu erikseen puhelinkeskustelussa.

Kaavaehdotuksen esittäminen kaupunginhallitukselle

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle
21.8.2018 päivätyn ja 5.2.2019 muutetun asemakaava- ja asema-
kaavan muutosehdotuksen nro 12531 hyväksymistä.

Helsingissä 5.2.2019

Marja Piimies
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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VALLILANLAAKSON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Asemakaavan muutos liittyy Kalasataman ja Pasilan välille suun-
nitteilla olevaan raitiotieyhteyteen. Vallilanlaaksossa raitiotie kul-
kisi vanhan satamaradan paikalla. Radalla ei sallita ajoneuvoliiken-
nettä. Raitiotien viereen on suunnitteilla pyöräliikenteen baanayh-
teys Mäkelänkadun ja Hermannin rantatien välille.

Tervetuloa keskustelemaan info- ja näyttelytila Laiturille tiistaina
10.10.2017 klo 17.30 alkaen!

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaava koskee Vallilanlaakson käytöstä poistunutta junarata-alu-
etta, Vallilanlaakson puistoa ja Mäkelänrinteen uintikeskuksen kortteli-
alueen puiston puoleista reunaa. Tavoitteena on mahdollistaa raitiotien
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toteutuminen Vallilanlaaksoon siten, että ratalinja sopeutuisi puistoym-
päristöön ja haittaisi mahdollisimman vähän alueen käyttöä. Pyöräliiken-
teen väylä, baana, sijoitetaan raitiotien yhteyteen. Kun vilkas pyörälii-
kenne siirretään Hevoshaanpolulta baanalle, ja edelleen Kumpulantai-
paleelle, puiston ytimen turvallisuus ja käyttömahdollisuudet paranevat.
Raitiotien ylityskohtia sijaitsee kolmessa kohdassa. Raitiotie toteutetaan
vain raitioliikenteelle sopivana nurmiratana, eikä moottoriajoneuvoliiken-
nettä sallita radalla.

Raitiolinja tarjoaa nopean ja luotettavan joukkoliikenneyhteyden Pasi-
lasta Kumpulan kampusalueelle ja Kalasatamaan. Raitiolinjalta on hyvät
vaihtoyhteydet Pasilassa lähi- ja kaukojuniin, Kalasataman keskuksessa
metroon sekä Kalasataman Nihdissä Kruunusillat-pikaraitiotiehen ja tar-
joaa tärkeän poikittaisen raideyhteyden näiden säteittäisten runkoyh-
teyksien välille. Raitiotielle tulee pysäkit Mäkelänkadun risteyksen yh-
teyteen sekä Hämeentien sillan alle.

Vallilanlaaksoon suunniteltu raitiotieosuus mahdollistaa myös Helsingin
uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) mukaisen pikarai-
tiotien toteuttamisen. Tämä osuus on osa yliopistokampuksia yhdistä-
vän ns. Tiederatikan linjausta.

Osallistuminen ja aineistot

Helsingin raitiotieliikenteen yleissuunnitelmaa ja siihen liittyviä asema-
kaavaluonnoksia esitellään asukastilaisuudessa tiistaina 10.10.2017 klo

- ja näyttelytila Laiturilla (käyntiosoite Narinkka 2
Kamppi).

Kaava- ja liikennesuunnitelmaluonnoksiin voi tutustua verkkosivuilla
2.10. 27.10.2017 osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat tai info- ja näytte-
lytila Laiturin asiakaspalvelussa, jossa saa henkilökohtaista neuvontaa.
Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun
kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Mielipiteet valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään
27.10.2017. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet sähkö-
posti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto lautakunnan asiasta teke-
mistä päätöksistä.

Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kir-
jaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11 13) tai sähköpostilla helsinki.kir-
jaamo@hel.fi

Mielipiteet voi esittää asukastilaisuudessa tai suoraan suunnittelijalle.
Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantunti-
joille järjestetään erillinen neuvottelu ja heiltä pyydetään tarvittavat lau-
sunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

http://www.hel.fi/suunnitelmat
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
http://kartta.hel.fi/suunnitelmat.Mielipiteet
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
mailto:helsinki.kir-jaamo@hel.fi
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Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Hermanni  Vallila seura, Kumpula-seura, Pasila-seura, Ka-
lasataman asukasyhdistys, Vallilan siirtolapuutarhayhdistys,
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdis-
tys

 Helsingin Yrittäjät
 Mäkelänrinteen uintikeskus Oy
 Kumpulan kasvitieteellinen puutarha
 Helsingin yliopisto

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL)
 pelastuslaitos
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa virkistykseen, maisemaan, kulttuuriperintöön ja lii-
kenteeseen ja laaditaan tarvittavat selvitykset kaavaratkaisun merkittä-
vien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan
valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa alueen.  Kaavoitus on tullut vireille kaupun-
gin aloitteesta.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja (vuosilta 1985 1997) ja
niissä alue on merkitty urheilutoimintaa palvelevien rakennusten kortteli-
alueeksi (YU) ja puistoksi (VP, P). Vanhan satamaradan pohja on kaa-
voittamatonta aluetta.

Voimassa olevassa Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kaupungin-
osapuistoksi, jossa suunnittelualueen itäosa on kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta.

Helsingin uudessa yleiskaavassa (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) alue
on merkitty virkistys- ja viheralueeksi, jossa on raideliikenteen runkoyh-
teys, pikaraitiotie ja baanaverkko.

Uudenmaan maakuntakaavassa alue on maakunnallisesti merkittävää
kulttuuriympäristöä.



5)

Suunnittelualueella sijaitsee käytöstä poistunut junaradan pohja, puistoa
jossa puistokäytäviä, nurmikkoa, puita ja avointa puistolaaksoa reunus-
tava istutettu rinne.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö, julkiset ulkotilat, maisema

Mervi Nicklén, maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37221,
mervi.nicklen@hel.fi

Liikenne

Riikka Österlund, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37312,
riikka.osterlund@hel.fi

Niko Setälä, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37031
niko.setala@hel.fi

Teknistaloudelliset asiat

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, p. (09) 310 37388,
pekka.leivo@hel.fi

Rakennussuojelu

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217,
sakari.mentu@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata sosiaalisen median kanavissa (face-
book.com/helsinkisuunnittelee, twitter.com/HelsinkiKymp, www.you-
tube.com/helsinkisuunnittelee ) sekä Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti).

mailto:mervi.nicklen@hel.fi
mailto:riikka.osterlund@hel.fi
mailto:niko.setala@hel.fi
mailto:pekka.leivo@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
http://book.com/helsinkisuunnittelee
http://twitter.com/HelsinkiKymp
http://www.you-tube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.you-tube.com/helsinkisuunnittelee
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
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Kaavoituksen eteneminen
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Havainnekuva
Vallilanlaakson raitiotie

MASU Planning



Valtakunnallisesti tai seudullisesti
tärkeän tien tai kadun, kaupunkibule-
vardin tai pääkadun maanalainen tai
katettu osuus

Östersundom ei kuulu
kaava-alueeseen

Liike- ja palvelukeskusta C1

Kantakaupunki C2

Asuntovaltainen alue A1

Asuntovaltainen alue A2

Asuntovaltainen alue A3

Asuntovaltainen alue A4

Lähikeskusta C3

Suomenlinnan
aluekokonaisuus

Toimitila-alue

Yhdyskuntateknisen huollon
alue

Satama

Puolustusvoimien alue

Virkistys- ja viheralue

Merellisen virkistyksen
ja matkailun alue

Viheryhteys

Rantaraitti

Vesialue

Rautatie asemineen

Metro asemineen

Raideliikenteen
runkoyhteys

Pikaraitiotie

Raideliikenteen yhteystarve

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä
tie tai katu eritasoliittymineen

Kaupunkibulevardi

Pääkatu

Baanaverkko

Viiva 30 metriä sen alueen ulkopuolella,
jota päätös koskee. Yleiskaava kattaa
kaupungin hallinnollisen alueen
poislukien Östersundom.

Ote Helsingin yleiskaavasta (2016)
Vallilanlaakson raitiotie

Helsingin kaupunki
Asemakaavoitus
Kalasatama–Malmi-tiimi





VALLILANLAAKSON RAITIOTIE
Puistokäytäväverkoston liittyminen
suunnittelualueeseen

VALLILANLAAKSON RAITIOTIE
Puistokäytäväverkoston liittyminen
suunnittelualueeseen



























































1950

1966

1988

Ilmakuvat Vallilanlaaksosta 1950 - 1988



LINNUSTOLLISESTI ARVOKAS KOHDE
VALLILAN KASVITIETEELLINEN PUUTARHA     (054/99)
Pinta-ala (kartalta) 9,84 ha

Karttaliite
Vaihda tausta-
aineisto: Ortokuva 2016 Kohdetunnus:

Arvoluokka
III Arvoluokituksen perusteet

Kohdekuvaus

Rehevä puistomainen alue, runsaasti jalopuita (etupäässä vaahteraa), pensaikkoja ja heinikoita, pohjoisosa
niittyä (vanha siirtola- puutarha-alue).
AVAINTEKIJÄT: Jalopuut, pensaikot-tiheiköt, heinikot ja istutukset.
PESIMÄLINNUSTO: Runsas peruslajisto piha- ja lehtimetsälinnustoa, lisäksi nokkavarpunen, pikkuvarpunen,
tikli, hemppo ja kottarainen ja pikkutikka, pohjoispään niityillä pikkulepinkäinen ja viitakerttunen sekä satakieli.

Kohteen lajihavainnot

Aineistokuvaus

© Helsingin kaupunki
Luontotietojärjestelmä
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