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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuustoaloitteesta, joka koskee Pasilan ja Vallilanlaakson välistä 
junatunnelia (b-asia)

HEL 2016-003857 T 00 00 03

Hankenumero 5264_43

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Tunnelin käyttämistä pyöräliikenteeseen ei ole huomioitu nykyisissä 
suunnitelmissa tai investointiohjelmassa. Pääosin tämä johtuu siitä, et-
tä kyseisen tunnelin liittymiskohta katuverkkoon länsipäässä ei sijaitse 
verkostollisesti hyvässä kohdassa. Teollisuuskadun rakentumisen myö-
tä on poistunut mahdollisuus liittää tunnelista tuleva väylä sujuvasti 
pyöräilyn pääverkostoon, esimerkiksi pääradan varteen. Itäpäässä yh-
teys Kumpulanlaaksoon onnistuu, mutta muuhun verkostoon kuten Mä-
kelänkadulle luontevan yhteyden rakentamista haittaa suuret korkeuse-
rot. 

Kumpulanlaaksosta Pasilan baana on linjattu Asemapäällikönkatua pit-
kin Pasilan sillalle. Pasilan kehittyessä pyöräliikenne Vanhankaupungin 
suunnalta on arvioitu olevan enemmän Pasilaa kohti, joten kantakau-
pungin tavoiteverkossa reitti on linjattu sen mukaisesti. Hämeentie toi-
mii pääreittinä keskustan suuntaan. Pyöräilyinvestointien tulisikin koh-
dentua ensisijaisesti kaupunkisuunnittelulautakunnassa hyväksytyn 
verkon rakentamiseen.

Tunnelin korkotaso suhteessa länsipään ympäröivään reitistöön on erit-
täin vaikea. Kokonaisuutena yhteys pääradan varren pyörätielle tunne-
lin kautta tarkoittaisi ensin nousua Sähköttajänsillalle korkeustasolle 31 
m noin kahdensadan metrin matkalla. Tunnelin suuaukolla korkotaso 
on n. 14 m joten reitin pituuskaltevuuden maksimiarvot ylittyvät. Tämän 
tyyppisten pyörätieratkaisujen käyttöä ei nykyisin suositella, koska pyö-
rätieratkaisujen tulisi palvella kaikenlaisia pyöräilijöitä. 

Tunneli on suunniteltu tavarajunaliikenteen käyttöön ja sen ratkaisut 
muun muassa turvallisuuden kannalta ovat sen mukaiset. Se on raken-
nettu 1960-luvulla eivätkä sen ajan suunnittelu- ja rakentamisvaatimuk-
set vastaa nykyisiä. Yleiseen liikennekäyttöön ottamiselle riskejä ai-
heuttaa se, että tunnelissa on liikennöity dieselkalustolla sekä kuljetettu 
vaarallisia ja muuten haitallisia aineita. On todennäköistä, että tämä on 
vaikuttanut sekä maaperään että tunnelin muihin rakenteisiin. Ympäris-
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tökeskuksella ei ollut tietoja tunnelin puhdistuksesta tavarajunakäytön 
jälkeen. Edellä kuvatut tekniset haasteet nostavat reitin rakentamiskus-
tannuksia. Todennäköisesti tunnelin seinät ja katto tulisi puhdistamisen 
lisäksi tiivistää ja vahvistaa. Tunnelia on myös käytetty maankaatopaik-
kana. Sinne on ajettu huomattava määrä maa-ainesta. 

Tunnelin ilmanvaihto, paloturvallisuus sekä sosiaalisen turvallisuuden 
luominen tulee varmistaa ennen tunnelin käyttöön ottoa, mikä lisää rei-
tin rakennuskustannuksia. Hätäpoistumiskuiluja jouduttaisi tekemään 
useita tunnelin pituudelle. Tunnelin linjalla on puiston lisäksi olemassa 
olevien asuinrakennusten tontteja sekä koulutontti, joille tarvittavia pys-
tykuiluja olisi sijoitettava. Olemassa olevasta kaupunkirakenteesta on 
haastavaa löytää sijoituspaikkoja jälkikäteen tehtäville pystykuiluille ja 
niiden maanpäällisille osille. Tunnelissa ei ole myöskään yhtään va-
loaukkoa. Turvallisuudentunteen riittävän tason saavuttaminen näillä 
lähtökohdilla on hankalaa, mikä vähentää potentiaalista käyttäjämää-
rää.

Tunneli on ollut pitkään vailla käyttöä, mutta nyt sen itäpäässä olevaan 
kaavahankkeeseen liittyen on noussut ajatuksia tunnelin käyttämisestä 
muun muassa urheilutoimintaan. Tarkastelut maaperän tai rakenteiden 
pilaantuneisuudesta sekä ilmanvaihdosta ja muiden tarvittavien seikko-
jen osalta tehdään osana suunnitteluprosessia.

Edellä mainituilla perusteilla Pasilan ja Vallilanlaakson välinen junatun-
neli ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa pyöräliikenteen käyttöön. Sen 
sijaan pyöräilyn edistämiseen varatut investointiresurssit suunnataan jo 
päätettyjen pyöräliikenteen tavoiteverkkojen rakentamiseen. Tunnelista 
osan muuttaminen urheilukäyttöön tutkitaan kaavaprosessin yhteydes-
sä.

Esittelijän perustelut

Valtuustoaloite

Valtuutettu Leo Stranius ja 24 muuta kaupunginvaltuutettua ovat teh-
neet seuraavan aloitteen: 

Stadsplaneringskontoret ska utreda möjligheten till en cykelväg i den 
övergivna tågtunneln mellan Böle och Vallgårdsdalen.

Stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet för ny beredning 
utgående från att cykelstråket i den övergivna tågtunneln mellan Böle 
och Vallgårdsdalen utreds grundligt med beaktande av rampen vid 
västra mynningen och inpassning av cykelåkning eller vid behov också 
gång i tunneln.
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Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia pyytää aloitteesta kaupunkisuunnittelulautakunnan 
lausunnon kaupunginhallitukselle 1.8.2017 mennessä.

Esittelijä
liikennesuunnittelupäällikkö
Reetta Putkonen
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