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HELSINKI QUICK STEP – nopean liikkumisen arkkitehtuuri
Vaikuttavuuden selvitystyö: junaratojen kallioperä, kaatopaikan puhdistaminen
Olli Hakanen, Respace Oy

Kuva 1: HQS-ratojen korkeusasemat kallioperällä, kaatopaikka-aines vapautuvalla logistiikka- ja varikkoalueella.

HQS-avainrata ja Tallinnan tunnelirata rakennetaan kovaan kallioon
Kuvan 1 kallioperän korkeuskäyrät (sininen katkoviiva) on piirretty Helsingin geotekniseltä osastolta
saatujen tietojen mukaan. Käpylän kalliotunnelin rakennettavuus on varmistettu osaston asiantuntijoiden kanssa. Ilmalan ratapihalta poistetaan löyhä maa-aines ja Avainradan käytävä syvennetään
avoluohimalla. Rata katetaan kansirakenteella. Finnopolis-asema (A) on upotettu (+14) maanpinnan
(+22) alapuolelle. Jalankulkijat ja pyöräilijät ylittävät aseman silloilla (+22), joilta on yhteys junalaitureille alhaalla (+14) ja raitiojunalaitureille ylhäällä (+28). Asemalla on katto. Eurooppa-aseman (B)
varaus (-7) on geoteknisen osaston asiantuntijoiden suosituksen mukainen. Tunneliradalla on riittävä
kallioholvi reitillä etelästä kohti Lentoasemaa. Ratojen risteyskohta louhitaan jo ensivaiheessa.
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Junaliikenteeltä vapautuvan rata- ja varikkoalueen hyödyntämisen lähtökohta
Ilmalan ratapihalla sijaitsi vuosien 1949 ja 1963 välillä Helsingin pääkaatopaikka. Sitä ennen se oli
VR:n kaatopaikka ja armeijan ampumarata. Jäteaineksen koostumuksesta ei ole tarkkaa tietoa. Kaatopaikan pölynsidontaan käytettiin jäteöljyä1, mikä osaltaan lisäsi maaperän saasteisuutta. Kuvaan 1 on
ruskealla piirretty Helsingin ympäristökeskuksen asiantuntijalta saatu tieto kaatopaikka-aineksen
nykyisestä sijainnista. Jätettä kerättiin peruskalliokulhoon (D kuvassa 1). Alunperin kulhossa oli suojärvi Hoplaxträsk (ks. sivu 3, kuva 3). Kaatopaikka tasattiin laajemmalle alueelle toiminnan päättyessä.
Kulhon pohjalle vuosisadan aikana kertynyt myrkkyliemi on niin väkevä, että kaatopaikan päälle
rakennettu Pendolino-halli piti rakentaa erikoispaaluille, jotta perustukset eivät sulaisi2. Pitkäkestoisten sateiden aikana vedenpinta kulhossa nousee ja myrkkyliemi sekoittuu kaatopaikka-ainekseen.
Saastuneen maa-aineksen läpi suodattuvat valumavedet (sade- ja orsivesien suotovesi sekä pohjavesi)
saastuttavat Kumpulanpuron veden. PAH-yhdisteitä sisältävä vesi vaahtoaa ja haisee öljyltä koko
avouoman matkalla mukaan lukien hiekkarannaksi muotoiltu purku-uoma Vanhankaupunginlahdella.
Purouoman rannoilla kiviä nakkelevat ja tikkuja uittavat lapset altistuvat niihin tarttuneille haittaaineille. Puroveden ruskeaksi värjäävä rauta tulee kaatopaikalta3. Muut latvaojat ovat kirkasvetisiä.

HQS-ratkaisu mahdollistaa kirkasvetisen lammen palauttamisen peruskalliokulhoon
Kaatopaikkajätteen ja myrkkyliemen varastoituminen peruskalliokulhoon mahdollistaa maaperän
puhdistamisen hallitusti. Myrkkyliemi ja saastuneet valumavedet pumpataan kulhon pohjalta ongelmajätelaitoksella tai Viikin puhdistuslaitoksella käsiteltäviksi. Löyhä aines puristetaan kokoon ja
kuljetetaan jatkokäsittelyyn tai puhdistetaan biologisesti paikalla. Puhdistettu kalliokulho täytetään
Käpylän junatunnelin kalliomurskeella. Koko varikkoalue saa erinomaiset perustamisolosuhteet, kun
löyhä maa-aines on poistettu. Geoteknisen osaston mukaan paineinen pohjavesi nousisi kalliokulhossa
noin tasolle +17,5. Kantakaupungin uuden puiston (kuvan 2 Prospect Park) kohokohta on kirkasvetinen lampi ja sen lasku-uoma, Kumpulanpuro, joka virtaa puhtaana avouomassa koko matkan Vanhankaupunginlahdelle. Purovarren puistot ja liikunta-alueet yhdistävät Keskuspuiston ja Helsinkipuiston.

Kuva 2: Keskuspuiston ja Helsinkipuiston yhdistävä Kumpulanpuro on kirkasvetisen pohjavesilammen lasku-uoma.
Vihreällä on merkitty alueet, jotka HQS-ratkaisun ansiosta voidaan rakentaa tiiviiksi kävely-ja pyöräilykaupungiksi4. Huoltoliikenne ja supistunut paikoitusliikenne on pääosin maan alla. Vaalean vihreä viiva keskellä Pasilaa on
”Helsinki High Line”: Keskuspuistosta juna- ja raitiojuna-asemien kautta Helsingin keskustaan Elielinaukiolle
jatkuva yhtenäinen jalankulkijoiden raitti. Raitioradan toisella puolella kulkee pyöräilijöiden baana (piirtämättä).

Kumpula-seuran vuonna 2013 järjestämässä Vallilanlaakson hulevesi -tapahtumassa saatu ensikäden tieto.
Lähde: Pendolino-hallin pääsuunnittelija
3 Kesällä 2013 rata-alueen viemärivedet koekäännettiin Viikin puhdistuslaitokselle. Puroon virtasi kirkas vesi.
4 HQS-visiossa Helsingin ”kävely- ja pyöräilykeskusta” ulottuu Merisatamasta Metsäläntielle.
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Kuva 3: Vuoden 1869 kartalla näkyy Hoplaxträsk ja Kumpulanpuron alkuperäinen avouoma Vanhankaupunginlahteen.
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