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Hämeenlinnaa moottoritien päälle
Markus Salmela, diplomi-insinööri 
Projektijohtaja, NCC Property Development Oy
markus.salmela@ncc.fi

Marko Saloranta, diplomi-insinööri
Työpäällikkö, NCC Rakennus Oy
marko.saloranta@ncc.fi

Kauppakeskuksen suunnittelu- ja toteutusrat-
kaisuja mitataan kansainvälisellä BREEAM-ympä-
ristöluokitusjärjestelmällä ja kohteen tavoitetaso 
on Very Good. NCC on myynyt kauppakeskushank-
keen Kevalle.

Hämeenlinnakeskuksen 
kaupunkikuvallinen vaikutus
Moottoritie on halkaissut Hämeenlinnan kaupun-
gin 1960-luvulta saakka, jolloin moottoritie raken-
nettiin. Kun ruutukaavakeskustan kaikilla kolmella 
muulla sivulla tulee Vanajavesi vastaan, on keskus-
ta-alueen laajentaminen ollut ennen tätä hanketta 
mahdotonta. Toisaalta kaupungin palvelut ja erityi-
sesti erikoiskauppa ovat siirtyneet keskustan niu-
kan liiketilatarjonnan takia kolme kilometriä kes-
kustasta pohjoiseen Tiiriön alueelle, joten tässäkin 
mielessä hankkeelle on ollut olemassa aito tilaus.

Hämeenlinnan kaupunki päätti ryhtyä kehittä-
mään tätä ns. moottoritien kattamishanketta 2000- 
luvun alkuvuosina ja haki kilpailulla yhteistyö-
kumppania. Kun NCC oli valikoitunut kaupungin 
kumppaniksi vuonna 2003, järjestettiin seuraava-
na vuonna alueen arkkitehtuurista kilpailu, jonka 
voitti Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy. 
Voittajaehdotuksen ”Torit” pohjalta ryhdyttiin laati-
maan asemakaavoitusta. Kaavoitusvaiheessa haas-
teita aiheuttivat mm. alueen korkeusasemat, koska 
moottoritie oli lähes ympäröivien katujen tasossa ja 
tunnelin päälle muodostuvaan kauppakeskukseen 
sekä alueen piha-alueille tuli kuitenkin muodostua 

Hämeenlinnakeskus
Hämeenlinnan keskustassa on käynnissä sen lähi-
historian merkittävin rakennushanke, Hämeenlin-
nakeskus. Kaupungin keskustan kohdalla moottori-
tien päälle ja sen lähiympäristöön on nousemassa 
uutta rakennuskantaa noin 50 000 kerros-m². 

Moottoritien ylittävät sillat, Paasikiventien silta ja 
Kaivokadun silta, on purettu ja rakennettu uudel-
leen. Moottoritien suuntaiset lähikadut, Kaivokatu 
ja Eureninkatu, ovat muuttumassa yksisuuntaisista 
kaksisuuntaisiksi. Uusien siltojen välinen moottori-
tieosuus on katettu tunnelilla noin 220 metrin mat-
kalta. Tämä infrarakentamisen osuus valmistui ke-
sällä 2013.

Noin puoli vuotta infrarakentamisen aloituksen 
jälkeen eli keväällä 2012 NCC aloitti noin 30  000 
kerros-m²:n kauppakeskuksen rakentamisen sen 
noin 800-paikkaisesta pysäköintilaitoksesta, joka 
sijoittuu moottoritietunnelin kylkeen kaupungin 
keskustan puolelle. Pysäköintilaitos ja moottoritie-
tunneli muodostavat uudelle korttelialueelle piha-
kannen, jonka päälle on nousemassa kauppakes-
kuksen lisäksi asuinkerrostaloja neljälle eri tontille, 
yhteensä vajaat 20 000 kerros-m². Asuntoja raken-
tuu kortteliin noin 240 kpl. Hankkeen kokonais-
laajuus kauppakeskuksineen, asuntoineen ja näi-
den yhteisine pysäköintilaitoksineen on yli 80  000 
brutto-m². Kauppakeskukseen tulee vuokrattavaa 
liiketilaa noin 26 000 m² yhteensä noin 70 liikkeel-
le. Kauppakeskus avataan lokakuussa 2014, jolloin 
myös pääosa asunnoista on valmiita. 

Kuva 1. Moottoritien päälle rakentuva Hämeenlinna-
keskus pohjoisesta nähtynä.

Kuva 2. Kauppakeskuksen sisäänkäynti Tulliaukiolta.
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sujuvat kevyen liikenteen reitit. Kaavoitusproses-
si ja siihen liittyvät tunnelin turvallisuusselvitykset 
veivät aikaa niin, että alueen uusi asemakaava hy-
väksyttiin valtuustossa vuonna 2008. Valitusproses-
sin jälkeen asemakaava sai lainvoiman alkuvuonna 
2010, minkä jälkeen käynnistettiin hanke julkisen 
infraurakan osalta. Toteuttajaksi valikoitui YIT. Kai-
kista talonrakennusosioista hankkeessa vastaa NCC.

Kokemuksia hybridihankkeen 
tuotannonohjauksesta
Kun NCC:llä puhutaan hybridihankkeesta, tarkoi-
tetaan laajaa hankekokonaisuutta, johon kuuluu 
usean rakentamistoimialan, esimerkiksi asumisen 
ja liiketilojen, toteutus. NCC:llä hybridihankkeiden 
johtamisen osaamista pidetään tärkeänä tulevai-
suuden kilpailutekijänä.

Tätä kirjoitettaessa kauppakeskuksen toteutus-
vaihe on noin puolivälissä: runkotyöt loppusuo-
ralla, vaipan umpeen saattaminen käynnissä ja si-
sävalmistusvaiheen ensimmäiset työt alkaneet. 
Rakentaminen on käynnistetty myös kahdella nel-
jästä pysäköintitilojen päälle sijoitetusta asuin-
tontista. Hämeenlinnan kaupungin YIT:ltä tilaama 
infraurakka on valmistumassa. Toteutuksen erityis-
piirteet ovat tähän mennessä muodostuneet seu-
raavista tekijöistä: 

 – haasteelliset pohjaolosuhteet entisellä järven-
pohjalla 

 – rakennusalueen halki kulkeva pääväylä, VT3-
moottoritie, ja sitä ympäröivä Hämeenlinnan 
keskustaliikenne

 – usean päätoteuttajan yhtaikaiset infra-, toimitila- 
ja asuintalohankkeet

 – hankkeen laajuus ja toteutusvaiheen pitkä kesto.
Pian rakentamisen käynnistyttyä selvisi, että noin 
sata vuotta sitten Vanajaveteen kuuluneessa raken-
nuspohjassa oli pinnan alla 1–3 metriä paksu pat-
ja turvetta, jota ei etukäteen pohjatutkimuksissa 
tunnistettu. Lisäksi alueella oli paineellinen pohja-
vesi, joka pyrki purkautumaan paaluja pitkin pin-
nalle. Kun kauppakeskuksen pohjaan lyötiin noin 
50  000  jm teräsbetonipaalua moottoritietunnelin 
paalutuksen lisäksi, oli selvää, että pohjan stabili-
teetti oli määräävä tekijä toteutuksen alkuvaihees-
sa.

Pohjan stabiliteetillä oli suuri vaikutus paitsi geo-
teknisiin suunnitteluratkaisuihin myös aikatauluun. 
Turpeen vuoksi massoja vaihdettiin merkittävästi 
kaivutason alapuolelta. Osa kauppakeskuksen paa-
lutuksesta jouduttiin suunnittelemaan ja toteutta-
maan ennakkoon moottoritietunnelin paalutuksen 
yhteydessä. Teknisesti vaikeimmat alueet olivatkin 
rakennuksen liittymäpinnat tunneliin sekä katuihin 
ja siltoihin, jotka oli liikennejärjestelyjen vuoksi ra-

kennettava etukäteen. Näin ollen kauppakeskuksen 
paalutuksen yhteydessä oli olemassa riski valmii-
den rakenteiden sekä katujen ja niiden alla kulke-
van tekniikan vaurioitumiseen. Vaurioriskin pie-
nentämiseksi päädyttiin jättämään terästukiseinää 
maaperään ja toisaalla vaihtamaan betonipaalu-
ja teräsputkipaaluiksi maaperän häiriintymisen mi-
nimoimiseksi. Painumien ja maanpaineen hallitse-
miseksi rakennuksen vierustäytöissä ja katujen alla 
käytettiin laajalti vaahtolasikevennystä.

Rakennusalueen liikennejärjestelyratkaisujen pää-
linjat oli määritetty infraurakan julkisen hankinnan 
sisältöön. Alueen moottoritien yli kukevaa poikit-
taisliikennettä ei saanut katkaista, ja moottoritie-
liikenteen piti toimia pääosan rakentamisajasta 
kahdella kaistalla molempiin suuntiin. Kaupungin 
sisäisen liikenteen tavoitteet ratkaistiin infraurakas-
sa siten, että liikenne ohjattiin kulkemaan korttelin 
ympäri yksisuuntaisesti suurena liikenneympyränä. 
Moottoritietunnelin molemmat päät rakennettiin 
kohti keskikohtaa. Molemmissa päädyissä mootto-
ritien yli menevien siltojen purkamisen ja rakenta-
misen ajaksi liikenne ohjattiin kauppakeskustontin 
kautta tunnelin yli. Liikenneratkaisu osoittautui var-
sin toimivaksi, mutta määritti pitkälti myös kauppa-
keskuksen rakentamisjärjestyksen, kun tontin mo-
lemmat päädyt ja tunnelin vierustat olivat pitkään 
varattuina infraurakkaan.

Infra- ja talonrakennushankkeiden yhtymäkoh-
dat olivat moninaiset ja päivittäiset, kun toimittiin 
vierekkäin ja jopa samoilla alueilla. Talo- ja infra-
hankkeiden toimijat esittivät yhdessä Aluehallinto-
virastolle usean päätoteuttajan toimintamallia, joka 
on Suomessa harvoin käytetty. AVI piti toimintamal-
lia tarkoituksenmukaisena ja lain vaatimat asetuk-
set täyttävänä. Usean päätoteuttajan mallia hank-
keessa puolsivat seuraavat seikat (Teijo Heinonen: 
”Usean päätoteuttajan työmaan turvallisuusyhteis-
työ”, insinöörityö 5/2013):

 – Hankkeessa on monta rakennuttajaa.
 – Kahden päätoteuttajan (NCC ja YIT) välillä ei ole 

urakkasopimussuhdetta, eikä siis toimivaltuuksia 
toisen urakka-alueella.

 – Hankkeiden aloitus ja valmistuminen tapahtuu 
pitkällä aikavälillä.

 – Asuin-, toimitila- ja infrarakentaminen vaativat 
oman alansa ammattitaitoa.

 – Talon- ja infrarakentaminen aiheuttavat erilaisia 
vaaratekijöitä.

 – Laajan ammattitaidon avulla voidaan parantaa 
työturvallisuutta.

Käytännössä päätoteuttajien keskinäistä yhteenso-
vittamista hoidettiin tuotannon vastuuhenkilöiden 
säännöllisissä teknisissä yhteensovituspalavereissa, 
joissa käsiteltiin osapuolten aikataulu- ja aluesuun-
nitelmat sekä esitettiin havaitut suunnitelmien ris-R
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tiriidat. Lisäksi noin kerran kuukaudessa kokoontui 
työsuojeluorganisaatioiden yhteinen turvallisuus-
ryhmä. Päätoteuttajat ylläpitivät erillistä aluesuun-
nitelmaa, jossa kuvattiin kunkin päätoteuttajan vas-
tuulla oleva työmaa-alue sekä yhteisvastuulliset 
alueet, lähinnä tietyt työmaatiet.

Hankkeen laajuuden ja pitkän aikajänteen ha-
vaittiin tuovan erityishaasteensa suunnittelun li-
säksi myös yksittäisten työlajien ohjaukseen. Pers-
pektiiviä antaa se, että kohteen n. 6500 kpl:een 
runkoelementtiasennus kesti vuoden. Suunnitel-
mat tyypillisesti päivittyivät merkittävästi työlajin 
toteutuksen edetessä, jolloin esimerkiksi aloituspa-
laverissa läpikäydyt ratkaisut oli tarkistettava. Myös 
asennusryhmän siirtyessä pitkän työrupeaman jäl-
keen erilaiseen rakenneratkaisuun tai eri käyttötar-
koituksen tilaan, oli laadulliset kriteerit ja painotuk-
set sekä turvallisuustekijät varmistettava uudelleen. 
Pitkä kesto voi jo sinänsä aiheuttaa asenteen turtu-
mista. 

Hankkeen tuotannonohjauksessa näihin haastei-
siin käytettiin seuraavia periaatteita:
•	 Osittelu 

 – tehtävän jako osakokonaisuuksiin huomioi-
den sopivat työalueet ja rakenneratkaisujen 
vaihtumiset 

 – aikataulutavoitteiden ja tehtävän ohjaustoi-
menpiteiden määrittäminen sekä valvonta 
osa-alueittain

 – tehtävänsuunnittelun täydentäminen lähtö-
tietojen tarkentuessa ja alueelta toiselle siir-
ryttäessä.

•	 Näkyväksi tekeminen
 – ei ole kahta todellisuutta (paperit ja työmaa)
 – tiedon oltava sitä tarvitsevien käytössä
 – yksinkertaisimmillaan esim. tehtävän valvon-

nasta merkintä pohjakuvaan työnjohtajan työ-
pisteen seinälle.

•	 Yhteisen osaamispääoman tuominen kriittisiin 
kohtiin

 – ideariihet pienryhmällä vastuuhenkilön tuek-
si: riskit, mahdollisuudet, hyvät toimintatavat, 
vakiovirheet, suunnitteluratkaisujen toteutet-
tavuus. 

•	 Tinkimätön asenne 
 – ei ole huomista (jolle asioita siirretään)
 – asenteen ylläpito erityisesti turvallisuuteen ja 

aikataulutavoitteisiin, joista se heijastuu mui-
hin tekijöihin.

Kun edetään kohti sisävalmistusvaihetta ja viimeis-
telyä, hankkeen haasteena ovat osittaiset käyttöön-
otot. Jo nyt, kun VT3-moottoritietunneli on otettu 
käyttöön, on työmaa-alueella sijaitseviin tunnelin 
teknisiin tiloihin oltava pääsy huoltotöitä varten 
läpi vuorokauden. Lisäksi työmaan poikki kulkevia 
tunnelin hätäpoistumisreittejä ylläpidetään koko 
rakentamisen ajan. Kaksi asuinkerrostaloa otetaan 
käyttöön kesken kauppakeskusrakentamisen ja lo-
put valmistuvat kauppakeskuksen käyttöönoton 
jälkeen. 

Vuoden 2014 loppupuolella ovat hämeenlinna-
laiset saaneet uutta, vireää keskustaympäristöä, Hä-
meenlinnakeskuksen, ja toteuttajat arvokasta osaa-
mista monimuotoisesta rakentamisesta.
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