
Tulvaniitynpuisto ja –
silta - Raide-Jokeri

Puisto- ja siltasuunnitelmien 

esittelytilaisuus 13.6.2019



Tilaisuuden aikataulu

Klo

18:00 Tilaisuuden avaus / Reetta Putkonen

18:05 Raide-Jokerin tilannekatsaus / Ville Reihe

18:10 Raide-Jokerin ympäristökatsaus / Eevaliisa Härö

18:20 Tulvaniityn siltasuunnittelu / Olli Haanperä

18:30 Kysymykset ja keskustelu

Lopetus



Raide-Jokerin tilannekatsaus

• Koko hankkeen aikataulu
• 6/2019 - 2024

• Vantaanjoen puistoalueen aikataulu
• Puistosilta 7/2019 – 8/2020

• Raitiotiesilta 3/2021 – 9/2022

• HSY:n runkojätevesiviemäri 8/2019 ->

• Maaherrantien linja-autoliikenne kiertoreitille 3/2021 →
• Veräjä 6/2019 – 1/2020

• Jalankulku- ja pyörätieyhteydet järjestetään koko rakentamisen ajan
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Ympäristökatsaus

• Eevaliisa Härö
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Suunnitelmat
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Tavoitteet, lähtökohdat ja 
vuorovaikutus
• Mahdollistetaan pikaraitiotien rakentaminen ja toimivat sekä turvalliset 

jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt

• Otetaan huomioon ja pyritään säästämään mahdollisimman laajasti 

nykyiset luontoarvot

• 2017 hyväksytyt liikennesuunnitelmat ja asemakaavat sekä Raide-

Jokerin hankesuunnitelma

• Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin syksyllä 2018 esittelytilaisuudessa 

• Suunnitelmaehdotukset olivat nähtävillä Helmikuussa 2019

• Lautakunta tehnyt päätöksen suunnitelmasta 28.5.2019
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Luontoarvot
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Liito-

oravan 

ydinalue

ylityspaikka

ydinalue

Metso

Metso

Metso

• Liito-orava

• Metso-alue

• Hammashytykkä

• Linnusto

• Ekologinen yhteys

Siltapaikka

hammashytykkä
hammashytykkä

LINNUSTO

LINNUSTO



Suunnittelussa on otettu huomioon

• Liikenne

• Eläimet
• Vuollejokisimpukat ja NATURA arvio

• Liito-oravat

• Linnut

• Taimenet

• Vesilupa AVI 29.5
• Rakentamisen aikaiset vesistövaikutukset 

• Pysyvät vesistövaikutukset 

• Tulvakorkeus 

• Padotus

• Metsoalueet
• Metsoalue (M69) ja arvoluokka I 

kasvillisuuskohde joen itäpuolella

• Veräjämäen rantametsät (Metso-kohde) 

• Hammashytykkä
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• Ekologinen runkoyhteys joen 

länsipuolelle

• Haitallisten vieraslajien torjunta

• Rakentamisen aikaiset vaikutukset
• Työmaan aikainen liikenne

• Työmaasillat

• Pelastustiet

• Pohjamaaolosuhteet

• Ulkonäkö / maisemavaikutukset

• Muiden toimijoiden tarpeet (HSY ja 

Melontamaja)

• Asemakaava ja Yleiskaava



Puistosuunnitelma ja muistutukset
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• Sijainti

• Kustannukset

• Luontoarvot

• Liito-orava

• Metso-alue

• Hammashytykkä

• Linnusto

• Ekologinen yhteys

• Maisema/ virkistys



HSY saneeraamassa jätevesiviemärin (JV800) lähiaikoina

Sähkönsyöttöaseman (SSA) sijoittelu ja vaikutus kaadettaviin puihin tarkentuu jatkosuunnittelussa
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Poistettavat puut

HSY:n

jätevesiviemäri 

edellyttää 

rakentamisalueen



Rakentamisen aikaisten 
vaikutusten lieventäminen

• Istutamme uusia puita

• Kaadettavia puita siirretään metsään 

maapuiksi lahopuujatkumon turvaamiseksi 

(hammashytykkä)

• Säilytettävien puiden aitaaminen

• Puiden kaadot pesimäajan jälkeen

• Vuollejokisimpukat siirretään rakentamisen 

alta yläjuoksulle

• Vesistötyöt tehdään taimenen kutuajan 

ulkopuolella

• Ratkaisut suunnitellaan niin ettei liito-oravan 

ydinalueelta ole tarvetta kaataa puita
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Liito-oravan ydinalueet
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Jatkosuunnittelu
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Raitin linjauksen 

tarkentaminen 



Tutkitut siltaratkaisut (sijainti)

1. Kaksitasoisen sillan vaihtoehdot
• Arvioitu toteuttamiskelvottomaksi. Ei tarkkaa laskelmaa kustannuksista. Arvioitu vertailukustannuksen suuruusluokka 10 M€

2. Yhden sillan vaihtoehdot
• Vertailukustannus 7,6 M€

3. Kahden suoran sillan vaihtoehdot
• Ei tarkkaa laskelmaa. Siltaparin arvioidun vertailukustannuksen suuruusluokka 8 M€

4. Puistosuunnitelman mukainen siltaratkaisu (raitiotiesilta ja kaarisilta)
• Siltaparin vertailukustannus 7,5 M€
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1a) Kaksitasoinen silta – nykyinen silta
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- Nykyisen kaltainen siltaratkaisu ei ole toimiva tulva-aukkovaatimuksen takia (Vesilupa/ AVI) 

- Kulkuyhteys sillalta puistonsuuntaiselle raitille muodostaa padotusesteen molemmin puolin 

jokea.



1b) Kaksitasoinen silta - tulvakorkeus 
huomioitu

15

Uusi penger

jalankulku

- Nykyisen sillan penkereiden leveys ei riitä ja uusien penkereiden luiskat yltävät puistojen puolelle (sinisellä kuvassa)

- Kulkuyhteyksiä järjesteltävä uudelleen (kuvassa tummanvihreällä) penkereiden molemmin puolin (raivausta ja puunkaatoa)

- Nykyinen penger kaivettava auki  laajalta alueelta ja rakennettava uusia mittavia pohjanvahvistuksia -> nostaa kustannuksia 

huomattavasti ja arvioitu toteuttamiskelvottomaksi LISÄTÄÄN VÄRIÄ

Raitiotie ja baana

Raitiotie ja baana

jalankulku

Raitiotie ja baana

jalankulku



2b) Yhden sillan ratkaisu, jkpp eteläreunassa
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2a) Yhden sillan ratkaisu, jkpp pohjois-reunassa

Rakentami

sen 

edellyttäm

ä alue

Rak. 

alue

Rakentami

sen 

edellyttäm

ä alue

Rak. 

alue

Rak. 

alue

Rak. 

alue



2. Yhden sillan ratkaisu maisemassa
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3a) Suorat sillat: raitiotiesilta ja jk/pp-silta pohjoispuolella
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3b) Suorat sillat: raitiotiesilta ja jk/pp-silta eteläpuolella

< Rakentami

sen 

edellyttäm

ä alue

Rak. 

alue

Rak. 

alue

Rak. 

alue



3. Kahden sillan ratkaisu
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Maisemallisesti huono. Siltakannet ovat eritasoissa ja peittävät näkymän 
joen suuntaisesti.

Kulkuyhteyksien kannalta huono, sillan ali ei mahdu kulkuyhteyttä.



• Tekniset reunaehdot
• Vesiluvan tulva-aukkomitoitus

• Maaston muotoja mukaillen

• Turvalliset ja esteettömät 
kulkuyhteydet

• Ympäristön kannalta 
kohtuulliset vaikutukset

• Sillan muoto ja sijainti on 
optimoitu

• Ei tarvita tukia joenuomaan, 
koska asento ja pituus on 
optimaalinen (vesilupa)

• Pohjanvahvistusten kannalta 
hyvä ratkaisu
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4. Puistosuunnitelman siltaratkaisu –
reunaehdot

Raitin linjauksen 

tarkentaminen 



4. Puistosuunnitelman siltaratkaisu –
havainnekuva
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- Kuvassa lopputilanteen 

mukainen tilanne

- Nykyiset puut joudutaan 

korvaamaan istutuksin 

(rakentamisen edellyttämä 

työalue)
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4. Puistosuunnitelman siltaratkaisu –
havainnekuva (raitiotiesilta)



Kiitos!

Siirrytään 
keskustelemaan.

18.6.2019 23



3. Kaksitasoinen silta, penkereet
Nykytilanne:

- korkea, vanha penger

- Bussi-Jokeri

Kaksitasoinen silta:

• Raitiotien tasaus pitää nostaa, jotta JK/PP silta mahtuu

Raitiotie sillan alle (tulva-aukko sekä puiston suuntaisen

kulun ja huoltoajoneuvojen korkeus)

• Vanha penger ei kestä leventämistä ja korottamista vaan

se joudutaan kaivamaan pois ja tilalle rakennetaan uusi

penger, joka pohjavahvistetaan

• Raitiotiesillalla on tila sekä baanalle että Raide-Jokerille

Ehdotetun suunnitelman mukainen Ratiotie- ja baanasilta:

- Nykyistä pengertä madalletaan

- Mahdollinen leventäminen tehdään kevennyksin


