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Hei,
Viitaten lausuntopyyntöönne 25.3.2019 koskien rautatietunnelihanketta välille Suomi-Viro YVA-ohjelmasta .
Helsinki-Tallinna rautatiehanke on vielä suunnitteluvaiheessa. Eri suunnitelmaversioiden kohdalla hankkeen vaikutukset Suomen Turvallisuusverkko Oy:n kannalta ovat erilaiset,
minkä vuoksi Suomen Turvallisuusverkko Oy:llä ei ole lausuttavaa. Pyydämme edelleen informoimaan Suomen Turvallisuusverkko Oy:tä suunnitelmien tarkentumisesta ja
hankkeen etenemisestä
Ystävällisin terveisin,
Suomen Turvallisuusverkko Oy, asiakaspalvelu
Suomen Erillisverkot -konserni
Puh. 029 444 0400
www.erillisverkot.fi
http://erveuutiset.erillisverkot.fi/
Merkki: HEe

Lähettäjä: asiakaspalvelu.stuve
Lähetetty: tiistai 26. maaliskuuta 2019 8.26
Vastaanottaja: leila.laine@ely-keskus.fi
Kopio: asiakaspalvelu.stuve
Aihe: VASTAANOTETTU: Lausuntopyyntö rautatietunnelihankkeen välille Suomi-Viro YVA-ohjelmasta / INC28683
Hei,
Lausuntopyyntöönne koskien rautatietunnelihanketta välille Suomi-Viro YVA-ohjelmasta on otettu vastaan 25.3.2019. Käsittelynumero on INC28683.

Ystävällisin terveisin
Suomen Turvallisuusverkko Oy, asiakaspalvelu
Suomen Erillisverkot -konserni
Puh. 029 444 0400
www.erillisverkot.fi
http://erveuutiset.erillisverkot.fi/
Merkki: AWe

Lähettäjä: Laine Leila (ELY) <leila.laine@ely-keskus.fi>
Lähetetty: maanantai 25. maaliskuuta 2019 13.13
Vastaanottaja: Espoon kaupunki; ymparisto@espoo.fi; Espoon seudun ympäristöterveys; Helsingin kaupunki; kaupunkiymparisto@hel.fi; Helsingin kaupungin
ympäristökeskus; kauniainen@kauniainen.fi; kirjaamo@kerava.fi; Nurmijärven kunta; Kirjaamo Tuusula; Keski-Uudenmaan ympäristökeskus; Vantaan kaupunki;
ymparistokeskus@vantaa.fi; Vantaan kaupunki ympäristöterveys; AVI Kirjaamo Etelä-Suomi; AVI Ympäristölupa Etelä-Suomi; GTK gtk; info.fi@greenpeace.org;
Helsingin seudun ympäristöpalvelut; Kirjaamo; helsinginpelastuslaitos@hel.fi; tilannekeskus@ku-pelastus.fi; pelastuslaitos@espoo.fi; Liikenne- ja
viestintäministeriö; Trafi Kirjaamo; Luke Kirjaamo; Maa- ja metsätalousministeriö; Kirjaamo Metsähallitus; museovirasto.kirjaamo@museovirasto.fi; Natur och
Miljö r.f.; kirjaamo@defmin.fi; Maavoimien esikunta; kirjaamo.1logr@mil.fi; psv@psv-hrv.fi; Rajavartio esikunta; STM Kirjaamo; Suomen Ammattikalastajaliitto ry;
paivi.lundvall@sll.fi; toimisto@sll.fi; merimuseo@kansallismuseo.fi; Kirjaamo SYKE; asiakaspalvelu.stuve; Tukes kirjaamo; Työ- ja elinkeinoministeriö;
Ulkoasiainministeriö; Nylands Förbund KU; kirjaamo@vayla.fi; Suomen WWF
Kopio: Jaatinen, Karoliina; kustaa@live.com; Eerola Leena (ELY)
Aihe: Lausuntopyyntö rautatietunnelihankkeen välille Suomi-Viro YVA-ohjelmasta
Hei,
Liitteenä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö Finest Bay Area Development Oy:n Viron ja Suomen välisen
rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.
Kuulutus, arviointiohjelma ja liitteenä oleva lausuntopyyntö löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA
Lausunnot pyydetään toimittamaan sekä word- että pdf-muodossa viimeistään 24.5.2019.
Terveisin,
Leila Laine
Tarkastaja | Inspektör
leila.laine@ely-keskus.fi
0295 021 118, vaihde | växel 0295 021 000
Ympäristövalvonta | Miljötillsyn
Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, PL 36, 00521 HELSINKI
NTM-centralen i Nyland, Semaforbron 12 B, 5. vån, PB 36, 00521 HELSINGFORS
www.ely-keskus.fi/uusimaa | www.ntm-centralen.fi/nyland
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pl 36
00521 HELSINKI

Viite

UUDELY/13748/2018

Asia

HELSINKI, Helsinki-Tallinna rautatietunnelihanke
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on varannut Museovirastolle
mahdollisuuden lausunnon antamiseen Finest Bay Area Development Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja koko hanketta koskevasta kansainvälistä
kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100 kilometriä pitkä
merenalainen rautatietunneli. YVA-menettelyssä tarkastellaan Suomen puolella kolmea eri
vaihtoehtoa. VE1a sijoittuu reitille Helsinki-Vantaa lentoasema – Otaniemi – Hramtsowin
matalan keinosaari – Tallinna. VE1b kulkisi lentoasemalta Otaniemen kautta Ulkomatalan
alueelle sijoittuvalle tekosaarelle ja siitä Tallinnaan. VE2 sijoittuisi reitille lentoasema –
Pasila – Helsingin keskusta – Tallinna. Vaikka suurin osa rakentamisesta tapahtuu
maan/merenpohjan alla, on hanke toteutuessaan myös suuri vedenpohjaa muuttava hanke
keinosaarineen, täyttöineen ja ruoppauksineen. Laajalla Helsinkiin tai Espooseen
sijoittuvalla vesirakennushankkeella voi olla vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön.
Museovirasto on toiminut vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun viranomaisena hankkeen
valmistelussa osallistumalla YVA-ohjelman luonnosvaiheen ennakkoneuvotteluun
31.5.2018 ja YVA-prosessin seurantaryhmän kokoukseen 15.1.2019. Museovirasto on
myös kommentoinut YVA-ohjelmaluonnosta suoraan hankkeelle 28.6.2018. Museovirasto
on pitänyt tärkeänä vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointia niillä alueilla, joilla
rakennetaan keinosaari, täytetään, ruopataan tai tehdään muuta vesirakennustyötä. Finest
Bay Area -hanke on 2018 aikana teettänyt merenpohjan vedenalaisinventointia
Koirasaaren, Hramtsowin matalan ja Ulkomatalan ympäristöissä (SubZone Oy raportti
31.12.2018) vedenalaisen kulttuuriperinnön paikantamiseksi. On kiitettävää, että
vedenalaisen perinnön selvitystä on tehty jo hankkeen valmistelun alkuvaiheessa.
Selvityksessä havaittiin kaksi hylkyä tai hylyn osaa, jotka eivät ole muinaisjäännöksiä.
YVA-ohjelman nykytilan kuvauksessa kohdassa 5.4 Maisema ja kulttuuriympäristö
kerrotaan riittävällä tavalla vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä esittäen myös kartta
hankealueen ympäristön tunnetuista arkeologisista kohteista maassa ja vedessä.
Hankkeen vaikutuksia käsittelevässä kohdassa 6.10 Maisema, kaupunkikuva ja
kulttuuriympäristö kerrotaan, että hankkeen valmistelun yhteydessä tullaan hankkimaan
kattava tieto hankkeen sisältämien vesirakennusalueiden vedenalaisesta
kulttuuriperinnöstä. Museovirasto pitää tätä toteamusta tärkeänä. Kun aikanaan tiedetään
tarkemmin, mille alueille rakentaminen kohdistuu, on syytä arvioida vedenalaisen
kulttuuriperinnön yksityiskohtaisemman selvityksen mahdollinen tarve johtuen muun
muassa siitä, että SubZone Oy:n 2018 tekemässä kartoituksessa Ulkomatalan alueella
voimakas aallokko ja merenpohjan jyrkät kalliomuodot heikensivät luotauskuvan laatua ja
PL 913, 00101 Helsinki, kirjaamo@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6000, faksi 0295 33 6999, www.museovirasto.fi

2 (2)
luettavuutta. Ulkomatalan alueella on aiempina vuosikymmeninä havaittu vedenalaista
kulttuuriperintöä, jota ei nyt tehdyssä luotauksessa saatu esiin.
Vedenalainen kulttuuriperintö on käsitelty YVA-ohjelmassa riittävällä tavalla eikä
Museovirastolla ole ohjelmasta huomautettavaa. Museovirastolla ei ole huomautettavaa
myöskään kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä.
Museoviraston yhteyshenkilö on Piritta Häkälä (piritta.hakala@museovirasto.fi, puh. 0295
33 6221) 8.8.2019 asti ja sen jälkeen Maija Matikka (maija.matikka@museovirasto.fi, puh.
0295 33 6284).

Tiedoksi

Yli-intendentti

Petri Halinen

Intendentti

Maija Matikka
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Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö UUDELY/13748/2018

Lausuntopyyntö rautatietunneli Suomen ja Viron välille -hankkeen ympäristövaikutusten
arviointi
Rajavartiolaitos on tutustunut Uudenmaan ELY-keskuksen lähettämiin Finest
Bay Area Development Oy:n laatimiin ympäristövaikutusten arviointiohjelman ja
koko hanketta koskeviin asiakirjoihin. Rajavartiolaitos toteaa lausunnossaan
seuraavaa.
Helsingin ja
merialueista.
turvallisuus
merialueelle
osalta.

Tallinnan välinen merialue on yksi maailman vilkkaimmista
Mikäli tunnelihanke toteutetaan, tulee alueen meriliikenteen
huomioida yhteistyössä merellisten viranomaisten kanssa
tulevan työtunnelin ja mahdollisen keinosaaren rakentamisen

Lisäksi asemien suunnittelussa tulee huomioida rajanylitysliikenne. Mikäli
Suomessa palautettaisiin sisärajatarkastukset Suomen ja Viron välisessä
liikenteessä, tulee henkilöliikenteen osalta huomioida rajatarkastusten
suorittamisen vaatimukset jo suunnitteluvaiheessa.
Raja- ja meriosaston päällikkö
Kontra-amiraali

Markku Hassinen

Yksikön päällikkö
Komentaja

Ismo Siikaluoma

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Rajavartiolaitos 07.05.2019 klo
19:38. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Sisäministeriö
Rajavartiolaitoksen esikunta
PL 3 (Vilhonvuorenkatu 6), 00131 HELSINKI
Puhelin 0295 421 000, Faksi 0295 411 500

Inrikesministeriet
Staben för gränsbevakningsväsendet
PB 3 (Vilhelmsbergsgatan 6), 00131
HELSINGFORS
Telefon 0295 421 000, Fax 0295 411 500

www.raja.fi

www.raja.fi

Ministry of the Interior
Headquarters of the Finnish Border Guard
PO Box 3 (Vilhonvuorenkatu 6), FI-00131
HELSINKI
Phone +358 (0)295 421 000, Fax +358
(0)295 411 500
www.raja.fi

LAUSUNTO

269987

1 (1)

7.5.2019

595/04.01.03/2019

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Viite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö 25.3.2019 UUDELY/13748/2018
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO FINEST BAY AREA DEVELOPMENT OY:N
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa Finest Bay Area Development Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA) ja koko hanketta koskevasta kansainvälistä
kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä. Finest Bay Area Development Oy
suunnittelee rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille.
Suomen YVA-menettelyssä tarkastellaan rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutuksia
Suomen puolella Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. Uudenmaan ELY-keskus toimii
hankkeessa YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena.
Oman toimialansa osalta maa- ja metsätalousministeriö pitää erittäin tärkeänä, että esitetyssä
ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa hankkeen vaikutukset kaloihin,
poikastuotantoalueisiin ja kalastukseen (luku 6.7 Kalat ja kalastus) arvioidaan, niin
rautatietunnelin ja sen edellyttämien rakenteiden kuin myös keinosaaren aiheuttamien sekä
välittömien että välillisten ympäristövaikutusten osalta. Tärkeää on arvioida sekä käytön
aikaiset, rakentamistöiden että myös käytöstä poistamisen vaikutukset.
Toisin kuin arviointiohjelmassa esitetään, Helsingin ja Tallinnan edustalla ja niiden välillä
avomerellä harjoitetaan sekä alku- että loppuvuodesta troolausta, johon hankkeella voi olla
vaikutusta. Tähän kohdistuvat vaikutukset tulee myös selvittää.
Ministeriö pitää hyvänä, että ympäristön nykytilaa koskevassa osassa on esitetty nykytila
hankealueen kalojen, kalastuksen ja vesiviljelyn (luku 5.10. Kalat ja kalasto) sekä
merinisäkkäiden (luku 5.11.4) osalta käyttäen hyväksi myös uusimpia kansallisia selvityksiä
(mm. vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) aineisto,
2018).

Osastopäällikkö

Juha S. Niemelä

Neuvotteleva virkamies

Johanna Niemivuo-Lahti

Tämä vastaus on lähetetty vain sähköisenä. Allekirjoitettu vastaus on maa- ja metsätalousministeriön arkistossa.
TIEDOKSI

Maa- ja metsätalousministeriön osastot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ
Hallituskatu 3 A, Helsinki
PL 30, 00023 Valtioneuvosto

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors
PB 30, 00023 Statsrådet

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
Hallituskatu 3 A, Helsinki
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland
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Uudenmaan ELY-keskus

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 25.3.2019

Puolustusministeriön lausunto Finest Bay Area Development Oy:n ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta ja kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä
Uudenmaan ELY –keskus on pyytänyt puolustusministeriöltä lausuntoa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmasta ja kansainvälisen kuulemismenettelyn tiivistelmästä koskien Finest Bay Area
Development Oy:n suunnitteleman rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille.
Puolustusministeriön näkemyksen mukaan hankkeen vaikutukset Suomeen ovat moninaiset ja
ympäristövaikutusten lisäksi hankkeen vaikutukset turvallisuuteen, myös maanpuolustukseen, on
selvitettävä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
Hankeen jatkovalmistelussa tulee huomioida, että järjestelmällinen merenmittaus ja merenpohjan
koostumuksen tutkimus ovat aluevalvontalain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa.
Lupaviranomaisena toimii Pääesikunta. Myös aineistojen yhdistäminen muuhun olemassa olevaan
merenmittausaineistoon tai julkaisemiseen tulee olla Pääesikunnan erillinen lupa.

Ylijohtaja

Raimo Jyväsjärvi

Suunnittelija

Sami Heikkilä
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§ 194
Rautatietunnelin rakentaminen Suomen ja Viron välille, lausunto
TUUDno-2019-661
Valmistelija / lisätiedot:
Petteri Puputti
Lausuntopyyntö
Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa Finest Bay Area Development Oy:n
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja koko hanketta koskevasta kansainvälistä
kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä.
Lausunto tulee antaa 24.5.2019 mennessä. Tuusulan hallintosäännön mukaan
lausunnon antaa kunnanhallitus.
Finest Bay Area Development Oy suunnittelee rautatietunnelin rakentamista Suomen
ja Viron välille. Suomen YVA-menettelyssä tarkastellaan rautatietunnelihankkeen
ympäristövaikutuksia Suomen puolella Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. YVA-
ohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään muun muassa
perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi
kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten
arviointimenetelmiksi sekä suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.
Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden
rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista ns. Espoon sopimusta (SopS 67
/1997). Sopimuksen perusteella Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on
mahdollisuus esittää mielipiteensä myös koko hankkeen Suomeen
kohdistuvista ympäristövaikutuksista. Uudenmaan ELY-keskus välittää nämä
kannanotot ympäristöministeriölle, joka koordinoi Suomen vastauksen muille valtioille.
Uudenmaan ELY-keskus toimii hankkeessa YVA-lain tarkoittamana
yhteysviranomaisena.
Lisätietoja antaa Leena Eerola Uudenmaan ELYkeskuksessa, puh. +358 295 021 380.
Kansainvälisestä menettelystä antaa lisätietoja Seija Rantakallio
ympäristöministeriössä puh. +358 400 143 937.
Hanketta koskeva kuulutus ja nähtävillä olevat asiakirjat löytyvät osoitteesta www.
ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA
ja ruotsinkieliset sivut www.miljo.fi/FinestBayAreaTallinntunnelMKB
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100 kilometriä pitkä
merenalainen rautatietunneli. Suomen puolella ympäristövaikutusten
arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Uudenmaan alueella,
Suomen aluevesillä ja Suomen talousvyöhykkeellä Viron talousvyöhykkeen rajaan
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saakka. Viron puolelle sijoittuvan reitin osalta Viro toteuttaa ympäristövaikutusten
arvioinnin oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Molemmissa maissa
arvioidaan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.
Hankkeen vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan Suomen puolella kolmea eri reittivaihtoehtoa (VE1a,
VE1b ja VE2) ja Viron puolella neljää reittivaihtoehtoa (VE1a, VE1b, VE1c ja VE2). Tässä
YVA-menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Suomen puolella Viron
talousvyöhykkeen rajaan saakka. Viron puolelle sijoittuvat tunnelilinjauksen, aseman
ja huoltoyhteyssaarien sijaintivaihtoehdot arvioidaan Viron YVA-menettelyssä. Lisäksi
arvioidaan rajat ylittävät vaikutukset molemmissa maissa.
Vaihtoehdossa VE1a tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa
lentoasemalta Otaniemen kautta Hramtsowin matalan alueelle sijoitettavalle
keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan.
Vaihtoehdossa VE1b tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa
lentoasemalta Ilmalan ja Otaniemen kautta Ulkomatalan alueelle sijoitettavalle
keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan. Vaihtoehdon VE1b osalta huomioidaan
mahdollinen liikenteellinen kytkeytyminen Pasilaan. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan
huoltoyhteys, joka tulisi sijoittumaan Koirasaaren alueelle. Varsinainen
ratatunnelilinjaus ei kuitenkaan kulje Koirasaaren kautta, vaan sivuttaa sen muutaman
sadan metrin etäisyydeltä.
Vaihtoehtona VE2 tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa lentoasemalta
Pasilan ja Helsingin keskustan kautta Tallinnan suuntaan. Vaihtoehtoon VE2 ei kuulu
varsinaisen asutun keinosaaren rakentamista. Huoltoyhteys tulisi Uppoluodon
alueelle, missä olemassa olevaa luotoa laajennettaisiin tarvittavilta osin.
Finest Bay Area -hankevaihtoehdoissa (vaihtoehdot VE1a ja VE1b) ratatunnelin linjaus
kulkee Espoon kautta, kun taas FinEst Link -hankevaihtoehdossa (VE2) linjaus kulkee
Helsingin keskustan päärautatieaseman kautta. Espoon sijaintivaihtoehdossa yhteys
ratatunnelista tulee Otaniemen metroaseman alta olemassa olevaan
liikenneverkkoon. Helsingin rautatieaseman kautta kulkevassa linjausvaihtoehdossa
yhteys nousee rullaportailla tai hissillä päärautatieaseman alta. Nousu asemalle on
Espoon kautta kulkevassa linjauksessa selvästi lyhyempi kuin Helsingin
päärautatieaseman alle sijoittuvassa vaihtoehdossa. Hankevaihtoehdoissa VE1a ja
VE1b Otakeilan asema sijaitsee noin 15–20 metriä Länsimetron Keilaniemen aseman
alapuolella. FinEst Link -vaihtoehdossa (VE2) Helsingin keskustan asemalla linjaus
sijaitsee noin 70 metrin syvyydessä.
Kaikkiin hankevaihtoehtoihin liittyy lisäksi rahtiterminaalin rakentaminen Helsinki-Vantaa
lentoaseman pohjoispuolelle ja rautatieyhteys sinne. Rahtiterminaali sijoittuu Tuusulan
eteläosaan Metsäkylän alueelle. Alue on tällä hetkellä maa- ja metsätalousaluetta ja
kiviaineshuollon toiminta-aluetta (otto ja murskaus). Alue sisältyy osittain
lentoaseman melualueelle. YVA-menettely ei koske ratalinjausta rahtiterminaalilta
eteenpäin valtakunnan rataverkkoon. Reitti lentoasemalta rahtiterminaaliin on
yhtenevä kaikissa vaihtoehdoissa. Erona vaihtoehtojen välillä on se, että
hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b ratatunneli sijaitsee lentoasemalta alkaen aluksi
maanalaisena raiteena ja nousee pintaan Tuusulan Myllykylän koillispuolella noin 300
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metriä Tuusulanjoesta itään. Hankevaihtoehdossa VE2 linjaus puolestaan sijaitsee
lentoasemalta alkaen aluksi maanalaisena raiteena ja nousee maanpäälle Tuusulan
Maantiekylässä heti lentoaseman pohjoispuolella.
Rautatietunnelin pituus Helsingin ja Tallinnan välillä on noin 100 kilometriä. Suomessa
tarkastellut vaihtoehdot sijoittuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien alueille.
Näiden lisäksi arvioinnissa tarkastellaan mahdollisen rahtiterminaalin sijoittumista
Tuusulan ja Nurmijärven kuntien rajalle. Vaihtoehdot kulkevat Suomen aluevesillä ja
Suomen talousvyöhykkeellä sekä Viron talousvyöhykkeellä ja aluevesillä. Tässä YVA-
menettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Suomen puolella Viron
talousvyöhykkeen rajaan saakka.
YVA-menettelyssä tarkastellaan lisäksi seuraavia liitännäishankkeita:
Rahtiterminaali Helsinki-Vantaa lentoaseman pohjoispuolelle ja rautatieyhteys
sinne ja arvioidaan rahtiterminaalin aiheuttamat maisemavaikutukset.
YVA-menettelyn ulkopuolelle rajataan seuraavat toiminnot:
Ratalinjaus rahtiterminaalilta eteenpäin valtakunnan rataverkkoon
Keinosaarille mahdollisesti tulevaisuudessa sijoittuva rakennuskanta ja
elinkeinoelämä
Hankkeen tulevaisuudessa mahdollistama yhdyskuntarakenteen sekä
infrastruktuurin kehitys asemien ympäristössä, kuten uusien kiinteistöjen,
toimintojen sekä liikenneyhteyksien rakentuminen
Nollavaihtoehto Suomessa
(VE0+) Hankevaihtoehtojen lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa eli
hankkeen toteuttamatta jättämistä. Nollavaihtoehdon arvioinnissa huomioidaan
kuitenkin mm. ympäröivän liikennejärjestelmän kehittäminen ja mahdolliset kysynnän
kasvun edellyttämät parantamistoimenpiteet, minkä vuoksi käytetään ilmausta VE0+.
VE0+ vaihtoehto perustuu pääosin FinEst Link -hankkeen yhteydessä tehtyihin
skenaarioihin ja liikenne-ennusteisiin (FinEst Link 2018), mutta tässä YVA-menettelyssä
VE0+ ei ole aivan identtinen FinEst Link hankkeessa arvioidun kanssa.
Selvitysten perusteella nykyistä lauttaliikenteen kapasiteettiä voidaan kasvattaa, mikäli
kysyntä kasvaa. On kuitenkin otettava huomioon, että kapasiteetin kasvua rajoittaa
olemassa oleva lauttakannan rajallinen koko sekä liikenteen ruuhkautuminen
satamien lähialueilla. Lauttamatkan nopeutta on mahdollista lyhentää
tulevaisuudessa modernisoimalla kalustoa. VE0+ vaihtoehto tässä YVA-menettelyssä
perustuu nykyisiin satamiin Länsisatamaan, Eteläsatamaan ja Katajanokan satamaan
sekä Vuosaaren satamaan. Lauttojen kävijämääräennusteena käytetään VE0+
vaihtoehdossa 14,1 miljoonaa matkustajaa per vuosi (edestakainen matka) ja
rahtiliikenteen ennusteena Liikenneviraston valtakunnallista meriliikenne-ennustetta,
joka julkaistaan loppuvuodesta 2018. Nykyisen lauttakapasiteetin on arvioitu
vastaavan edellä mainitun kävijämääräskenaarion tarpeita. Kapasiteettiä voidaan
kasvattaa kasvattamalla kalustokokoa tai lisäämällä vuoroja. Rahtiliikenteen osalta on
arvioitu, että ennustettu liikenteen kasvu ei edellytä merkittäviä uusinvestointeja
(FinEst Link 2018).
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Tunnelin rakentaminen on YVA-ohjelmassa arvioitu kestävän kaiken kaikkiaan
karkeasti arvioiden 5–9 vuotta. Tunnelin rakentamisen kokonaiskesto riippuu
keskeisesti mm. tunneliporauksen vuorokausietenemästä ja tunnelin varustelu- ja
poraustöiden limittämismahdollisuudesta. Tunnelia tullaan rakentamaan
samanaikaisesti useasta eri lähtöpisteestä.
YVA-ohjelmavaiheen jälkeen hanke etenee YVA-selostusvaiheeseen. Suomessa
tavoitteena on saada YVA-menettely päätökseen vuoden 2019 aikana.
Kunnanhallituksen lausunto
Tuusulan kunta suhtautuu positiivisesti hankkeen vaikutusten selvittämiseen.
Tuusulan kunta kuitenkin vaatii, että Tuusulan kunnan tulee olla osallisena hankkeen
suunnittelussa niiltä osin, kun sen maankäytölliset ratkaisut koskevat tai vaikuttavat
Tuusulan maankäyttöön. Tämä on ehdoton edellytys, jotta hankkeen
toteuttamiskelpoisuus voidaan varmistaa.
Tuusulan kunnassa on vireillä koko kunnan kattavan yleiskaavan laatiminen. Kaava
keskittyy ennen kaikkea taajamien maankäytön ohjaamiseen. Taajamien ulkopuolelle
ei esitetä kattavasti aluevarauksia, mutta esimerkiksi luonnon kannalta arvokkaat
alueet, kulttuurimaisema ja uusimmat lentomelukäyrät on osoitettu koko kunnan
laajuudelta. YVA-ohjelman mukaan hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b Tallinna-tunneli
nousee maanpintaan Focus-osayleiskaava-alueen pohjoispuolella, noin 300 metriä
Tuusulanjoesta itään, vaihtoehdossa VE2 raide nousee maanpäälle Tuusulan
Maantiekylässä heti lentoaseman pohjoispuolella. Alueelle on Tuusulan yleiskaava
2040 –ehdotuksessa esitetty työpaikka-alueen laajenemissuunta. Merkintä osaltaan
mahdollistaa Tallinna-tunnelin suuaukon sijoittumisen alueelle. Arvokkaista
luontokohteista Myllykylän itäpuolelle sijoittuvat Sikaniemen ja Huhtarinpuron varren
lehtoalue, Allikkolähde ja Töysselinmäen pähkinäpensaslehto. Tien länsipuolelle
sijoittuu arvokas Vähäsuonkallio. Ruotsinkylässä sijaitseva Tuusulanjokilaakson
kulttuurimaisema on maakunnallisesti arvokas.
YVA-ohjelman mukaan tavaraterminaali sijoittuu maa-ainestenottoalueelle / maa- ja
metsätalousalueelle. Yleiskaavaehdotuksessa on esitetty maa-ainestenottoalueet,
mutta alueelle jää voimaan Ruotsinkylä-Myllykylä II -osayleiskaava, jossa alue on niin
ikään maa-ainestenottoaluetta. Ottoalueiden pohjois-lounaispuolella on maa-ja
metsätalousaluetta. Alueella on myös suhteellisen vähän asutusta ja se sijoittuu
lentomelualueelle.
Lentoaseman pohjoispuolisen Focus-alueen asemakaavoitus on vireillä. Tuusulan
kunta katsoo, ettei ratahanke saa aiheuttaa haittaa tai viivytystä alueen
toteuttamiselle. Lisäksi kunta toteaa, että Focus-alueen kautta kulkevan Kehä IV:n
(mt 152) aluevaraussuunnittelu on käynnissä välillä Tuusulanväylä–
Hämeenlinnanväylä. Tien suunnittelu voi edellyttää YVA-menettelyä. Focus-alueen
kohdalla radan suunnittelussa tulee huomioida, ettei sillä aiheuteta vahinkoa alueen
molemmin puolin oleville pohjavesialueille (Ruotsinkylä ja Mätäkivi), eikä alueen
länsipuolella olevalle Päijännetunnelille.
Ratalinjaus päättyy YVA-ohjelmassa rahtiterminaalille, eikä sen liittymisedellytyksiä
valtakunnan rataverkkoon ole tarkemmin selvitetty. Jatkoyhteys on kuitenkin
ehdottoman tarpeellinen hankkeen toteuttamisen kannalta ja radan linjauksella on

Tuusulan kunta
Kunnanhallitus

Ote pöytäkirjasta
20.05.2019

13/2019

5 ( 7)

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Tuusula asianhallintajärjestelmässä

myös vaikutusta rahtiterminaalinen sijaintiin. Radan jatkoyhteyksien
toteuttamiskelpoisuutta tulisi tarkastella mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Rahtiliikenteen ratakäytävää tulee tarkastella riittävän leveänä, jotta sen toteutuksessa
voidaan varautua tulevaisuuden mahdollisiin tehostamistarpeisiin.
Rahtiterminaalin sijoittumiskohtaa ja tilavarausta puntaroitaessa tulee ottaa
huomioon myös alueen tukitoimintojen edellyttämät tilatarpeet, alueen mahdolliset
laajenemisvarat sekä alueen tarvitsemien liikenneyhteyksien järjestäminen.
Rahtiterminaali tulee toteutuessa oletettavasti vetämään puoleensa runsaasti muuta
yritystoimintaa. Mikäli alue kytkeytyy luontevasti tulevaan Kehä IV:ään (mt 152), on
alue myös logistiikan näkökulmasta kiintoisa. Alue on siis hyvin potentiaalinen ja
mahdollisesti valtava tulevaisuuden yrityskeskittymä ja tavaraliikenteen logistiikan
keskus Helsingin seudulla.
Ratahankkeen riippuvuussuhteet ja kytkeytyminen muihin isoihin infra-hankkeisiin on
hyvä tuoda jatkossa selkeästi esille, jotta hankkeen kokonaiskuva välittyy selkeästi
lukijalle. Näitä ovat esimerkiksi Kehä IV ja rahtiliikenteen radan jatke. Tuusulan kunta
haluaa kiinnittää huomiota karttaesityksiin. Koska YVA-ohjelmassa ei esitetä
yksityiskohtaisesti karttoja tunnelin suuaukon tai rahtiterminaalin sijainnista, on
vaikea arvioida hankkeen suhdetta vireillä olevaan kunnan yleiskaavaan, voimassa
oleviin osayleiskaavoihin ja olemassa olevaan maankäyttöön. Tunnelin suuaukko ja
radan pintaosuudet vaikuttavat sijoittuvan maankäytöllisesti haasteellisiin kohtiin ja
ne tulee ehdottomasti suunnitella tiiviissä yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa.
Lisäksi Tuusulan kunta toteaa, että isoja hankkeita kuvailtaessa on hyvä käyttää
luotettavia lähdeaineistoja ja varmistaa niiden ajantasaisuus hankkeiden
valmistelijoilta.
Ehdotus
Esittelijä: Harri Lipasti
Kunnanhallitus päättää
merkitä tiedoksi Finest Bay Area Development Oy:n YVA -ohjelman ja
kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditun tiivistelmän
antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY -keskukselle
toimitettavaksi
tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös
Ehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi
Uudenmaan ELY-keskus
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Ote pöytäkirjasta, joka on asetettu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 22.5.2019

Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty tiedoksi sähköpostilla (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
§ 19) 22.5.2019
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Muutoksenhakukielto
§194
Muutoksenhakukielto
Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lausunto

1 (2)
299/00.02.023.0230/2019

23.5.2019

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Lausuntopyyntö Finest Bay Area Development Oy:n Viron ja Suomen välisen rautatietunnelin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
LAUSUNTO FINEST BAY AREA DEVELOPMENT OY:N VIRON JA SUOMEN VÄLISEN RAUTATIETUNNELIN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kiittää otsikossa mainitusta lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa:
Helsinki-Tallinna -tunneli on tunnistettu tärkeänä yhteystarpeena sekä Uusimaa-kaavassa että MAL-suunnitelmassa, joissa kummassakin kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen on yhtenä pääteemana. Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää
päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla. Liikenteen osalta painopisteen siirtyminen niin
henkilö- kuin rahtiliikenteessä lento- ja laivaliikenteestä raideliikenteeseen on tärkeä
kehityskulku. Tämä vähentää myös liikenteestä aiheutuvia ilmanlaatua heikentäviä
päästöjä ja niiden terveyshaittoja. Helsinki-Tallinna rautatietunnelin ilmastovaikutusten arviointi esitetään tehtävän kolmella tasolla: kansainvälisesti, kansallisesti ja seudullisesti. Liikenne-ennusteista on tarkoitus luoda kysyntämalli. Ilmastovaikutuksia
tulisi esittää YVA-raportissa useaan eri skenaarioon pohjautuen sen mukaan, miten
esimerkiksi YVA-ohjelmassa tunnistetut herkkyystekijät, kuten Rail Baltican toteutuminen, mutta myös esimerkiksi lentoliikenteen verotuskohtelun mahdolliset muutokset ja demografiset muutokset Virossa ja Etelä-Suomessa vaikuttavat hankkeen ilmastopäästöihin ja millainen päästökehitys olisi ilman tunnelia.
Hankkeen resurssitehokkuutta on arvioitava kansainvälisesti standardoidulla menetelmällä. Rautatietunnelin rakenteiden käyttöiäksi mainitaan sata vuotta, minkä jälkeen tunnelia voidaan hyödyntää muun infrastruktuurin, kuten maalämmön, rakentamiseen.
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa Helsinki-Tallinna raidetunnelin
päätösprosessia erityisesti siitä näkökulmasta, mitkä sen rakentamisen ja toimintaajan aikaiset ilmastovaikutukset tulevat olemaan nollavaihtoehtoon verrattuna. YVAraportissa tulisi esittää, kuinka pitkän ajan kuluttua rakentamisen ja käytön myötä
kaupunkien välisen liikenteen päästöt alkavat olla pienemmät kuin pelkästään laivaja lentoliikenteeseen perustuvan liikenteen (nollavaihtoehto) tapauksessa. Koska
hankkeessa rakennetaan uutta ja runsaasti materiaaleja siirtävää ja käyttävää infrastruktuuria, olisi hiilijalanjäljen laskennassa huomioitava myös rakentamistuotteiden
päästöt, ei ainoastaan energiankulutus.
Tunnelilinjausten alueilla sijaitsee HSY:n järjestelmiä, laitteita, vesijohtoja, viemärilinjoja sekä tilavarauksia. Suunnittelussa ja toteutuksessa tulee olla lähtökohtana, ettei
vesihuollon linjoille ja järjestelmille aiheudu haittaa tai vahinkoa. Kuten arviointiohjelman kohdassa 4.9 on todettu, tulee jatkosuunnittelussa määrittää tarkemmin risteämis
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kohdat HSY:n johtolinjojen ja rakenteiden kohdilla ja tarkentuneet tiedot esittää arviointiselostuksessa. Tarkemmissa suunnitelmissa tulee esittää tarvittavat riskitarkastelut ja suunnitelmat toimenpiteineen vesihuollon risteämiskohdista. Mahdollisten risteävien rakenteiden osalta tulee rakentamishankkeeseen ryhtyvän tehdä HSY:n
kanssa sopimus, jossa määritellään velvoitteet ja toimintatavat risteämisille.
Yhteyshenkilöinä tarvittaessa toimivat: seutu- ja ympäristötiedon ilmastoasiantuntija
Maaria Parry p. 0504121193, seutu ja ympäristötiedon ilmansuojeluasiantuntija Outi
Väkevä p. 0456357698 sekä vesihuollon yksikön päällikkö Jukka Saarijärvi p.
0505931023.
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Lausunto Finest Bay Area Development Oy:n Viron ja Suomen välisen
rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

VD/2762/11.00.03.00/2019
HP/GK/LL
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) pyytää YVA-lain tarkoittamana
yhteysviranomaisena Vantaan kaupungin lausuntoa Finest Bay Area Development Oy:n Suomen ja
Viron välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunto tulee
toimittaa viimeistään 24.5.2019.
Arviointiohjelma ja kuulutus löytyvät osoitteesta: www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100 kilometriää pitkää merenalainen
rautatietunneli. Suomen puolella ympäristövaikutusten arviointimenettelyss ää tarkastellaan hankkeen
vaikutuksia Uudenmaan alueella, Suomen aluevesillää ja Suomen talousvyöhykkeell ää Viron
talousvyöhykkeen rajaan saakka. Viron puolelle sijoittuvan reitin osalta Viro toteuttaa
ympäristövaikutusten arvioinnin oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Molemmissa maissa
arvioidaan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.
Arvioitavat vaihtoehdot
Suomen puolella YVA-menettelyssä tarkastellaan kolmea eri reittivaihtoehtoa (VE1a, VE1b ja VE2).
Hankevaihtoehtojen lisäksi tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistää (VE0+).
Vaihtoehdossa VE1a tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa lentoasemalta Otaniemen
kautta Hramtsowin matalan alueelle sijoitettavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan.
Vaihtoehdossa VE1b tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa lentoasemalta Ilmalan ja
Otaniemen kautta Ulkomatalan alueelle sijoitettavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan. Ilmalan
asema sijaitsisi kuvan 5-15 perusteella keskellä Pohjois-Pasilan ratapihaa, ei Ilmalan aseman alla.
Vaihtoehdon VE1b osalta huomioidaan myös mahdollinen liikenteellinen kytkeytyminen Pasilaan.
Arvioinnissa huomioidaan myös kummankin vaihtoehdon huoltoyhteys, joka tulisi sijoittumaan
Koirasaaren alueelle.
Vaihtoehtona VE2 tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa lentoasemalta Pasilan ja
Helsingin keskustan kautta Tallinnan suuntaan. Huoltoyhteys tulisi Uppoluodon alueelle, mutta
vaihtoehtoon VE2 ei kuulu asutun keinosaaren rakentamista. VE2:ta on aiemmin tutkittu Uudenmaan
liiton, Harjun lääninhallituksen, Helsingin ja Tallinnan kaupunkien sekä Viron liikenneministeriön ja
Suomen Liikenneviraston yhteisessä FinEst Link –aluekehityshankkeessa. FinEst Linkin vaikutukset on
arvioitu suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin mukaisesti hankkeen loppuraportissa, mutta
VE2:n vaikutuksia ei ole vielä arvioitu erillisessä YVA-menettelyssä.
Kaikkiin hankevaihtoehtoihin liittyy rahtiterminaalin rakentaminen Helsinki-Vantaan lentoaseman
pohjoispuolelle ja rautatieyhteys sinne.
Hankevaihtoehtojen lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta
jättämistä. Nollavaihtoehdon arvioinnissa huomioidaan kuitenkin mm. ympäröivän liikennejärjestelmän

Ote pöytäkirjasta
Kaupunginhallitus
20.05.2019

20

Sivu 5

kehittäminen ja mahdolliset kysynnän kasvun edellyttämät parantamistoimenpiteet, minkää vuoksi
vaihtoehdosta käytetään ilmausta VE0+.
Toiminnan kuvaus
YVA-menettelyssä tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua. Finest Bay Area (VE1a ja VE1b) ja FinEst Link
(VE2) eroavat toisistaan muun muassa rautatietunnelin linjauksen, asemien lukumäärän ja
sijaintipaikkojen sekä rautatietunnelin teknisten ratkaisujen (tunnelin koko ja raiteiden lukumäärä)
osalta.
Ratatunneli sijaitsee noin 60–200 metrin syvyydessä, joten se risteää selvästi olemassa olevan
infrastruktuurin alapuolella, eikä näin ollen aiheuttane merkittäviä muutoksia tai häiriötä nykyiselle
infrastruktuurille. Ratatunnelilinjaukset kulkevat merialueella yli 100 metrin syvyydessä. Ratatunneli
nousee maanpinnalle lentoaseman pohjoispuolella Tuusulan puolella.
Finest Bay Area -vaihtoehtojen VE1a ja VE1b ratatunnelit toteutetaan kahtena tunneliputkena
halkaisijaltaan noin 17,4 metriä. Toisessa tunnelissa kulkee väliseinällä erotettuna kaksi raidetta sekä
niiden alapuolella tekniikka, pelastus- ja huoltotilat. Toisessa tunneliputkessa varaudutaan liikennöimään
tavarajunilla sekä käyttämään tunnelia huolto- ja pelastustoimintaan. Tunneleiden keskipisteiden
etäisyys toisistaan on 37,4 m.
FinEst Link -vaihtoehdon VE2 mukainen ratkaisu on kolme tunneliputkea, joista kaksi on raideliikenteelle
ja keskellä yksi pelastus- ja huoltotarpeita varten. Halkaisijaltaan isommat ovat 10 metriä ja pienempi
keskelle sijoittuva 8 metriä. Raideliikenteelle varatuissa tunneliputkissa on yksi raide. Niiden etäisyys
keskellä kulkevasta huoltotunnelista on noin 35 metriä.
Raideleveytenä tarkastellaan VE1a- ja Ve1b-hankevaihtoehdoissa eurooppalaista (1435 mm) ja
suomalaista (1524 mm). VE2-vaihtoehdossa tarkastellaan eurooppalaista raideleveyttä.
Tunneli rakennetaan sekä perinteisellä poraus–räjäytys -louhintamenetelmällä että TBM-menetelmällä
(Tunnel Boring Machine), joka tarkoittaa täysperäporausta, jolla koko tunneliprofiilin laajuinen tunneli
porataan kerralla valmiiksi. Tunnelien rakentamisesta syntyy merkittävä määrä, yhteensä noin 70–80 milj.
m3 louhetta, josta suurin osa käytetään uuden keinosaaren rakentamiseen. Muita käyttökohteita
louheelle ovat Tallinnan päähän vesialueelle sijoittuva, tunnelin huoltotoimintaan keskittyvä saari,
hankkeen infrarakenteiden täytöt sekä mahdollisesti hankkeen ulkopuoliset rakennushankkeet.
Murskeen ja louheen välivarastointitarpeet ja mahdolliset sijoituspaikat tarkentuvat teknisen
suunnittelun edetessä, ja ne esitetään arviointiselostuksessa.
Lentoasemalta syntyvän murskeen osalta kuljetusreitit suunnitellaan Kehä III:n kautta Vuosaaren
satamaan. Ve1a- ja Ve1b-vaihtoehdoissa lentoaseman huoltotunnelit rakennetaan haarana olemassa
olevista Lentoaseman ja Kehäradan huoltotunneleista. VE2 osalta huoltotunneleita ei ole esitetty.
Hankealueen kuvaus Helsingin seudulla
Suomen rahtiterminaali sijoittuu Tuusulan eteläosaan Metsäkylän alueelle. Alue on tällä hetkellä maa- ja
metsätalousaluetta ja kiviaineshuollon toiminta-aluetta (otto ja murskaus). Alue sisältyy osittain
lentoaseman melualueelle.
Liikenteen ja saavutettavuuden näkökulmasta ratatunnelin ensimmäinen aseman seutu, Helsinki-Vantaa,
on keskeinen kansainvälisen liikenteen solmukohta.
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Pasila on saavutettavuudeltaan yksi Suomen parhaita alueita liikenteen risteyskohtana.
Liikennehankkeiden ja lisärakentamisen johdosta Pasilan merkitys keskuksena kasvaa. VE2:n Pasilan
aseman sijainti Pohjois-Pasilassa ei vastaa FinEst Link –projektin loppuraportin mukaista Pasilan aseman
sijaintia. Väärä aseman sijainti johtaa vääriin tuloksiin arvioinnissa.
Ilmalassa on oma rautatieasema, josta on yhteydet Helsingin keskustaan ja kehärataa pitkin
lentoasemalle. Kuva 5-15 mukaan tunneliasema sijaitsee kuitenkin Pohjois-Pasilassa ratapihan alla, josta
on yli 0,5 km Ilmalan asemalle.
Helsingin rautatieasema on Suomen rataverkon ja pääkaupungin saavutettavuuden kannalta merkittävin
asema.
Otakeilan asema sijoittuu Tapiolan, Otaniemen ja Keilaniemen muodostamaan merkittävään
työpaikkakeskittymään arviointiohjelman selostuksen mukaan lähelle Otaniemen metroasemaa, mutta
kuvan 5-13 mukaan se sijoittuu Keilaniemeen noin 300 metrin päähän Keilaniemen metroasemasta.
Ratatunnelin reitit sijaitsevat sekä vedenhankintaa varten tärkeillä että soveltuvilla lentoaseman
pohjavesialueella sekä osa vaihtoehdoista myös Backaksen ja Kaivokselan pohjavesialueilla. Lisäksi reitin
varrella on alueita, joilla voi olla pora- tai rengaskaivoja. Lisäksi on todennäköistä, että eri
tunnelivaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsee maalämpökaivoja. Yksityistalouksien kaivot ja
maalämpökaivot kartoitetaan suunnittelun edetessää. Kaikki arvioitavat linjausvaihtoehdot ylittävät
Päijänne-tunnelin Lentoaseman pohjoispuolella, missä rata kulkee maanpinnalla.
Lentoaseman alueella kalliopohjavedessä on todettu lentokoneiden jäänestoon käytettävää glykolia ja
sen hajoamistuotteita.
Linjausvaihtoehdot alittavat Natura-alueverkostoon kuuluvan Vantaanjoen sekä joen varren arvokkaat
luontokohteet.
Arvioitavat vaikutukset
Arviointiohjelmassa on esitelty arvioitavat vaikutukset mm. ihmisten terveyteen, elinoloihin,
viihtyvyyteen, elinkeinoihin, aluetalouteen, työllisyyteen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan,
kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön, maankäyttöön, kaavoitukseen, suojelukohteisiin, kasvillisuuteen,
eläimiin, vedenalaiseen luontoon, kaloihin ja kalastukseen, pohjaveteen, meriveden laatuun,
merivirtauksiin, jäätilanteeseen, maa- ja kallioperään, merenpohjaan, liikenteeseen, meluun, tärinään,
päästöihin ilmaan ja ilmanlaatuun, luonnonvarojen käyttöön, jätteisiin, onnettomuus- ja häiriötilanteisiin
sekä elinkaariajattelun mukaisesti ratatunnelin käytöstä poistoon. Rautatietunnelihankkeessa arvioidaan
myös rajat ylittävät vaikutukset Viroon.
Merkittäviksi tunnistettavia vaikutuksia ovat Vantaan kannalta liikenteelliset vaikutukset
liikennejärjestelmään ja liikenteen kysyntämuutoksiin. Oleellista on tunnistaa, millaisia vaikutuksia
tunnelilla on saavutettavuuteen ja matka-aikoihin.
Hankkeen liikenteelliset vaikutukset arvioidaan kolmella tasolla: kansainväliset, kansalliset ja seudulliset
vaikutukset. Kansainvälisellä tasolla arvioidaan vaikutukset Suomen rajat ylittäviin henkilö- ja
tavaravirtoihin raide-, meri- ja lentoliikenteessä. Kansallisella tasolla arvioidaan vaikutukset
valtakunnallisiin henkilö- ja tavaravirtoihin tie-, raide- ja lentoliikenteessä. Seudullisella tasolla arvioidaan
vaikutukset henkilö- ja tavaravirtoihin tie- ja raideliikenteessä sekää henkilöliikenteen osalta kävely- ja
pyöräilyliikenteessä liityntäliikenteen ja kulkutapamuutosten osalta. Liikenteen kysyntäennusteisiin
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perustuen arvioidaan varsinaiset vaikutukset (aika- ja kustannusvaikutukset, muut liikenteelliset
vaikutukset ja ulkoisvaikutukset, liikenneturvallisuus, päästöt, melu ja tilantarve). Kaikilla tasoilla
arvioidaan verkon yhtenevyyttä ja kapasiteetin riittävyyttä hankkeen aiheuttamien kulkutapa- ja
reitinmuutosten jälkeen.
Lentoaseman alueella kalliopohjavedessä on todettu lentokoneiden jäänestoon käytettävää glykolia ja
sen hajoamistuotteita. Arviointiohjelmassa todetaan, että aineiden vaikutus tunnelin rakentamiseen ja
käytettäviin materiaaleihin tulee selvittää jatkosuunnittelun yhteydessä. Lisäksi rakentamisen yhteydessä
tulee huomioida tunneliin päätyvän mahdollisesti pilaantuneen pohjaveden käsittely. Glykolin riskit
tunnelin eroosiolle huomioidaan materiaali- ja tekniikkavalinnoissa. Suunnittelu tarkentuu hankkeen
edetessä, jolloin myös reitin sijoittuminen suhteessa glykolialueisiin tarkentuu.
Maakuntakaava
Nähtävillä olevassa Uusimaa 2050 -maakuntakaavaehdotuksessa on esitetty FinEst Link-vaihtoehdon
(VE2) mukainen linjaus liikennetunnelin ohjeellisena linjauksena. Linjaus kulkee Tallinnasta Helsingin
keskustan kautta lentoasemalle ja lentoasemalta edelleen kohti itää. Suunnitteluperiaatteena on ollut
varautuminen Tallinna-tunnelin ja Lentoradan toteuttamiseen. Lisäksi varaudutaan Itäradan
toteuttamiseen vuoden 2050 jälkeen. Selostuksessa todetaan, että tulevaisuudessa Lentorata, Itärata ja
Tallinna-tunneli voivat täydentää lentoliikennettä varsinkin, jos ne toteutetaan suurnopeusratoina.
Maakuntakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan, että Finest Bay Arean linjausvaihtoehdot (VE1a ja
VE1b) eivät kytkeydy riittävän hyvin Suomen valtakunnalliseen liikennejärjestelmään, niistä ei ole
riittävän kattavia selvityksiä, eivätkä ne tue Helsingin ja Tallinnan välistä kaksoiskaupunkikehitystä. Näistä
syistä vain FinEst Link -projektin tuottama linjaus on merkitty maakuntakaavaan.
Kaupunginhallitus 20.5.2019 § 20
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:
Päätetään antaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle seuraava lausunto:
Kaupunginhallitus lausuu Finest Bay Area Development Oy:n Suomen ja Viron välisen
rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavaa.
Vantaan kaupunki keskittyy lausunnossaan Vantaan kaupungin alueelle tehtävään arviointiin, jollei
muualla aiheutuvilla vaikutuksilla ole laajempaa joukkoliikenteeseen kohdistuvia vaikutuksia.
Vantaan kannalta merkittäväksi tunnistettavia vaikutuksia ovat liikenteelliset vaikutukset. Saavutettavuus
ja matka-ajat ovat tällöin keskeisiä vaikutuksia. Lisäksi liikennejärjestelmän vaikutusten arviointi on
keskeistä. Matkustajat arvostavat mahdollisimman vaihdottomia matkoja. Matkustajia ovat niin
suomalaiset turistit, opiskelijat ja liikemiehet kuin virolaiset turistit, liikemiehet ja Suomessa
työskentelevät virolaiset, jotka asuvat ympäri pääkaupunkiseutua tai muualla Suomessa.
Arviointiselostuksessa on arvioitava kunkin matkustajatyypin merkittävien kohteiden saavutettavuus ja
matka-aika niihin. Tärkeänä on pidettävä matkustamisen sujuvuutta ja mahdollisuuksia vaihtaa
kulkuneuvosta toiseen sujuvasti ilman pitkiä vaihtomatkoja eri reittivaihtoehdoissa varsinkin, kun joissain
vaihtoehdoissa vaihtomatka kulkuneuvosta toiseen on pitkä. Arviointi koskee nimenomaa vaihtoja
Helsingissä ja Espoossa eri reittivaihtoehdoissa, koska kaikki vaihtoehdot matkustajaliikenteen osalta
päättyvät kuitenkin Helsinki-Vantaan lentoasemalle.
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Arviointiohjelmassa ei ole esitetty VE2-vaihtoehdon lähtötietoja ja teknistä kuvausta tasapuolisesti, jotta
ne olisivat vertailukelpoisia VE1a:n ja VE1b:n kanssa.
Arviointiselostuksen kuvissa on esitettävä mm. VE2-vaihtoehdossa käytettävät huoltotunnelit Vantaalla.
Arviointiohjelman kuvan 5-14 mukaan FinEst Linkin (VE2) Pasilan asema sijaitsee Pohjois-Pasilassa
keskellä ratapihaa. FinEst Link -projektin loppuraportin mukaan FinEst Linkin Pasilan asema sijaitsee
Pasilan asemalla maan alla. Arviointi on tehtävä oikeiden suunnitelmien mukaan.
Vaikutusten arvioinnissa on tutkittava ja selvitettävä lentoasemalta kalliopohjaveteen päässeen glykolin
ja sen hajoamistuotteiden vaikutukset ratatunneliin. Tämä edellyttää näytteidenottoa kallioperästä.
Vaikutusten arvioinnin tuloksia käytetään lupaharkinnan perusteena, ja tällöin on tärkeätä tietää glykolin
aiheuttamat arvioidut vaikutukset.
Vantaalla on laadittavana uusi yleiskaava. Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä talvella 2019.
Arviointiselostukseen on lisättävä yleiskaavaluonnos vaikutusten arvioinnin pohjaksi.
Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano:

Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Muutoksenhakuohje:

3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:
Gilbert Koskela, puh. 050 312 1915, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

23.5
Lausunto
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö

1 (3)
ESAVI/10590/2019

24.5.2019

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 25.3.2019, UUDELY/13748/2018

Suomen ja Viron välisen rautatietunnelin ympäristövaikutusten arviointiohjelma
Finest Bay Area Development Oy suunnittelee merenalaisen rautatietunnelin
rakentamista Suomen ja Viron välille.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE0+:

Lauttaliikenne jatkuu kuten nykyisin, mutta huomioituna muutosennusteilla
laivaväylien ja matkustajamäärien suhteen.

VE1a:

Rautatietunneli välillä rahtiterminaali – Helsinki-Vantaa lentoasema –
Otakeila – Hramtsowin matala; lisäksi Koirasaareen rakennettava
huoltoyhteystunneli

VE1b:

Rautatietunneli välillä rahtiterminaali – Helsinki-Vantaa lentoasema – Ilmala
− Otakeila – Ulkomatala; lisäksi Koirasaareen rakennettava huoltoyhteystunneli

VE2:

Rautatietunneli välillä rahtiterminaali – Helsinki-Vantaa lentoasema – Pasila
– Helsingin keskusta (Rautatientorin alue) – Uppoluoto (huoltoyhteys)

Ratatunnelin reitti kulkee maa-alueella valtaosin rakennetun taajama-alueen alitse.
Kaikkiin vaihtoehtoihin liittyy rahtiterminaalin rakentaminen Helsinki-Vantaa
lentoaseman pohjoispuolelle Tuusulan eteläosaan ja rautatieyhteys sinne.
Tunnelin rakentamisen arvioidaan kestävän 5-9 vuotta ja tunnelia rakennetaan
samanaikaisesti useasta eri lähtöpisteestä.
Lausunto
Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualueen
ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa:

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna
puh. 029 501 6000
kirjaamo.etela@avi.fi
www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka
Birger Jaarlin katu 15

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4

ESAVI/10590/2019
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Talousvesi
Arviointiohjelman mukaan ratatunnelin reitti sijaitsee sekä vedenhankintaa varten
tärkeillä että soveltuvilla pohjavesialueilla. Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsee sekä
käytössä olevia vedenottamoita että varavedenottamoita. Lisäksi reitin varrella on
alueita, joilla voi olla yksityisiä pora- tai rengaskaivoja sekä todennäköisesti myös
maalämpökaivoja. Kaikki linjausvaihtoehdot ylittävät Päijänne-tunnelin lentoaseman
pohjoispuolella, missä rata kulkee maanpinnalla.
Ohjelman mukaan hankkeella voi olla vaikutuksia pohjavesiin sekä rakentamisen että
toiminnan aikana. Pohjavesivaikutusten arvioinnissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia
pohjavesien laatuun ja määrään ja yksityistalouksien kaivot ja maalämpökaivot
kartoitetaan. Ohjelman mukaan vaikutuksia arvioidaan hankealueella ja sen
välittömässä läheisyydessä. Arvioinnissa hyödynnetään hankealueella tehtyjä
selvityksiä sekä julkisesti saatavilla olevaa aineistoa. Ympäristöluvan hakemisen
yhteydessä tehdään maaperän ja pohjaveden perustilaselvityksen tarvearviointi ja
tarvittaessa tehdään maaperän ja pohjaveden perustilaselvitys.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää välttämättömänä, että jo arviointiselostusvaiheessa vaikutukset pohjavesialueisiin ja niillä sijaitseviin vedenottamoihin ja
varavedenottamoihin sekä yksityistalouksien talousvesikaivoihin arvioidaan sellaisella
tarkkuudella, että voidaan saada mahdollisimman luotettava kuva hankkeen eri
vaihtoehtojen vaikutuksista pohjaveden sekä talousveden laatuun ja määrään.
Melu, tärinä, pöly
Arviointiohjelman mukaan rakentamisen aikana räjäytyksistä ja porauksista, louheen
kuljetuksesta maalla ja merellä sekä keinosaaren rakentamisesta voi aiheuta melu-,
tärinä- ja pölyhaittoja. Rakentamisen aikaiset meluhaitat arvioidaan mallintamalla.
Rakennusten tärinä- ja runkomelutasoja arvioidaan tunnelin louhintatyön ja radan
käyttövaiheen osalta. Rakentamisen aikaisia pölyhaittoja arvioidaan perustuen
louhintamääriin ja rakentamistapaan.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena esitettyjä hankkeen melu-,
tärinä-, runkomelu- ja pölyhaittojen arviointia. Arvioinnissa on tärkeää kuvata myös
haitan arvioitu kestoaika kussakin rakentamiskohteessa sekä haittojen
lieventämistoimenpiteet.
Uimavesi
Arviointiohjelman mukaan vesialueeseen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa
käytetään virtaus- ja vedenlaatumallinnusta.
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että arviointiselostuksessa
esitetään hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat yleiset uimarannat ja hankkeen
vaikutukset uimaveden laatuun ja arvioidaan haittojen kestoajat.

Muilta osin arviointiohjelmasta ei ole huomautettavaa.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36
00521 Helsinki

Helsingin kaupunginmuseon lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan, Finest Bay Area Development Oy:n Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä –hanke.
HEL 2019-003800 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Helsingin kaupunginmuseolta lausuntoa Finest Bay Area Development
Oy:n Rautatietunneli Suomen ja Viron välillä -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja koko hanketta koskevasta kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100
kilometriä pitkä merenalainen rautatietunneli, joka lyhentäisi matkustusaikaa maiden välillä huomattavasti sekä avaisi ratayhteyden HelsinkiVantaa -lentoasemalta suoraan Tallinnaan. Rautatietunneli Suomen ja
Viron välillä -hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi on valmistunut Pöyry Finland Oy:n laatima ympäristövaikutusten arviointiohjelma
joulukuussa 2018.
YVA-menettelyssä tarkastellaan Suomen puolella kolmea eri reittivaihtoehtoa.
VE1a sijoittuu reitille Helsinki-Vantaa lentoasema – Otaniemi – Hramtsowin matalan keinosaari – Tallinna.
VE1b sijoittuu reitille Helsinki-Vantaa lentoasema – Ilmala – Otaniemi –
Ulkomatalan
alueelle sijoittuva tekosaari – Tallinna. Tämän vaihtoehdon osalta
huomioidaan mahdollinen liikenteellinen kytkeytyminen Pasilaan.
VE2 sijoittuisi reitille Helsinki-Vantaa lentoasema – Pasila – Helsingin
keskusta (Rautatientorin alue) – Tallinna.
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Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy rahtiterminaalin rakentaminen HelsinkiVantaa lentoaseman pohjoispuolelle Tuusulan Metsäkylän alueelle ja
raideyhteys sinne.
Museovirasto on toiminut vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun viranomaisena hankkeen valmisteluvaiheessa osallistumalla YVA-ohjelman luonnosvaiheen ennakkoneuvotteluun 31.5.2018 ja YVA-prosessin seurantaryhmän kokoukseen 15.1.2019. Museovirasto on myös
kommentoinut YVA-ohjelmaluonnosta suoraan hankkeelle 28.6.2018
sekä antanut lausuntonsa 30.4.2019 siitä, onko vedenalainen kulttuuriperintö sekä vesirakentamisen vaikutukset siihen otettu riittävällä tavalla huomioon ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa.
Helsingin kaupunginmuseo on perehtynyt hankkeeseen ja tarkastelee
sen vaikutuksia tehtävänsä mukaisesti Helsingin manneralueen arkeologisen kulttuuriympäristön ja -perinnön vaalimisen ja säilymisen näkökulmasta.
Suurin osa rakentamisesta tapahtuu maan ja merenpohjan alla. Helsingin maa-alueella reitti kulkee YVA-ohjelman perusteella rakennetun
taajama-alueen alitse. Rautatielinja nousee maanpinnalle osin välillä
Lentoasema – rahtiterminaali (Tuusulan alueella). Esimerkiksi Helsingin keskustan asemalla linjaus sijaitsee noin 70 metrin syvyydessä ja
Ilmalan uusi asema noin 50 metriä nykyisen Ilmalan juna-aseman tason alapuolella. Uudet asemat yhdistetään olemassa oleville asemille
liukuportain ja/tai hissein.
Suunniteltujen asemien seudut Helsingin alueella ovat nykyään ihmisen muokkaamaa kaupunkiympäristöä. Maanpäällistä rakentamista
Helsingin alueella kohdistuu asemien ulostulojen yhteyteen reittivaihtoehdosta riippuen Helsingin keskustassa, Pasilassa ja Ilmalassa sekä
tunnelin teknisiin järjestelmiin liittyvät maanpäälliset rakenteet. YVAselvityksessä mainitaan esim. että: tunnelilinjausten suunnittelussa on
pyritty välttämään tiheästi asuttuja alueita, jotta maan päälle tuleville
kuilurakennuksille löydetään helpommin paikat.
YVA-ohjelman luvussa 5 kuvataan ympäristön nykytilaa. Sen alaluvussa 5.4 Maisema ja kulttuuriympäristö tuodaan esille hankeen maisemavaikutusalueella sijaitsevia maisema- ja kulttuuriympäristöarvoja niin
maalla kuin merelläkin. Hankkeen vaikutusalueella sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten ja kulttuuriympäristön arvokohteiden sijainnit on
havainnollistettu karttojen avulla.
YVA-ohjelmassa on myös tuotu esille RKY-alueet eli valtakunnallisesti
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, joihin kuuluu I MS aikaisten
kohteiden lisäksi lukuisia kohteita Helsingin ja Espoon alueilta.
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Selvityksessä tuodaan esiin myös hankkeen vaikutuspiirissä sijaitsevat
maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja/tai kulttuuriympäristöalueet ja
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet sekä maisema-aluetyöryhmän (päivitysinventointi 2016) ehdotus uusiksi valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.
Hankkeen vaikutuksia käsittelevässä luvussa 6, alaluvussa 6.10 Maisema, kaupunkikuva ja
kulttuuriympäristö kerrotaan, että hankkeen valmistelun yhteydessä
maisemavaikutuksia tullaan selvittämään niiltä osin, kun hankealueella
syntyy rakenteita maanpinnalle. Tunnelin teknisiin järjestelmiin liittyvien
kuilurakennusten vaikutuksia maisemaan pystytään arvioimaan siltä
osin kun ne ovat tiedossa arviointivaiheessa. Muutoin maisema- ja
kaupunkikuvavaikutuksista annetaan yleinen arvio siinäkin tapauksessa, kun rakenteiden tarkat sijainnit eivät ole vielä tiedossa. Vaikutuksia
ja muutoksia maisema- ja kaupunkikuvaan tullaan selvittämään karttaja ilmakuvatarkastelujen sekä aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella
ja tullaan havainnollistamaan mm. kuvasovittein.
Kun rautatietunnelin suunnitelmat tarkentuvat, se antaa mahdollisuuden arvioida tarkemmin hankkeen vaikutuksia yksittäisiin muinaisjäännöksiin, kaupunkikuvaan ja kulttuurimaisemaan ja antaa mahdollisuuden arvioida lisäselvitysten tarvetta. Kuten alaluvun 6.10. lopussa sanotaan, tulee hanke tekemään yhteystyötä kaupunginmuseoiden kanssa maanpäällisen kulttuuriperinnön huomioimiseksi hankkeessa.
Helsingin kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa hankkeen
ympäristöselvitykseen tai kansainvälistä kuulemismenettelyä varten
laadittuun tiivistelmään.
Lisätiedot
Heini Hämäläinen, tutkija, puhelin: 0931064993
heini.hamalainen(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö

Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö
Tiedoksi
Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
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Lausunnon pyytäjä : Uudenmaan ELY
Asia : Finest Bay Development OY:n Viron ja Suomen välisen rautatietunnelin
ympäristövaikutusten arviontiohjelma
Ilmatieteen laitoksen lausunto
Ilmatieteen laitos on perehtynyt FinEst Bay Area OY:n tekemään
ympäristövaikutusten arviontiohjelmaan ja toteaa seuraavaa:
Yleisesti voidaan todeta että Pöyry OY:n tekemä ympäristövaikutusten arviointi
ohjelma on laaja ja asiantuntevasti tehty. Ilmatieteen laitoksen asiantuntemus
kuitenkin rajoittuu merten fysikaalisen
olosuhteisiin joten lausunnossamme
otamme kantaa ainostaan siihen mitä vaikutuksia rakennushankkeella olisi meren
virtauksiin, lämpötilaan, suolapitoisuuteen, aallokkoon ja miten ne ne otettu
suunnitelmassa huomioon.
Rakennushankkeessa tehdään yksi tai useampi tekosaari Helsingin edustan
ulkoiselle merialueella. Saaren/saarien pinta-ala tulisi olemaan yli 1 - 3 km2. Tämä
vastaa noin Suomenlinnan pinta-alaa (2.21 km2) joten on täysin selvää että
tekosaari tulee muuttamaan alueen virtaus-, aallokko- ja
jääolosuhteita
merkittävästi.
Suunnitelman mukaan tekosaaren vaikutuksia pyritään arviomaan mallinnuksen
avulla. Ilmatieteen laitos suosittelee että arvioinnissa käytetään tarkan resoluution
(hilakoko < 250 m) mallijärjestelmää joka kolmiulotteisen meren kiertoliiikkeen ja
hydrografian lisäksi laskee jään liiikekentän ja aallokon.
Suunnitelmassa esitetään että muutoksia arvioidaan tyypillisille virtaustilanteille tai
yhden vuoden simulaatioden perusteella. Ilmatieteen laitoksen mielestä näin
lyhyillä mallisimulaatiolla ei voida arvioida riittävän tarkasti tekosaarien
pitkäaikaisia vaikutuksia alueen olosuhteisiin vaan arvionti pitäisi perustua
vähintään kymmenen vuoden mallisimulaatiohin.

Jari Haapala
Tutkimusprofessori
Merentutkimuksen päällikkö
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Uudenmaan ELY-keskus
PL 36
00521 Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Viite: Tallinna-tunneliYVA / Leena Eerola
HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN KANNANOTTO FINEST BAY AREA
DEVELOPMENT OY:N YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA

Finest Bay Area Development Oy suunnittelee rautatietunnelin
rakentamista Suomen ja Viron välille. Suomen YVA-menettelyssä
tarkastellaan rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutuksia Suomen
puolella Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. YVA-ohjelma on
suunnitelma (työohjelma) ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ohjelmassa esitetään
muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arvio
hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nykytilaa
ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä
suunnitelma osallistumisen järjestämisestä.
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100
kilometriä pitkä merenalainen rautatietunneli. Suomen puolella
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen
vaikutuksia Uudenmaan alueella, Suomen aluevesillä ja Suomen
talousvyöhykkeellä Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka.
Suomen YVA-ohjelmassa tarkastellaan kahta teknistä ratkaisua, Finest Bay
Area (VE1a ja VE1b) ja FinEst Link (VE2), jotka eroavat toisistaan mm. rautatietunnelin linjauksen, asemien lukumäärän ja sijaintipaikkojen sekä rautatietunnelin teknisten ratkaisujen (tunnelin koko ja raiteiden lukumäärä) osalta.
Hankevaihtoehdoissa VE1a ja VE1b ratatunnelin Suomen puoleinen linjaus
kulkisi Lentoasemalta Otaniemen kautta keinosaarelle Helsingin edustan merialueelle ja hankevaihtoehdossa VE2 linjaus kulkisi puolestaan Lentoasemalta Pasilan ja Helsingin keskustan kautta keinosaarelle Helsingin edustan merialueelle. Viron puolella kaikkien kolmen hankevaihtoehdon mukaiset linjaukset kulkisivat Tallinnan kautta. Vaihtoehtoon VE2 ei kuulu varsinaisen asutun
keinosaaren rakentamista. YVA-menettelyn ulkopuolelle rajataan keinosaarille
mahdollisesti tulevaisuudessa sijoittuva rakennuskanta ja elinkeinoelämä.
HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444 · Faksi (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · Y-2274586-3
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Kaikkiin hankevaihtoehtoihin liittyy lisäksi rahtiterminaalin rakentaminen
Helsinki-Vantaa lentoaseman pohjoispuolelle ja rautatieyhteys sinne. Reitti
lentoasemalta rahtiterminaaliin on yhtenevä kaikissa vaihtoehdoissa.
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan
seuraavaa:
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa yhdeksän jäsenkuntansa (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo,
Tuusula ja Siuntio) joukkoliikenteen järjestämisestä sekä
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta Helsingin seudun 14 kunnan
alueelle osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL)
suunnitelmaa.
Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019
hyväksyttiin HSL:n hallituksessa liikenteen osalta 26.3.2019, Helsingin
seudun yhteistyökokouksessa maankäytön ja asumisen osalta 28.3.2019 ja
KUUMA-johtokunnassa 23.5.2019.
Tallinna-tunneli -hanke
MAL 2019 –suunnitelmassa on tunnistettu, että Helsingin seudun kytkeminen
nopeilla raideyhteyksillä muihin Suomen kaupunkiseutuihin sekä Pietarin ja
Tallinnan suuntiin on pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeää. Helsinki-Tallinna
tunneli on yksi tulevaisuuden yhteystarve. Yhteyksien suunnittelussa on
varmistettava, että ne synkronoituvat seudun sisäiseen järjestelmään.
Helsingin seudun asukkaiden ja joukkoliikenteen näkökulmasta tunnelin
suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon erityisesti
matkustajahyödyt sekä liittyminen muuhun liikennejärjestelmään, ennen
muuta seudulliseen ja valtakunnalliseen joukkoliikenteeseen. Tällä on suuri
merkitys myös koko Suomen saavutettavuuden näkökulmasta.
Uudenmaan maakuntakaavan laadinnan yhteydessä HSL on lausunut, että
Tallinna-tunneli tulee kytkeä suoraan valtakunnankeskukseeen eli Helsingin
keskustaan ja edelleen Pasilaan. Tällöin toteutuu parhaiten kytkentä muuhun
liikennejärjestelmään.
Helsinki-Tallinna tunneli vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi Helsingin
seudun liikennejärjestelmään sekä seudun ja koko maan
liikkumismahdollisuuksiin. Hankkeen laajuudesta johtuen tunneli tulee
vaikuttamaan myös välillisesti moniin sellaisiinkin matkoihin, joilla ei käytetä
uutta ratayhteyttä.
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HSL pitää tärkeänä, että hankkeen liikenteelliset tavoitteet kuvataan ja että
hanketta edistetään liikenteellisiin tavoitteisiin pohjautuen, jotta
lopputuloksena palvelee aidosti asukkaita, seutua ja koko maata.
Arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa on tunnistettu melko hyvin
tarvittavat liikenteelliset tarkastelut, mutta niiden kuvaus on hyvin yleisellä
tasolla. HSL esittää, että YVA-ohjelmaa täsmennetään ja täydennetään
liikenteellisten vaikutusten osalta. Nyt liikenteellisten vaikutusten
arvioiminen on arviointiohjelmassa melko pienessä roolissa.
Liikenteellisten tarkastelujen osalta tulee esittää, miten hyvin hankkeen
liikenteelliset tavoitteet saavutetaan. Arviointi tulee tehdä
yhteismitallisesti kaikista hankevaihtoehdoista.
Vaikutuksia arvioitaessa on tärkeää kuvata vertailuvaihtoehto selkeästi.
Esimerkiksi se, miten vertailuvaihtoehdossa on ennustettu meriliikenteen ja
satamiin suuntautuvan liikenteen kehittyvän nykytilanteesta, vaikuttaa
merkittävästi saataviin tuloksiin.
Hankevaihtoehtojen osalta tulee vähintään selventää, miltä osin ne ovat
vertailukelpoisia. Tähän liittyy myös keinosaarten käsittely, jota tulee
selkeyttää. HSL pitää epätarkoituksenmukaisena, että keinosaarten
maankäyttöä ja toimintoja sekä niistä aiheutuvia liikennevirtoja ei huomioida
vaikutusten arvioinnissa lainkaan, etenkin jos hankkeen toteutumisen yhtenä
edellytyksenä on keinosaarelle suunniteltu maankäyttö.
HSL painottaa, että vaikutukset liikennejärjestelmään tulee arvioida
kysynnän lisäksi liikennejärjestelmän kapasiteettinäkökulmasta. Tämä
on erityisen tärkeää Otakeila-hankevaihtoehdoissa, jossa tulee selvittää,
kuinka paljon yhteys tuo painetta Otaniemen metroasemalla metroon ja
muuhun liityntäliikenteeseen sekä tieverkolle. Vaikutukset metron
kapasiteettiin ja liikennöintiin koko sen laajuudella tulee selvittää.
Liikennejärjestelmän tulee olla valmis vastaanottamaan uutta ratayhteyttä
käyttävät matkustajat, jotta hanke voi olla toimiva.
Vaikutusten arvioinnissa tulee myös esittää selkeästi, millaisella junan
liikennöintimallilla arviot on tehty. On hyvä, että vaihtoehdoille 1a ja 1b
tehdään vaihtoehto 2:n kaltaiset liikennöintimallit.
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Keskeinen osa liikennöintitarkasteluja on kuvaus liikennöinnin taloudesta,
jotta voidaan arvioida kysyntää ja sitä kautta hankkeen
toteuttamisedellytyksiä.
Arviointiohjelmassa mainitaan hyvin lyhyesti, että selvitetään muutokset
tavaraliikenteessä. Myös raideliikenteen tarvitsemat varikkokysymykset tulee
selvittää arvioinnissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.
Rakentamisen aikaisen liikenteen järjestämistä ja liikennevaikutusten
vähentämistä tulee HSL:n mielestä tarkastella.
YVA-menettelyä seuraamaan kootaan ohjaus- ja seurantaryhmät, joiden
tarkoituksena on edistää tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavien,
viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. HSL tarjoaa
asiantuntemustaan ryhmien työskentelyyn
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
SUVI RIHTNIEMI
toimitusjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä
24.05X2019. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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Verkko-osasto / Kehittämisyksikkö

Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 25.3.2019

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto Finest Bay Area Development Oy:n Suomen
ja Viron välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt liikenneja viestintäministeriön lausuntoa Finest Bay Area Development Oy:n Suomen ja Viron välisen rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja koko hanketta koskevasta kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä.
Liikenne- ja viestintäministeriö on pitänyt tärkeänä selvittää Helsingin ja
Tallinnan välisen tunnelin edellytyksiä. Tärkeänä on pidetty, että tunnelia
edistetään Suomen ja Viron valtioiden sekä Helsingin ja Tallinnan kaupunkien yhteistyönä. Tunnelin suunnittelussa tulisisi huomioida, että se kytkeytyy optimaalisesti muuhun liikennejärjestelmään ja osaksi joukkoliikennettä
sekä tavara- ja henkilöliikennejärjestelmää.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa (YVA-ohjelmassa) on kyse suunnitelmasta ympäristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä
tarvittavista selvityksistä. Suomen YVA-menettelyssä tarkastellaan rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutuksia Suomen puolella Viron talousvyöhykkeen rajaan saakka. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia
päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. Koska tunnelihankkeella on kansainvälinen ulottuvuus, hankkeessa
noudatetaan maiden omien kansallisten YVA-menettelyiden lisäksi kahta
kansainvälistä päämenettelyä, Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien
ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Suomen ja Viron välistä kahdenvälistä sopimusta valtion rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista.
Liikenne- ja viestintäministeriön toteaa yleishuomiona, että Suomen ja Viron YVA-menettelyiden tulisi tapahtua samanaikaisesti, jotta hankkeen kokonaisvaikutukset ja vaikutukset kansainväliseen liikennejärjestelmään voitaisiin arvioida riittävällä tasolla. Ministeriön näkemyksen mukaan, koska
hanke on luonteeltaan korostuneen kansainvälinen, olisi tarkoituksenmukaista jatkaa YVA-prosessia vasta, kun Viro on tehnyt oman päätöksensä
YVA-prosessin käynnistämisestä.
Liikenne- ja viestintäministeriö korostaa, että YVA-arviointiohjelman liikennejärjestelmää koskevassa osiossa tulisi huomioida myös valtakunnalliset
liikennepoliittiset tavoitteet ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu, sillä tunnelihankkeella on merkittävät yhtymäkohdat koko
maan liikennejärjestelmään. Maankäyttöä suunniteltaessa tulee huomioida
Liikenne- ja viestintäministeriö
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ratalaissa sekä maanteistä ja liikennejärjestelmästä annetussa laissa
(503/2005) liikennejärjestelmäsuunnittelulle säädetyt tavoitteet sekä säännökset. Lain toimeenpanemiseksi valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, johon sisällytetään liikennejärjestelmän nykytilaa ja tulevaa toimintaympäristöä koskeva arvio, liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet sekä toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi.
YVA-ohjelmassa on huomioitu vaikutusarviointien osalta mahdolliset muutokset toimintaympäristössä sekä liikenne-ennusteissa kysynnän ja tarjonnan osalta. Ministeriö korostaa, että ilmaston muutoksen hillitsemiseen tähtäävät toimet vaikuttavat merkittävästi myös maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämiseen ja liikennemuotojen käyttöön sekä liikennevirtojen
suuntautumiseen. Liikenteen päästövähennystavoitteista on sovittu kuluneella hallituskaudella kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä
keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa. Molempien mukaan liikenteen päästöjä on vähennettävä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että Suomi
on hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä.
Ministeriö korostaa, että liikenteen palveluiden ja automaation edistyminen
on huomioitava myös väyläratkaisuja tehtäessä. Liikenneratkaisujen suunnittelussa ja toteuttamisessa tulisi jatkuvasti pyrkiä tunnistamaan esimerkiksi matka- ja kuljetusketjuissa vaihtoihin liittyvät tarpeet ja varautua niihin
maankäytössä. Tulevaisuuden liikenne nähdään palveluna, joka rakentuu
digitaalisuuden ja tiedon varaan. Liikenneverkkojen lisäksi on siksi tärkeää
huomioida myös viestintäyhteyksien kattavuus ja toimivuus uusien liikenteen palvelujen mahdollistajana.
Harri Pursiainen
Kansliapäällikkö
Timo Kievari
Yksikön päällikkö
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Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 25.3.2019 (UUDELY/13748/2018)

Lausunto Finest Bay Area Development Oy:n Suomen ja Viron välisen
rautatietunnelihankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Väylävirastolta lausuntoa Finest Bay Area
Development Oy:n ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta ja koko hanketta
koskevasta kansainvälistä kuulemismenettelyä varten laaditusta tiivistelmästä.
Yhteenveto
Arviointiohjelma on laaja ja laadukas ja kattaa hyvin arvioitavan kokonaisuuden.
Väylävirasto kiinnittää huomion muutamiin arvioitaviin kysymyksiin.
 Väyläviraston näkemyksen mukaan Suomen ja Viron YVA-menettely olisi hyvä
tehdä mahdollisimman samanaikaisesti, jotta hankkeen kokonaisvaikutukset ja
rajat ylittävät vaikutukset saadaan tehtyä riittävällä tasolla.
 Tulosten arvioinnin kannalta on tärkeää, että teknisten toteutustapojen ja
erilaisten linjausten vaikutukset selvitetään erikseen.
 Rakentamisen aikaisten liikenteellisten vaikutusten selvittäminen sekä maa- että
merialueella on tärkeää.
 Väylävirasto kiinnittää huomiota tarkastelu- ja vaikutusalueen laajuuteen.
 Meriväyliin kohdistuvat rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset tulee
arvioida.
Hankkeen kuvaus
Hankkeen tarkoituksena on rakentaa Suomen ja Viron välille noin 100 kilometriä pitkä
merenalainen rautatietunneli. Tämä hanke ja Rail Baltica-hanke Tallinnasta Varsovaan
kytkee Suomen ratajärjestelmän osaksi eurooppalaista ratajärjestelmää. Rata on
tarkoitus toteuttaa eurooppalaisella, 1435 mm raideleveydellä. Suomen puolella
ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia
Uudenmaan alueella, Suomen aluevesillä ja Suomen talousvyöhykkeellä Viron
talousvyöhykkeen rajaan saakka. Viron puolelle sijoittuvan reitin osalta Viro toteuttaa
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ympäristövaikutusten arvioinnin oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.
Molemmissa maissa arvioidaan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.
YVA-menettelyssä tarkastellaan Suomen puolella kolmea eri reittivaihtoehtoa (VE1a,
VE1b ja VE2). Vaihtoehdossa VE1a tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa
lentoasemalta Otaniemen kautta Hramtsowin matalan alueelle sijoitettavalle
keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan. Vaihtoehdossa VE1b tarkastellaan
rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa lentoasemalta Ilmalan ja Otaniemen kautta
Ulkomatalan alueelle sijoitettavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan.
Vaihtoehdon VE1b osalta huomioidaan mahdollinen liikenteellinen kytkeytyminen
Pasilaan. Vaihtoehtona VE2 tarkastellaan rautatietunnelin reittiä Helsinki-Vantaa
lentoasemalta Pasilan ja Helsingin keskustan kautta Tallinnan suuntaan. Huoltoyhteys
tulisi Uppoluodon alueelle. Vaihtoehdot VE1a ja VE1b ovat hankkeesta vastaavan Finest
Bay Area –hankevaihtoehtoja ja ratatunnelin linjaus kulkee Espoon kautta, kun taas
vaihtoehto VE2 linjaus on FinEst Link-hankkeen linjaus Helsingin keskustan
päärautatieaseman kautta. Hankevaihtoehtojen lisäksi YVA-menettelyssä tarkastellaan
nollavaihtoehtoa VE0+ eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Nollavaihtoehdon
arvioinnissa huomioidaan kuitenkin mm. ympäröivän liikennejärjestelmän kehittäminen
ja mahdolliset kysynnän kasvun edellyttämät parantamistoimenpiteet.
YVA-menettely
Tunnelihankkeella on kansainvälinen ulottuvuus, koska merenalainen rautatietunneli
mahdollistaa junaliikenteen Suomen ja Viron välillä. YVA-menettelyssä noudatetaan
kahta kansainvälistä sopimusta: Espoon sopimusta valtioiden rajat ylittävien
ympäristövaikutusten arvioinnista sekä Suomen ja Viron välistä kahdenvälistä sopimusta
valtion rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista. Hankkeen
ympäristövaikutusten arvioinnin tarve perustuu Suomessa lakiin ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä
(252/2017, ”YVA-laki”). Virossa arvioinnin tarve perustuu ympäristövaikutusten
arvioinnista ja ympäristöjärjestelmästä annettuun lakiin (RT I 2005, 15, 87).
Virossa YVA-menettely ei ole itsenäinen menettely vaan on aina integroitu johonkin
muuhun lupaprosessiin. YVA-menettelyä vaaditaan muun muassa yleisten
vesialueiden käyttöluvan eli yleisen vesialueen käyttöönottamista mahdollistavan
luvan (hoonestusluba) myöntämiseksi, joka antaa omistajalleen oikeuden rakentaa
yleiselle vesialueelle. Rakennuslupa (ehitusluba) haetaan ja myönnetään käyttöluvan
saamisen jälkeen erikseen ja sitä edeltää teknisten suunnitteluehtojen hakeminen
ja myöntäminen. Suunnitellun toiminnan osalta voidaan myös laatia valtion erityiskaava
(riigi eriplaneering), jonka osana laaditaan ympäristövaikutusten strategisen arvioinnin
(YSA) selostus. Viron lainsäädännön mukaan erityiskaavan laatimisen päättää
tasavallan hallitus valtion erityiskaavan laatimisen järjestäjän hakemuksesta.
Erityiskaavan laatimisen järjestäjä on Viron Valtionvarainministeriö (RaM). Hallitus voi
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myös päättää, että valtion turvallisuuteen ja maanpuolustukseen liittyvissä asioissa
järjestäjänä toimii vastaavan toimialueen valtiollinen virasto.
Virossa ei ole tehty päätöstä YVA-menettelyn aloittamisesta. Ympäristövaikutusten
arviointiin liittyy esimerkiksi kansainväliseen liikennejärjestelmään liittyviä Viron puolella
arvioitavia ja ratkaistavia kysymyksiä, joita ei voi tehdä pelkässä Suomen YVAmenettelyssä.
Väyläviraston näkemyksen mukaan Suomen ja Viron YVA-menettely olisi hyvä tehdä
mahdollisimman samanaikaisesti, jotta hankkeen kokonaisvaikutukset ja rajat ylittävät
vaikutukset saadaan tehtyä riittävällä tasolla.
Arviointiohjelma
Arviointiohjelmassa esitetyt vertailuvaihtoehdot ovat hyvät. Raportin 5. luvun
Ympäristön nykytila –luvun aluekuvaukset eivät ole kaikkien vaihtoehtojen osalta
tasapainosia. Väylävirasto huomauttaa, että arviointivaiheessa kaikki vaihtoehdot on
arvioitava tasapuolisesti. Esimerkiksi teknisten toteutustapojen vaikutukset ja erilaisten
linjausten vaikutukset tulee selvittää erikseen, jotta vaihtoehtojen vertailu on
mahdollista.
Väyläviraston näkemyksen mukaan hankeen rakentamisen aikaiset liikenteelliset
vaikutukset ovat merkittäviä sekä maa- että merialueella. Arviointiohjelmassa on
esitetty, että tarvittaessa rakentamisen aikaisen liikenteen sijoittumisesta / ohjauksesta
ja liikennevaikutusten vähentämisestä voidaan laatia erillinen selvitys. Väylävirasto pitää
kyseisen selvityksen laatimista tärkeänä.
Liikennejärjestelmä
Hankkeen valmistumisen jälkeisten liikenteellisten vaikutusten arvioinnin kuvauksessa
on otettu huomioon oleelliset asiat. Arviointiohjelman mukaan
liikennejärjestelmävaikutukset arvioidaan kolmella tasolla: kansainväliset, kansalliset ja
seudulliset vaikutukset. Vaikutuksia arvioidaan henkilö- ja tavaravirtoihin tie-, raide-,
meri- ja lentoliikenteessä.
Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajausten kuvauksessa on liikenteen kohdalla esitetty
vaikutusalueeksi 5 kilometriä keinosaaren ja huoltoyhteyssaaren ympäristössä.
Liikennevaikutusten arvioinnin kuvauksessa on kuitenkin esitetty vaikutusten arviointia
laajemmalla alueella. Väylävirasto huomauttaa, että liikennejärjestelmätasolla hankkeen
vaikutukset ovat erittäin laaja-alaiset. Henkilöliikenteen osalta vaikutukset ulottuvat
laajalle alueelle Suomessa ja Suomen rajojen ulkopuolelle ja tavaraliikenteen osalta
hankkeella on merkittäviä ulkomaankaupan tavaravirtoihin ja logistiseen järjestelmään

Lausunto

4 (5)

24.5.2019

ulottuvia vaikutuksia. Tarkastelu- ja vaikutusalueen määrittelyä on syytä
arviointiohjelmassa tarkentaa.
Arviointiohjelmaan tulee lisätä kuvaus miten valtakunnalliset ja seudulliset liikenneennusteet laaditaan. Käytetäänkö valtakunnallista liikenne-ennustetta ja miten Helsingin
seutua koskeva liikenne-ennuste laaditaan, käytetäänkö esim. HELMET-mallia Helsingin
seudun liikenne-ennusteen tekemiseen? Seudullisen ja valtakunnallisen
liikennejärjestelmän kannalta merkittävää on myös väylien kapasiteetti (maantiet, kadut,
metro, juna, vaihtopaikat). Em. osin arviointiohjelmaa tulee täydentää.
Radat
Hankkeen ratayhteys kytkeytyy Suomen liikennejärjestelmään henkilöliikenteen osalta
Otaniemen/Helsingin keskustan, Ilmalan/Pasilan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman
rautatie- ja metroasemilla. Tässä hankkeessa arvioitavan radan päätepiste on terminaali
Helsinki-Vantaan lentoaseman luoteispuolella, jonne rakennetaan tavaraliikennettä
palveleva rahtiterminaali. Terminaali vaatii monipuolisen terminaalialueen, jossa on
tavaran purku- ja lastaustoimintoja junista juniin, junista rekkoihin, junavarikon ja
mahdollisen telinvaihtoterminaalin. Tavaraterminaalista lähtisi ratayhteys HankoHyvinkää –radalle ja edelleen Suomen rataverkkoon.

Meriväylät
Keinosaarten rakentamisen aikaiset vesiliikenteen turvallisuusvaikutukset tulee arvioida,
arvioinnin tulee sisältää sekä työkohteista että kuljetuksista aiheutuvat riskit.
Turvallisuusvaikutusten arviointi tulee koskea myös huviveneliikennettä.
Louhemassojen kuljetuksessa tulee myös arvioida riski kuljetettavien massojen
joutumisesta väyläalueelle kuten onnettomuudet tai muu massojen tahaton irtoaminen
kuljetuksen aikana.
Hankkeen valmistumisen jälkeisen ajan hankkeen rakenteiden aiheuttama mahdollinen
riski vesiliikenteen turvallisuudelle tulee arvioida.
Melu ja tärinä
Hankkeen arvioidaan aiheuttavan melu-, tärinä- ja runkomeluvaikutuksia sekä
rakentamisen että toiminnan aikana. Väylävirasto toteaa, että melu-, tärinä- ja
runkomeluvaikutusten arvioinnin toteuttaminen on arviointiohjelmassa esitetty pääosin
riittävällä tasolla. Vedenalaisten vaikutusten arvioinnissa on kuitenkin huomioitava, että
vaikutukset tulee arvioida myös tunnelin käytön ajalta mukaan lukien mahdolliset
merialueen eläimistöön ja kaloihin kohdistuvat vaikutukset.
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Ilmanlaatu ja muut ympäristövaikutukset
YVA-ohjelmassa on esitetty, että YVA-selostuksessa arvioidaan hankkeen rakentamisen
ja toiminnan sekä niihin liittyvien kuljetusten aiheuttamat ilmastoon ja ilmanlaatuun
kohdistuvat vaikutukset Suomessa ja että arviointiin sisältyvät hankkeen toimintojen
suorat vaikutukset rajatulla alueella Suomessa. Edellä mainittua alueetta ei kuitaankaan
ole tarkemmin määritelty. Väylävirasto muistuttaa, että ilmaan kohdistuvien vaikutusten
osalta on tarpeen arvioida kaikki rakentamiseen ja toimintaan liittyvät ilmanpäästöt,
mukaan lukien liikenteen päästöt, sekä myös hankkeen välilliset vaikutukset esim.
ihmisten viihtyvyyteen, luonnonympäristöön, jne., ja mahdolliset rajat ylittävät
vaikutukset.
Väylävirasto katsoo, että keino- ja/tai huoltoyhteyssaaren rakentamisessa tulisi
rakennusmateriaalien osalta huomioida kiertotalouden näkökulmat osana
ympäristövaikutusten arviointia. Sama koskee myös muiden mahdollisten jätteiden ja
sivutuotteiden vaikutusten arviointia.
Ilmastomuutokseen ja mahdollisiin tulviin varautuminen on tärkeä tuoda selvästi esiin
arviointiselostuksessa.
Yleistä
Liikennevirasto on ollut 1.1.2019 alkaen Väylävirasto. Arviointiohjelmaa tulee tältä osin
tarvittavilta osin korjata. Valtakunnallisesta henkilöliikennetutkimuksesta vastaa
kuitenkin 1.1.2019 alkaen Traficom.
Luvussa 5.1.9 referoidaan Liikenneviraston vuoden 2014 valtakunnallisia ennusteita.
Uusi ennuste on julkaistu joulukuussa 2018 (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä
58/2018).
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Uudenmaan ELY-keskukselle
Lausunto ns. Tallinnan tunnelin yva-arviointiohjelmasta
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri toteaa asiasta seuraavaa.
Hankkeella tulisi olemaan suuria vaikutuksia koko Uudenmaan maankäyttöön,
yhdyskuntarakenteeseen ja valtakunnalliseen liikennejärjestelmään. Arvioinnissa tulee siksi
selvittää koko hankekokonaisuus ja sen vaikutukset myös mantereella. Pelkkä tunneli ei riitä vaan
mukana tulee olla myös myös liikenneyhteydet asemineen, saarineen ja rahtiterminaaleineen.
Tärkeä ympäristövaikutus tulisi maamassoista ja louhintamassoista. Miten niitä käytetään
neitseelisiä luonnonkallioita korvaavina arvokkaana raaka-aineena? Mitä tehdään jätejakeille?
Minne ne laitettaisiin tilanteessa, missä niiden sijoitus on jo nyt ongelma Uudellamaalla?
Siinä tulee arvioida myös tilannetta, jos hankkeen rakentaminen jäisi jostakin syystä kesken.
Yvan esitetty aikataulu ei ole realistinen, jos siinä otetaan huomioon lausuntokierroksella tullut
palaute ja selvitetään asiat kunnolla sen mukaan. Tämä vaatii yvaan myös riittäviä voimavaroja.
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UUDENMAAN ELINKEINO -, LIIKENNE -JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE

Viite:

Tallinnatunneli / YVA / Leena Eerola

Asia:

Mielipide ja lausuma Fin-Est (Finest) Bay Area Development
Oy:n merenalaisesta Rautatietunnelihankkeesta ja sitä
koskevasta ympäristövaikutusten
arviointisuunnitelmaesityksestä Suomen ja Eestin välillä;
Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä sekä vastaavasti
Eestin aluevesillä ja talousvyöhykkeellä, Etelä-Suomen läänin
ja Eestin Harjun maakunnan alueilla ja hankkeen
suunnitelmasta; asiakirjat on ELY-keskuksessa merkitty
UUDELY 13748/2018. Lausunto koskee samalla kansallista ja
kansainvälistä (Espoon sopimus) YVA-menettelyä; Näkemys
hankkeen kalastuselinkeinoon ja kalakantoihin kohdistuvista
ympäristövaikutuksista ja tähän liittyvistä
painopistekysymyksistä siltä osin kuin niitä tässä vaiheessa
voidaan esittää; määräaika lausunnon jättämiselle on
24.5.2019 (hallintoasioissa vallitsevan käytännön mukaan
hakija tulkitsee varalta määräaikaa siten, että se päättyy
määräpäivänä klo. 24, joskin kirjelmä ehtinee virka-aikana.

Lausuman antaja:
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
Jordaksentie 124
07840 Lindkoski
+358 400 720 690
kim.jordas@sakl.fi, sakl @sakl.fi
www.sakl.fi

Lausuman antajan asiamies:
Asianajaja Heikki Jalas
Asianajotoimisto Heikki Jalas Oy
Yliopistonkatu 11 a B 19
20100 Turku
Puh. 0400 523 339
aatsto.jalas@pp.inet.fi
www.environlaw.fi
Hakija:
Finest Bay Area Development Oy, Helsinki
Kustaa Valtonen
kustaa@live.com
Tallberginkatu 1 C, 135
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Yhteys-/YVA-lausunnonantajaviranomainen:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne -ja ympäristökeskus;
Leena Eerola
Puh. 358 295 021 380
PL 36 00521, Helsinki
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Lausuma- ja mielipide:

Yleistä:
Hankkeen ja siihen sisältyvien mahdollisuuksien selvittely on sinällään
arvostettava toimenpide, kunhan hankkeen ympäristölliset ja elinkeinolliset
riskit tarkoin selvitetään, otetaan täysillä painoarvoillaan huomioon ja
eliminoidaan tai minimoidaan, eikä hankkeesta aiheudu millekään taholle
huomattavaa haittaa.
Suomenlahti on kokonaisuudessaan, ja erityisesti sen Suomen ja Eestin
väliset merialueet, jotka maiden talousvyöhykkeiden rajalla yhtyvät, tärkeää
kalastusaluetta, jota ennestään – tien ”kaapelikannan” ohella - rasittavat,
rajoituksia aiheuttaen peräti kolmen kaasuputkihankkeen putket jo tässä
vaiheessa, tuleepa viimeinen putkipari niistä käyttöön tai ei.
Merkityksellisin kalastusmuoto koko merialueella on troolikalastus, jota
harjoitetaan myös joissakin määrin ”ristiin” vesialueilla – sävyttäen näin
molemmilla puolin Suomenlahtea suoritettavien toimenpiteiden
vuorovaikutteista ulottuvuutta – etävaikutusten osalta ja lisäksi.
Kalastuksen sääntelyn ja valvonnan vuoksi Suomenlahdellakin tapahtuva
kalastustoiminta on hyvin tunnettua ja dokumentoitua sekä tilastoitua, joskin
sitä koskevat tiedot ovat kalastajakohtaisesti keskeisiltä osiltaan suojattuja.
Kalastukseen ja kalakantoihin liittyvät haitat tässä tapauksessa ilmenevät
lähinnä kalojen habitaattien ja muiden elinolojen sekä kalojen liikkumisen
muutoksiin vaikuttavien tekijöiden seurauksena. Näitä vaikuttavia tekijöitä
voivat olla esim. merialueen syvyyssuhteiden muutokset sekä muut tekijät,
jotka suoranaisina esteinä voivat aiheuttaa virtauksien muutoksia taikka
muutoksia veden laatuun. Näistä voi johtua esim. kalojen lisääntymisalueiden
menetyksiä, ja vaellusreittien muutoksia.
Samat muutokset voivat muiden haittatekijöiden ohella myös vaikeuttaa
kalastuksen fyysistä, tehokasta suorittamista muutoksen kohteena olevilla
alueilla tai muutosten seurauksena varsin etäälläkin näistä. Käytännössä koko
Suomenlahdelle on ominaista, että hyvät troolinvetoalueet saattavat olla
verraten kapeita taikka muutoin rajattuja, vaikeampien pohjamuotojen välissä
tunnettuina ja koettuina ”väylinä”. Tällaisen mahdollisuuden katkeaminen
esim. kalojen vaellusreittien muuttumisen vuoksi saattaa näin pilata hyvän ja
koetun troolinvetolinjan.
Suomenlahdelle on ominaista se, että maan pyörimisliikkeestä johtuva
Coriolis-virtaus kulkee Itämeren rannikkomuotoa noudattaen, Itämeren
itärantaa pohjoiseen ja kääntyen Suomenlahden sen etelärantaa itään sekä
palaten pohjoisrantaa seuraten kääntyäkseen Saaristomerelle
Eestin rannikolla on Tallinnan kohdalla joukko varsin kaukana rannikosta
sijaitsevia saaria sekä vastaavasti vielä ulompana matalikkoja aina Eestin

aluemeren pohjoisrajalle, kuten esim. ”Tallinna Madal”. Vastaavasti Suomen
puolen matalat (Ulkomatala) ovat tosin hieman kauempana Suomen
aluemeren ulkorajasta, mutta nekin (tietysti Porkkalan niemen samalla
huomioiden) ovat Suomenlahtea tältä osin merkittävästi ”kaventavia” ja sen
virtauksiin jo nyt vaikuttavia.
Suhteessa verraten pienikin näiden matalikkojen alueella tapahtuva
”tekosaarihanke” ja matalikkojen kasvattaminen tällä tavoin voi vaikuttaa
Suomenlahden virtauksiin merkittävästikin jopa Coriolis-virtauksen
perusolemukseenkin. Kääntäen päävirtausta ”ennen aikojaan”. Tällä seikalla –
pienimuotoisenakin - voisi olla vaikutusta Pietarin seudun ja luoteis-Venäjän
vesistöjen (mm. erittäin laajat, Suomen mittakaavan ylittävät
kalankasvatustoiminnot) päästöjen kulkeutumisen kannalta. Näennäisesti
vaikutus voisi olla tulkittavissa hyväksi, mutta pidemmällä aikajänteellä olisi
kysymys todella huonosta muutoksesta. Näin on siksi, että Suomenlahden
itäosiin laskevilla vesistöillä on joka tapauksessa suuri merkitys harkittaessa
hankkeita, jotka vaikuttavat virtauksiin Suomenlahden perällä.
Eräs ympäristön kannalta huomionarvoinen tekijä ko. hankkeenkin kannalta
on se, että kallioperä Suomenlahden alueella vaihtuu pohjoispuolen
graniittikallioperästä Eestin puolen ja Eestin rannikon tunnusomaiseksi
kalkkikiveksi siten, että Eestin pohjoisrannikolla on runsaasti marskimaan
erityispiirteitä omaavia alueita syöpymineen ja luolastoineen ja muine
tyypillisine olomuotoineen. Miten vaihettumisvyöhyke tarkemmin
Suomenlahdella muodostuu, ei tätä kirjoittaessa ole laatijalla tiedossa, mutta
kysymyksessä on ympäristöoloihin vaikuttava tekijä myös Eestin puolen
mahdollisten keinosaarien osalta ja siten kalastukseenkin vaikuttava
ympäristötekijä, koska pohjanlaatu huomattavalla todennäköisyydellä ohjaa
luonnonsuhteineen myös kalakantoja.
Jäljempänä kiinnitetään huomiota vielä eräisiin yksittäisiin kalastuksen ja
kalakantojen kannalta tärkeisiin vaikutuksen ilmenemismuotoihin.

Erityisiä näkökohtia hankkeen mahdollisista vaikutuksista kalastuselinkeinoon ja
kalakantoihin:


Hankkeessa jouduttanee – tosin sen luonteen vuoksi vähemmällä
todennäköisyydellä merkittävissä putki -ja kaapelihankkeissa – suorittamaan
miinojen, räjähtämättömien syvyyspommien ja muun mahdollisen II
Maailmansodan ajalta peräisin olevan sotamateriaalin raivausta (s. 61).
Tältä osin korostetaan tässäkin yhteydessä, että kun puolustusvoimilla
(lähinnä merivoimilla) on käytännössä täysin turvalliset menetelmät siirtää
vanhoja, enää vähän teräskuorta ja trotyyli valumassan käsittävän miinan
jäänteet kilometrien päähän sopivalle tuhoamispaikalle, ei olisi kohtuutonta
edellyttää näiden entisten sotaräjähteiden raivaamisessa sitä, että ne
kuljetettaisiin sopivalle loppusijoituspaikalle maalla siellä tuhottavaksi tai
muutoin käsiteltäväksi. Käytännössä jo sotahistoriallisten räjähteiden

räjähtämättömien käsittelyyn olisi seuraavassa mainitussa syystä aihetta
saada muutos johtuen juuri ajan kulumisesta ja sen aikaansaamasta
tilanteen muutoksesta, jonka seurauksena ei enää tarvita taannoisten
miinanpurkajien taitoja ja riskinottoa. Esitystä perustellaan seuraavalla:
Tuhottaessa miina vedessä tuhoamispanoksella se joko; a) saadaan
(harvemmin) räjähtämään sillä seurauksella, että kaikki elollinen vesiluonto
kuolee käytännössä varmuudella yli kilometrin säteellä. (Kauempanakin
taintuneet kalat ovat menetettyjä kaloja) tai b) miina ei räjähdä, vaan trotyyli
ja sen sisältämät hermomyrkyt leviävät pieninä partikkeleina veteen. Kun
miinat on saatu aikanaan raivattua ja purettua mekaniikaltaan « herkän
toimivina » pitäisi nämä « kuolleet valumassat » kyetä siirtämään maalle
asianmukaisesti käsiteltäväksi, kenties jopa hyötykäyttöön erilaisiin,
tarpeellisiin koeräjäytyksiin ym. Nyt valitaan helpoin ja mahdollisesti huokein
tie meriluonnon ja jopa kalavarojen kustannuksella. Sinällään myös välitöntä
vaaraakin jonkin verran aiheuttaen. Tämä sama näkökanta on esitetty
molempien Nord Stream – kaasuputkihankkeiden ja Baltic Connectorkaasuputkihankkeen yhteydessä. Pelkästään määräyksiin vetoaminen ei
riitä meriluontoa tuhoavan menettelyn perusteeksi, vaan määräyksiä olisi
aika tarkistaa, kun esim. miinoitteiden laskemisesta on kulunut jo
käytännössä lähes 80 vuotta.


Hankkeen työnaikaiset rajoitukset kalastukselle (esim. kaikki työnaikainen
liikenne mm. tekosaarien rakennustöiden yhteydessä ja muutoin tulee
aiheuttamaan kalastukselle selvää haittaa). Ajankohtien valitsemisella
voidaan haittaa hieman vähentää, mutta sitä ei voida poistaa.



Hankkeen toiminnan aikana liikenne mahdollisiin erityisiin tarkoituksiin
otetuille tekosaarille tuottaa selvää haittaa kalastukselle. Tässä kohden on
troolikalastuksen luonne ymmärrettävä jatkuvana, häiriöitä tuskin lainkaan
sietävänä ja Suomenlahdella vetolinjoihin varsin tiukasti sidottuna
toimintana.



Nämä kalastuksen kärsimät haitat tulevat esille käytännössä kaikissa
hankkeen reittivaihtoehdoissa miltei samansuuruisina tällä hetkellä
arvioiden. Tältä osin kuitenkin neuvonpito kalastuselinkeinon kanssa on
luonnollisesti avuksi.



Veden laadun säilyminen ja sen paraneminen vesienhoitosuunnitelmien
puitteissa on välttämätöntä myös kalastuksen kannalta ja nämä tavoitteet on
huomioitava kaikessa veden laatuun väliaikaisesti tai pysyvästi vaikuttavissa
toimenpiteissä.



Selvää on, että kalastukselle aiheutuva väliaikainen ja pysyvä vahinko ja
haitta tulee aikanaan lupamenettelyssä määrätä korvattavaksi, tai asiassa
on syytä pyrkiä neuvotteluratkaisuun, kuten on käytännössä tapahtunut

kaikissa kolmessa isossa kaasuputkihankkeessa ja myös suurempien
kaapeleiden osalta.


Työnaikaiset ja pysyvät meluhaitat on selvitettävä, minimoitava ja jäljelle
jäävät – siltä osin kuin ne vaikuttavat elinkeinoon, on korvattava. Kuten
tunnettua melu etenee vedessä erittäin tehokkaasti. (Käytännössä tämän
etenemän huomaa esim. satamassa olevan laivan ruumassa, pienen
perämoottorin ajaessa kauempaa ohi). Ääni kuulostaa lähinnä teräslevyä
vastaan heitetyn kivimurskeen aiheuttamalta ääneltä. Riippumatta siitä millä
menetelmällä louhinta suoritetaan (ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa
kuvataan suurta timanttileikkaukseen perustuvaa täysprofiili poralaitteistoa)
kaksoistunnelien teosta aiheutuu huomattava ja ilmeisesti vesialueelle varsin
hyvin etenevä melu. Räjäytettäessä taas räjäytysten lukumäärä on tietysti
valtava ns. ”jumbo” poralaitteiston oman työskentelyn aiheuttama ääni,
myöskin voimakas. Tämä ei voine olla vaikuttamatta saaliskalojen
vaellusreitteihin ja muuhun käyttäytymiseen.

 Lausuman antaja korostaa, että kaikki edellä mainitut ja mainitsemattomat hakijan
elonottovelvollisuuteen sinällään kuuluvat kalastukselle ja kalakannoille aiheutuvat
haitat ja kysymykset on välttämätöntä ottaa ympäristövaikutusten
arviointiohjelmassa ja arvioinnissa huomioon, jotta se osaltaan muodostaa
asianmukaisen perustan aikanaan ympäristöluvan käsittelylle ja samalla muodostaa
kalastuksen osalta toivottavasti hyvän pohjan osapuolten väliselle yhteydenpidolle
asiassa.
 Lausuman antaja pyytää myös saada perehtyä YVA-menettelyn aikana
mahdollisesti vielä kertyvään aineistoon ja saada tästä lausua täydentävästi
mielipiteensä. Samoin lausuman antaja pyytää saada täydentää tätä asiamiehen
työruuhkassa tehtyä lausumaa mahdollisesti esiin tulevien seikkojen pohjalta ja
muutoinkin ennen YVA-menettelyn seuraavaa vaihetta.

Turussa 24. päivänä toukokuuta 2019

Heikki Jalas
Asianajaja, Turku
Suomen Ammattikalastajaliiton asiamiehenä

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja LänsiUudenmaan pelastuslaitoksen lausunto Finest Bay Area Development Oy:n Suomen ja Viron
välisen rautatietunnelin ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
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Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa ei ole esitetty paloteknisiä ratkaisuja riittävällä tarkkuudella.
Paloteknisillä ratkaisuilla tarkoitetaan mm. matkustajien poistumisturvallisuutta ja pelastushenkilöstön
toimintaedellytyksiä tunneleissa. Sen vuoksi pelastuslaitokset eivät voi ottaa kantaa tarkempiin
suunnitteluratkaisuihin. Pelastuslaitokset kuitenkin haluavat nostaa esiin seuraavat seikat, joilla saattaa
olla vaikutusta hankkeen tilatarpeisiin ja ympäristövaikutuksiin:

• Tunnelin turvallisuusratkaisujen tulee olla yhteneväiset koko matkalta. Suomen ja Viron
pelastushenkilöstön toimintaedellytykset tulee yhteen sovittaa koko tunnelin matkalta.

• Pelastushenkilöstön liikkuminen ja ihmisten riittävän nopea evakuoiminen tulee
suunnitella yhteistyössä kummankin maan pelastusviranomaisten kanssa. Lisäksi
tarkemmat palotekniset ratkaisut tulee suunnitella tässä yhteydessä. Näitä ovat
esimerkiksi:

savunpoistojärjestelyt,

sammutusveden

saanti,

viestijärjestelmät

ja

poistumisturvallisuusratkaisut.

• Tunneleista tulee laatia tarvittavat riskinarvioinnit. Riskinarvioinnissa tulee huomioida
henkilö- ja tavaraliikenteen tuomat riskit. Tässä yhteydessä tulee kuvata tarkemmin mm.
mahdolliset vaarallisten aineiden kuljetukset ja muut hankkeen aiheuttamat erityisriskit.
Pelastusviranomaisia on kuultava riskinarviointiprosessin aikana.

• Tunneleiden työmaavaiheen riskinarviointi ja palotekniset ratkaisut tulee suunnitella
erikseen.

Helsingissä 20.5.2019

Simo Weckstén
pelastuskomentaja
Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Jyrki Landstedt
pelastusjohtaja
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
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