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TIIVISTELMÄ 

Hanke ja hankkeesta vastaava 

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Ta-
voitteen saavuttamiseksi Helen Oy on selvittänyt erilaisia mahdollisia ratkaisuja uu-
siksi kaukolämmön lähteiksi. Yksi mahdollinen ratkaisu on hyödyntää Kilpilahden te-

ollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuo-
tannossa. 

Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Kilpilahden teollisuusalueelle si-
joittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuo-
saareen lämmönsiirtolinjaa pitkin. Kilpilahden teollisuusalueen ja Vuosaaren voima-
laitosalueen välisellä lämmönsiirtolinjan reittiosuudella hankkeessa tarkastellaan yh-
teensä seitsemää vaihtoehtoista (VE1–VE7) reittiä. Reitti sijoittuu Porvoon, Sipoon ja 
Helsingin alueelle. Vaihtoehdossa VE7 reitti sijoittuu pieneltä osin myös Vantaan kau-
pungin alueelle. Suunniteltu lämmönsiirtolinjaus kulkee osittain maahan kaivettuna 
tai kallioon avolouhittuna maaputkena ja osittain kallioperään louhittavana tunnelina, 
ja putkilinjan kokonaispituus olisi vaihtoehdosta riippuen noin 23–27 km. Maaputki-
osuuksilla avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä. Tunne-
liosuudet kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja 
pystykuilut vaativat maanpäällistä rakentamista. Vuosaaren voimalaitosalueelle si-

joittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä 
kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään noin 600 MW. 

Hankkeesta vastaavana toimii Helen Oy. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama 
yhtiö ja osa Helen-konsernia. Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea 
yli 550 000 asiakkaalle Suomessa. Yhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja -
jäähdytystä. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helen Oy tarjoaa ratkaisuja 
alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen lii-
kenteeseen. Helen Oy:llä on voimalaitoksia ja lämpökeskuksia eri puolella Helsinkiä, 
mm. Salmisaaressa ja Vuosaaressa. 

YVA-menettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutus-
ten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. 
Samalla tavoitteena on lisätä tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.  

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa ar-
viointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin 
toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä 
koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perus-
taksi. YVA-arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on 
todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Hankkeet, joihin sovelletaan aina 
arviointimenettelyä, on määritelty YVA-lain liitteenä 1 olevassa hankeluettelossa. 

Tämä hanke ei ominaisuuksiltaan suoraan vastaa mitään hankeluettelon hankkeista, 
mutta sille määrättiin YVA-menettely tapauskohtaisen harkinnan perusteella. 

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt 21.12.2020 päätöksen (UUDELY/11965/2020) 
YVA-menettelyn tarpeesta tässä hankkeessa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunut 
YVA-päätöksessään mm. seuraavaa: ”Arviointimenettelyä sovelletaan yksittäista-
pauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin YVA-
lain 3.1. §:ssä tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan 
ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1. mo-
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mentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia. Päätöksenteossa otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja 
sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä sääde-
tään YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen 2 §:ssä (YVA-laki 3.3 §). Hanke edellyttää 
YVA-menettelyn käynnistämistä yksittäistapausharkinnan perusteella. Esitetyn ai-
neiston mukaan Kilpilahden hukkalämmön siirtohankkeesta aiheutuu todennäköisesti 

merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten sen vaikutukset ovat rinnastettavissa YVA-
lain 3.1. §:ssä tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin.” 

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi joulukuussa 2021, kun YVA-ohjelma jätettiin 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tässä ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnit-
telun aikataulusta, suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn 
yhteydessä selvitetään ja miten selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen 

ja tiedottamisen järjestämisestä. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdään varsinainen 
ympäristövaikutusten arviointi. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä 
AFRY Finland Oy. Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-
keskus. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Esiselvityksen ja alustavan yleissuunnittelun perusteella tarkempaan tarkasteluun on 
YVA-ohjelmassa valittu yhteensä seitsemän vaihtoehtoista lämmönsiirtoreittiä (VE1–
VE7). 

Vaihtoehdossa VE1 lämmönsiirtolinjaus kulkee eteläistä reittiä. Lämmönsiirtolinjaus 
alkaa Kilpilahdesta maaputkena, Sipoonlahden itäpuolella Eriksnäsin asuinalueen 
eteläpuolella linjaus menee tunneliin, ja tunnelissa linjaus kulkee Vuosaareen. Reitin 

VE1 kokonaispituus on yhteensä noin 24 kilometriä. 

Vaihtoehto VE2 kulkee pohjoista reittiä ja pääosin Porvoonväylän suuntaisesti. Läm-
mönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena ja kulkee Kilpilahdentien vieressä 
Porvoonväylälle asti. Sipoonlahden itäpuolella Kallbäckin teollisuusalueen ja Porvoon-
väylän eteläpuolella linjaus menee tunneliin. Tunnelista takaisin maanpinnalle linjaus 
tulee Sipoonlahden länsipuolella Falkbergin ja Porvoonväylän eteläpuolelle, ja kulkee 
maaputkena Helsingin Salmenkallioon, josta eteenpäin linjaus menee tunnelissa Vuo-

saareen. Reitin VE2 kokonaispituus on yhteensä noin 27 kilometriä. 

Vaihtoehdossa VE3 lämmönsiirtolinjaus siirtyy eteläiseltä reitiltä (VE1) Sipoonlahden 
kohdalla pohjoiselle reitille (VE2). Reitin VE3 kokonaispituus on yhteensä noin 25 
kilometriä. 

Vaihtoehto VE4 on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta linjaus menee 
tunneliin lähempää Kilpilahtea. Reitin VE4 kokonaispituus on yhteensä noin 23 kilo-

metriä. 

Vaihtoehto VE5 alkaa kuten vaihtoehto VE4, lämmönsiirtolinjaus siirtyy Sipoonlahden 
kohdalla pohjoiselle reitille (VE2). Reitin VE5 kokonaispituus on yhteensä noin 27 
kilometriä. 
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Vaihtoehto VE6 on muuten sama kuin eteläinen reitti (VE1), mutta linjaus menee 
tunneliin jo Kilpilahden teollisuusalueella. Reitin VE6 kokonaispituus on yhteensä noin 
23 kilometriä. 

Vaihtoehto VE7 on muutoin sama kuin eteläinen reitti VE1, mutta vaihtoehdossa huo-
mioitu Östersundomin osayleiskaavassa esitetty yhteiskäyttötunnelin linjaus hanke-

alueen länsiosassa. Reitin VE7 kokonaispituus on yhteensä noin 26 kilometriä. 

Kaikissa vaihtoehdoissa Sipoonlahden sekä muiden merenlahtien alitus tehdään tun-
nelilla, joka kulkee syvällä kallioperässä. Tarkasteltavat vaihtoehdot on esitetty ohei-
sessa kuvassa (Kuva 1). 

Lisäksi tarkastellaan ns. VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen. Nollavaihtoehdossa hankkeen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ver-
rataan tilanteeseen, jossa lämpöpumppulaitosta ja lämmönsiirtolinjausta ei toteuteta 
ja kaikki alueet jäävät nykyiseen tilaansa. Kaukolämpöä tuotetaan muilla keinoin, 
joiden tuotanto ei perustu kivihiilen polttoon. 

 

Kuva 1. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE1-VE7. Vaihtoehtoiset reittilinjaukset on esitetty kartalla 
havainnollisuuden vuoksi niiltä osin rinnakkain, kun linjaukset menevät samaa reittiä. Kallio-
perässä tunnelissa kulkevat putkiosuudet on esitetty katkoviivalla, maaputkiosuudet puoles-
taan yhtenäisellä viivalla. 
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Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknis-taloudelliseen ja ym-
päristölliseen esiselvitykseen, sekä vuonna 2021 tehtyyn alustavaan yleissuunnitte-
luun. Hankkeen rakentamisen suunnitellaan alkavan vuonna 2023 ja käyttöönotto 
tapahtuisi alustavasti vuosina 2027–2029. 

Hankkeen tekninen kuvaus 

Hankkeessa tarkastellaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joissa Kilpilahden teollisuus-
alueen tuotantolaitosten hukkalämpöä jalostettaisiin lämpöpumppulaitoksessa kau-
kolämmöksi ja johdettaisiin lämmönsiirtojohtoa pitkin Helsingin kaukolämpöverkos-
toon. Lämmönsiirtojohto kulkisi osan matkaa maahan kaivettuna putkena ja osan 
matkaa kallioperässä kulkevana tunnelina. Lämmönsiirto putkessa tulisi toimimaan 

samoilla perusperiaatteilla kuin kaukolämpöverkko Suomessa nykyisin toimii. Kilpi-
lahden teollisuusalueelle sijoittuisi lämpöpumppulaitos ja kaukolämpöakku, Vuosaa-
ren voimalaitosalueelle lämmönsiirrinasema sekä liityntä nykyiseen kaukolämpöverk-
koon. Kaukolämpöteho olisi alustavasti yhteensä enintään 600 MW. 

Lämmönsiirtoputket ovat teräsrakenteista muovilla pinnoitettua putkea, joka on eris-
tetty polyuretaanilla. Rakenteet tulevat elementteinä tehtaalta ja ne yhdistetään hit-
saamalla rakennuspaikalla. Tunnelissa ja maakaivannossa kulkee kaksi kaukolämpö-

putkea, ja putkilinjan koko on DN1200. 

Lämmönsiirtolinjauksen tunneliosuudet 

Lämmönsiirtotunneli sijaitsee tämänhetkisen tiedon mukaan mantereen alueella noin 
20–75 metrin syvyydessä ja meren alituskohdissa paikoin noin 80 metrin syvyydessä 
kallioperässä. Tunnelin korkeus on noin 6 metriä ja leveys noin 6,5 metriä. Tunnelin 
louhintapoikkileikkauspinta-ala on noin 38 m2 ja tunnelin sisällä oleva vapaa poikki-
leikkaus on noin 29 m2. Tunnelin ympärille muodostetaan kalliotekninen suojavyö-

hyke, jonka suuruus on alustavasti noin 10 metriä tunnelin ääriviivoista ulospäin. 
Rakentamistoimenpiteitä suojavyöhykkeen kohdalla tulee jatkossa välttää.  

Kallioperässä kulkevan tunnelin rakentaminen tehdään pääosin uusien ajotunnelei-
den sekä tunnelisuuaukkojen kautta. Vuosaaressa voidaan hyödyntää olemassa ole-
vaa ajotunnelia. Ajotunnelit sekä tunneleiden suuaukot pyritään sijoittamaan siten, 
etteivät ne sijoitu olemassa olevien rakennusten tai yksityiskiinteistöjen alueille. Li-

säksi ajotunnelit ja tunneleiden suuaukot on suunniteltu sijoitettavan kohtiin, joissa 
on avokalliota, jolloin päästään helpommin aloittamaan louhinta. Ennen rakentamista 
puusto poistetaan ajotunneleiden ja pystykuilujen työmaa-alueilta. Ajotunneleille ja 
pystykuiluille rakennetaan tarvittaessa uudet tieyhteydet nykyiseltä tieverkolta. Tie-
yhteyden leveys on noin 10 metriä. 

Tunnelit on suunniteltu toteutettavan poraus-räjäytysmenetelmällä. Linjan tunnelien 
osalta on arvioitu louhittavan yhteensä noin 345 000–610 000 kiintokuutiota kiviai-

nesta valittavasta linjausreitistä riippuen. Louhetta voidaan hyödyntää lähialueen 
muissa infrastruktuurihankkeissa mahdollisuuksien mukaan. 

Lämmönsiirtolinjauksen maaputkiosuudet 

Lämmönsiirtolinjauksen maahan kaivettava maaputki sijaitsee noin 60–100 cm 
maanpinnan alapuolella. Putkilinjausta varten tehtävä maahan kaivettava leikkaus 
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on noin 10,5 metriä leveä ja noin 2,5 metriä syvä. Kokonaisuudessaan avoleikkauk-
sen leveys työmaatien kanssa on noin 20–25 metriä. Maaputkiosuuksien maankai-
vusta syntyy alustavan arvion mukaan yhteensä noin 75 000–470 000 kiintokuutiota 
maa-aineksia linjausvaihtoehdosta riippuen. 

Lämmönsiirtolinjauksen kallioon louhittavan maaputken putkilinjausta varten tehtävä 

leikkaus on noin 6,5 metriä leveä ja noin 2,5 metriä syvä. Kokonaisuudessaan kalli-
ossa sijaitsevan avoleikkauksen leveys työmaatien kanssa on noin 20–25 metriä. 
Maaputkiosuuksien avolouhinnasta syntyy alustavan arvion mukaan linjausvaihtoeh-
dosta riippuen noin 30 000–95 000 kiintokuutiota kiviainesta. 

Ennen rakentamista puusto poistetaan maaputkilinjausten työmaa-alueelta. Raken-
tamisen aikana väliaikaisia rajoituksia tulee virkistysalueiden sekä maa- ja metsäta-
lousalueiden käytölle.  

Putkilinjan yhteyteen rakennetaan työmaatie, joka on penkereellä tai leikkauksessa 
sijainnista ja maanpinnan topografiasta riippuen. Lähtökohtaisesti tietä ei tarvita 
lämmönsiirtolinjan maaputkiosuuksien yhteyteen käyttöönoton jälkeen, mutta niissä 
linjauksen kohdissa, joissa sijaitsee huoltokohteita kuten sulkuventtiileitä, rakenta-
misen aikainen työmaatie jää pysyväksi käytön aikaiseksi huoltotieksi. Maaputki-
osuuksilla sulkuventtiileitä on noin 500 metrin välein. Tien sijoittamisessa on eri vaih-
toehtoja, ja tarkemmassa suunnittelussa tarkastellaan pysyvän tien tarvetta, ja tar-

vittaessa tie voidaan sovittaa ympäristöön. Herkissä kohteissa työmaatie voidaan ra-
kennustöiden jälkeen sijoittaa putken päälle, jolloin putkilinjan leveys on noin 10 
metriä. Jos lämmönsiirtolinjauksen lähellä on jo olemassa oleva tie, työmaatie voi-
daan poistaa rakentamisen jälkeen. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla tien mai-
semallinen vaikutus pyritään minimoimaan. 

Toiminnan aikana putkilinjausten alueella virkistystoiminta ja maanviljely on mah-
dollista. Metsätaloutta ei linjauksen kohdalla voi harjoittaa, sillä huoltoyhteys on tur-
vattava ja maasto pidettävä puuttomana. Mahdollisuus rakentaa lämmönsiirtolinjan 
ja huoltotien päälle katuja tai teitä tarkennetaan tapauskohtaisesti. 

Rakentamisen ja toiminnan kuvaus 

Rakentaminen kestää kaiken kaikkiaan noin 5–6 vuotta. Rakentaminen aloitetaan 
tämänhetkisen tiedon mukaan ajotunneleiden louhinnalla, joka kestää noin kuusi 
kuukautta kunkin ajotunnelin osalta. Tunneliosuuden kalliorakennustöiden loppuvai-
heessa louhitaan pystykuilut, joka kestää noin kuusi kuukautta kunkin pystykuilun 
osalta. Saman aikaisesti tunneliosuuksien rakentamisen aikana toteutetaan maaput-
kiosuudet. 

Rakentamisen aikana poraus- ja vuotovedet, joissa on sementti- ja räjäytysainejää-
miä, johdetaan laskeutusaltaiden tai mahdollisesti erillisten työnaikaisten työmaave-
sien käsittelyn laskeutuskonttien kautta ja tarvittaessa käsitellään asianmukaisesti 
ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Toiminnan aikana tunnelien kui-

vatus- ja vuotovesiä varten rakennetaan hulevesijärjestelmä, jonka kautta hulevedet 
johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään. Hulevedet johdetaan tarvittaessa hie-
kan- ja öljynerotuksen kautta. 

Rakentamisen aikana louhinnasta ja maahan kaivettavilla putkiosuuksilla maaperän 
tuennasta ja pohjavahvistuksista aiheutuu ajoittain melua ja tärinää. Käytön aikana 
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putkesta tai tunnelista ei aiheudu melua tai tärinää. Kilpilahden teollisuusalueelle si-
joittuvasta lämpöpumppulaitoksesta aiheutuu melua lähiympäristöön, mutta laitok-
sen lähiympäristössä suurella teollisuusalueella on useita muitakin melulähteitä. 

Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan syntyy louheen ja maamassojen kuljettami-
seen liittyvän raskaan liikenteen pakokaasupäästöistä sekä mahdollisesta rakentami-

sen aikaisesta pölyämisestä. Toiminnan aikana lämmönsiirrosta ei aiheudu päästöjä 
ilmaan. Hanke vähentää Kilpilahden edustan merialueelle kohdistuvan lämpökuor-
man määrää. 

Rakentamisen ja käytön aikainen sähköntarve katetaan liittymällä olemassa olevaan 
sähköverkkoon. Rakentamisen aikana liikennettä aiheutuu louheen ja maamassojen 
poiskuljetuksesta hankealueelta. 

Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus 

Sijainti ja toiminnot 

Lämpöpumppulaitos ja kaukolämpöakku sijoittuvat Kilpilahden teollisuusalueelle. 
Lämmönsiirtolinja kulkee osan matkaa maahan kaivettuna putkena ja osan matkaa 
kallioperässä kulkevana tunnelina. Lämmönsiirtolinjan tunneliosuuksien varrelle si-
joittuu ajotunneleita ja pystykuiluja linjausvaihtoehdosta riippuen eri kohtiin. Lisäksi 
lämmönsiirtolinjan tunneleiden suuaukot sijoittuvat kohtiin, joissa maaputki siirtyy 
tunneliin. Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liityntä 
nykyiseen kaukolämpöverkkoon. 

Kaavoitus 

Hankealueella on voimassa seuraavat maakuntakaavat: Uusimaa-kaava 2050 (Hel-
singin seudun vaihemaakuntakaava ja Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava), Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue ja Uudenmaan 4. vaihemaa-

kuntakaava (tuulivoimaratkaisu ja Helsingin hallinto-oikeuden 24.9.2021 päätöksen 
mukaisesti Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyvät merkinnät). Uu-
simaa-kaava 2050:ssa on osoitettu kaukolämmön siirron yhteystarve -merkintä Kil-
pilahdesta Vuosaareen. 

Yleiskaavoista hankealueella on voimassa Sköldvikin osayleiskaava, Sipoon yleis-
kaava 2025, Boxin kylätaajaman osayleiskaava, Helsingin yleiskaava 2016, Helsingin 
maanalainen yleiskaava 2021 ja Vantaan yleiskaava 2007. Helsingin maanalaisessa 

yleiskaavassa on osoitettu Vuosaaresta Sipoon suuntaan teknisen huollon yhteys-
tarve (Kilpilahti - Vuosaari -tunneli). Lisäksi maanalaisessa yleiskaavassa on osoitettu 
yhteiskäyttötunneli, jota YVA-ohjelman vaihtoehto VE7 noudattelee. 

Lämmönsiirron linjausvaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi asemakaavoitta-
mattomalle alueelle. Asemakaavoitetut alueet sijoittuvat Porvoon Kilpilahteen, Si-
poossa Nevasgårdin ja Jontaksen alueille sekä Helsingissä Itäsalmen, Korsnäsin ja 
Karhusaaren alueille sekä Vuosaaren voimalaitosalueelle ja sataman alueelle. Lin-

jauksen suunnittelussa on huomioitu asemakaavoitetut alueet ja tarvittaessa ne on 
lähtökohtaisesti pyritty kiertämään. Vireillä olevia yleis- ja asemakaavahankkeita on 
kaikissa hankealueen kunnissa. 
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Asutus ja herkät kohteet 

Linjausten alustavassa yleissuunnittelussa on pyritty välttämään suunnittelualueen 
tiheimmin asutut alueet ja ohjaamaan maakaivanto-osuudet mahdollisuuksien mu-
kaan olemassa olevien teiden ja väylien läheisyyteen. Linjausvaihtoehdot sijoittuvat 
pääosin maaseutuasutuksen alueille tai taajama-alueiden reunaan. 

Linjausvaihtoehdon VE1 (eteläinen reitti) reitillä on tiheämpää asutusta Karhusaaren 
ja Gumbostrandin alueilla. Kyseisten alueiden osalta on linjaus osoitettu tunneliin. 
Karhusaaren eteläosaan, lähelle satama-aluetta on osoitettu myös pystykuilu. Myös 
Gumbostrandin pystykuilu on sijoitettu etäämmäksi rantavyöhykkeen tiheämmästä 
asutuksesta. Gumbostrandista itään kaukolämmön siirtoyhteys sijoittuu haja-asutus-
alueelle kiertäen mm. Eriksnäsin asuinalueen ja Träskbyn harvat pientaloalueet. 

Linjausvaihtoehdon VE2 (pohjoinen reitti) länsiosassa on harvaa pientaloasutusta 
Itäsalmessa, missä lämmönsiirtoyhteys on sijoitettu pääosin Uuden Porvoontien var-
relle. Lisäksi asutusta on Västerskogin ja Skräddarbyn alueella, mutta linjaus on sillä 
kohtaa osoitettu tunneliin. Boxin alueella linjausvaihtoehto noudattelee Porvoon-
väylän etelälaitaa paitsi Nybondasin alueella, jossa linjaus kiertää peltojen kautta 
asuinalueen eteläpuolelta. Boxista Kilpilahteen linjaus noudattelee Porvoonväylää ja 
Kilpilahdentietä, missä asutus on hyvin harvaa. Vaihtoehdoissa VE3 ja VE5 siirto-
osuus Sipoonlahden kohdalta eteläiseltä reitiltä pohjoiselle reitille on osoitettu tun-

neliin. Tunneliosuuksien kohdalla ei ole tiheää asutusta. 

Eteläisiä reittivaihtoehtoja lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat Sipoossa. Gum-
bostrandin kouluun tunnelilinjauksen etäisyys on noin 350 metriä. Salparin kouluun 
lämmönsiirtoyhteyden etäisyys on yli 500 metriä. Pohjoista reittiä lähimmät koulut 
ja päiväkodit sijaitsevat Sipoossa ja Helsingissä. Metsärinteen/Västerskogin päiväkoti 
sijoittuu noin 150 metrin etäisyydelle tunnelilinjauksesta. Boxbyn koulu sijoittuu noin 
200 metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta (maakaivanto). Helsingin puolella Sa-
karinmäen koulu ja päiväkoti sijoittuvat noin 150 metrin etäisyydelle lämmönsiirto-
putkesta (maakaivanto). Päiväkodit Ankkalampi ja Gryningen sijoittuvat noin 100 
metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta (maakaivanto). Lämmönsiirtolinjan maa-
kaivanto-osuudet eivät sijoitu virkistysalueiden, -reittien tai liikuntapaikkojen alu-
eille. 

Melu ja tärinä 

Laajalla suunnittelualueella aiheutuu melua nykytilassa merkittävimmin tieliiken-
teestä. Tieliikenteen melu koostuu pääosin Porvoonväylän liikennemelusta. Lisäksi 
paikallisesti Kilpilahden teollisuusalueen sekä Vuosaaren sataman toiminnot tuotta-
vat melua. 

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu 

Ilmanlaatu on Uudellamaalla pääosin hyvä tai tyydyttävä. Ilmanlaatuun vaikuttavat 

Uudellamaalla eniten tieliikenne ja kotitalouksien puunpoltto. Pitkällä aikavälillä il-
mansaasteiden pitoisuudet ovat yleisesti laskeneet. Merkittävimmät ilman epäpuh-
tauksien päästölähteet Uudellamaalla ovat liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja 
kotitalouksien puunpoltto. Erityisesti autoliikenteellä ja puunpoltolla on suuri vaikutus 
ilmanlaatuun, koska päästöt vapautuvat matalalta. 
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Koko Uudenmaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 
7 534 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. 

Maa- ja kallioperä 

Linjausvaihtoehtojen reiteillä pintamaa on suurilta osin kalliomaata, jossa kallio on 
näkyvissä tai sen päällä on korkeintaan yksi metri irtomaata. Paikoitellen alueella on 

myös savikkoa ja lännessä tunnelin alueella maaperä on hiekkaa. Alueella voi esiintyä 
happamia sulfaattimaita. Kalliomailla riski on hyvin pieni, mutta erityisesti savi- ja 
liejualueilla riski voi olla merkittävä ja muillakin sedimenttialueilla happamuutta voi 
esiintyä. Happamien sulfaattimaiden mahdollisuus tulee huomioida koko linjan mat-
kalla suunniteltaessa tai toteutettaessa maakaivantoja. Happamien valumavesien 
synty tulee estää. 

Alueen kallioperä on proterotsooista, pääosin mikrokliinigraniitteja, metamorfisia 
kvartsi-maasälpäkiilleliuskeita ja -gneissejä ja granodioriitteja. Hankkeen suunnitte-
lussa huomioidaan kallioperän heikkousvyöhykkeet. Linjausvaihtoehtojen VE1–VE6 
läheisyydessä sijaitsee seuraavia valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita: Kasaber-
get, Labbacka ja Mustavuori, mutta linjaukset kulkevat näiden sivusta. Linjausvaih-
toehdon VE7 (yhteiskäyttötunnelivaihtoehto) alueella sijaitsee valtakunnallisesti ar-
vokas Mustavuoren kallioalue. Tällä kohtaa linjaus on suunniteltu kalliotunneliksi. 
Linjauksien alueilla ei ole valtakunnallisesti arvokkaita moreenimuodostumia, kivi-

koita tai tuuli- ja rantakerrostumia. 

Pohjavedet 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee luokiteltuja pohjavesialueita. Pohjoinen linjaus-
vaihtoehto (VE2) kulkee osittain Boxbyn 2-luokan pohjavesialueella. Kaikki eteläiset 
linjausvaihtoehdot (VE1, VE3–VE7) kulkevat osittain Hangelbyn 2-luokan pohjavesi-
alueella. Pohjoinen linjausvaihtoehto (VE2) kulkee Kallbäckin 2-luokan pohjavesialu-

een eteläpuolitse lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä. Lisäksi linjausvaihtoehto 
VE7 sijoittuu Helsingissä noin 200 metrin etäisyydelle Vartiokylän 1E-luokan pohja-
vesialueesta ja noin 500 metrin etäisyydelle Vuosaaren 1-luokan pohjavesialueesta. 

Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet 

Eteläinen reitti sijoittuu rannikolle lähemmäksi merta, kun taas pohjoinen reitti sijoit-
tuu kauemmaksi merestä lähelle Porvoonväylää. Eteläisen reitin kohdalla on run-
saasti kallioista metsämaastoa, pienialaisia peltoja sekä enimmäkseen harvahkoa 
asutusta. Myös pohjoisen reitin kohdalla on kallioista metsämaastoa, mutta se sijoit-
tuu pääosin moottoritien ja muiden isohkojen teiden varsille, jossa luonnonympäristö 
on ainakin jossain määrin muuttunut. Pohjoisen reitin kohdalla asutusta ja muuta 
rakennettua ympäristöä on enemmän kuin eteläisellä reitillä ja peltoja suurin piirtein 
saman verran. Molempien reittien lähellä on muutamia pieniä lampia ja järviä. 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee neljä Natura 2000 -aluetta: Boxin suot Porvoon 

ja Sipoon rajalla, Byträsket ja Sipoonjoki Sipoossa sekä Mustavuoren lehto ja Öster-
sundomin lintuvedet Helsingissä ja pieneltä osin Vantaalla. Pääosa tarkastelualueen 
luonnonsuojelualueista sijoittuu Boxin soiden Natura-alueelle sekä Mustavuoren lehto 
ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueelle. Nämä ovat myös Natura-alueet, jotka 
sijoittuvat lähimmäksi putkilinjauksia. Suunnitellut putkilinjaukset sijoittuvat Natura-
alueiden ja luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa 
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putkilinja alittaa ne tunneleissa. Maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduista luontokoh-
teista lähes kaikki sijaitsevat Sipoonlahden itäpuolelta ja Sipoon ja Helsingin väliselle 
rajalle ulottuvalla alueella. Hankealueella sijaitsee myös useita paikallisesti arvok-
kaita luontokohteita, joista osa sisältyy maakunnallisesti arvokkaisiin kokonaisuuk-
siin. 

Suunniteltujen putkilinjausten lähellä on havaittu 2000-luvulla luontodirektiivin liit-
teen IV lajeja, kuten kirjoverkkoperhonen, idänkirsikorento ja saukko. Mikään ha-
vainnoista ei sijoitu aivan linjausten kohdalle. Myös lepakoita on hankealueella ha-
vaittu, mutta mikään lepakkokohteista ei sijoitu maaputkien tai tunnelien suuaukko-
jen tai ajoyhteyksien kohdalle. Karhusaaren Kasaberget on osittain lepakoille sopivaa 
aluetta, ja sinne sijoittuisi rannikon tunnelivaihtoehdoissa pystykuilu. Liito-oravasta 
ei ole tehty havaintoja hankealueella. Viitasammakosta kirjatut hankealuetta lähim-
mät kutuaikaiset havainnot ovat Vuosaaren sataman länsipuolelta. 

Hankealueen uhanalaisten lajien havainnot koskevat lähinnä lintuja. Uhanalaisista 
kasvilajeista putkilinjojen kohdalla tai lähellä on havaittu keltamataraa, joka on arvi-
oitu vaarantuneeksi (VU) lajiksi. Helsingin puolelta on tiedossa useita erittäin uhan-
alaisen (EN) lahokaviosammalen esiintymiä mutta maaputkilinjaukset tai tunneleiden 
suuaukot, pystykuilut ja ajoyhteydet eivät sijoitu niiden kohdalle. 

Vesistöt 

Hankkeen vaikutuksia voi aiheutua niissä joissa, puroissa ja ojissa, joiden kanssa 
linjausvaihtoehtojen maakaivanto-osuudet risteävät. Linjausvaihtoehdosta riippuen 
putkilinja Kilpilahdesta Vuosaareen risteää seuraavien jokea pienempien uomien 
kanssa: Dybäcken, Nevaksenjoki, Hangelbybäcken, Fallbäcken, Korsnäsinpuro, Ös-
tersundominpuro, Gumbölenpuro, Krapuoja. Lisäksi putkilinjausten reiteillä on nimet-
tömiä ojia. Kaikkien linjausvaihtoehtojen suuremmat vesistöjen alitukset (Sipoon-
lahti, väli Majvik-Karhusaari-Talosaari, Porvarinlahti) on suunniteltu tehtäväksi tun-
nelissa syvällä kallioperässä. Muiden vesistöjen ja uomien kohdalla putkilinjaus kul-
kee tunnelissa tai maahan kaivettavana putkiyhteytenä. Hanke vähentää Kilpilahden 
edustan merialueelle kohdistuvan lämpökuorman määrää. 

Hankealueen vesimuodostumat (Sipoon saaristo ja Sipoonjoki) ovat välttävässä ti-
lassa. Hankealueen vesimuodostumien ravinnekuormituksen lähteitä ovat on maata-
loudesta peräisin oleva hajakuormitus sekä haja- ja loma-asutuksen jätevesistä pe-
räisin oleva hajakuormitus. Hankealueen pienvedet eivät ole alueellisen vesienhoito-

suunnitelman varsinaisen ekologisen luokittelun piirissä (ei järjestelmällistä näyt-
teenottoa kohteittain), mutta Östersundomin pienvesiselvityksen ja aikaisempien 
selvitysten mukaan Fallbäcken, Kornäsinpuro, Östersundominpuro sekä Krapuoja 
ovat ekologiselta tilaluokaltaan tyydyttävässä tilassa ja Gumbölenpuro hyvässä ti-
lassa. 

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai-
kutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen ai-
heuttamia ympäristövaikutuksia: 

- väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
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- maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 
ja luonnon monimuotoisuuteen 

- yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunki-
kuvaan ja kulttuuriperintöön 

- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

- näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan seitsemän toteutusvaihtoehdon osalta, 
jossa tarkastelun kohteena on Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen hyödyn-
täminen Helsingin kaukolämmöntuotannossa ja lämmönsiirtojohdon rakentaminen 
Kilpilahdesta Vuosaareen. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan nollavaihto-
ehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin. On mahdollista, että tek-

nistaloudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoehdoista jää pois tarkaste-
luista ja YVA-selostuksesta. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi 
rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdol-
lisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa 
arvioidaan. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona olemassa olevan 
aineiston pohjalta sekä osin pohjautuen erillisiin hankkeen aikana tehtäviin selvityk-
siin. YVA-menettelyn aikana arviointityön osana tehdään seuraavat erillisselvitykset 
tukemaan olemassa olevaa aineistoa: 

- Kaukolämpölinjausten alustava yleissuunnittelu 

- Luontoselvitys linjausten maaputkiosuuksilla (tehty kesällä 2021, lisäselvityk-
set tarvittaessa keväällä ja kesällä 2022) 

- Melumallinnus rakentamisen aikaisesta melusta 

- Louheen ja maa-ainesten välivarastointiselvitys 

- Asukaskysely. 
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SAMMANDRAG 

Projekt och projektansvarig 

Helen Ab strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet före år 2030. För att uppnå 
målet har Helen Ab utrett olika lösningar som eventuella nya fjärrvärmekällor. En 
möjlig lösning är att utnyttja den spillvärme som uppstår i Sköldviks industriområde 
i huvudstadsregionens fjärrvärmeproduktion. 

Utnyttjandet av spillvärme från Sköldvik grundar sig på värmepumpar som placeras 

på Sköldviks industriområde och värmen som produceras leds till Nordsjö i Helsing-
fors med en värmetransportledning. På värmetransportledningens avsnitt mellan 
Sköldviks industriområde och Nordsjö kraftverksområde granskas sammanlagt sju 
alternativa sträckningar (VE1–VE7) i projektet. Sträckningarna ligger inom Borgå, 
Sibbo och Helsingfors områden. I alternativ VE7 går sträckningen också till en liten 
del på Vanda stads område. Den planerade värmetransportsträckningen går som 
markrörledning delvis nedgrävd i marken eller i öppet bergschakt och delvis som 

utschaktad tunnel i berggrunden. Rörledningens totala längd skulle vara cirka 23–27 
kilometer beroende på alternativ. På de markförlagda rörledningsavsnitten är schak-
tets bredd i sin helhet cirka 20–25 meter. Tunneldelarna går djupt ner i berggrunden, 
men tunnlarnas öppningar, körtunnlar och horisontalschakt kräver byggande ovan 
jord. På Nordsjö kraftverksområde placeras en värmeväxlarstation samt anslutning 
till det nuvarande fjärrvärmenätet. Den överförda fjärrvärmeeffekten skulle prelimi-
närt vara högst cirka 600 MW. 

Helen Ab ansvarar för projektet. Helen Ab är ett bolag som ägs av Helsingfors stad 
och ingår i Helen-koncernen. Helen Ab erbjuder en enklare vardag till fler än 550 000 
kunder i Finland. Bolaget producerar och säljer el, fjärrvärme och fjärrkyla. Utöver 
värme, kyla och el erbjuder Helen Ab lösningar för regional och förnybar energi, 
smarta fastigheter samt elektriska transporter. Helen Ab har kraftverk och värme-
centraler i olika delar av Helsingfors, bland annat på Sundholmen och i Nordsjö.  

MKB-process 

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen 
och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande. 
Samtidigt är syftet att öka tillgången till information och möjligheterna till medbe-
stämmande.  

Projektets miljökonsekvenser ska utredas i ett bedömningsförfarande enligt MKB-
lagen (252/2017) innan åtgärder som kan få miljökonsekvenser vidtas. I MKB-pro-

cessen fattas inga beslut gällande projektet och inga tillståndsärenden avgörs, utan 
dess mål är att ta fram information som grund för beslutsfattande. MKB-processen 
tillämpas på projekt, och ändringar av dem, som sannolikt har betydande miljökon-
sekvenser. De projekt som bedömningsprocessen alltid tillämpas på definieras i den 
projektförteckning som finns i bilaga 1 till MKB-lagen. Detta projekt motsvarar till 
sina egenskaper inte direkt något av projekten i projektförteckningen, men ålades 
MKB-process med övervägande från fall till fall som grund. 

NTM-centralen i Nyland fattade 21.12.2020 ett beslut (UUDELY/11965/2020) om be-
hovet av ett MKB-förfarande i detta projekt. I sitt MKB-beslut har NTM-centralen 
angett bland annat följande: ”Bedömningsförfarande tillämpas i enskilda fall på ett 
sådant projekt eller på även annat i ett redan genomfört projekt än i 3.1 § i MKB-
lagen avsedd ändring, som sannolikt till slag och omfattning orsakar, med beaktande 
även av olika projekts samverkande konsekvenser, betydande miljökonsekvenser 
som kan jämföras med konsekvenserna av projekt som avses i 1. mom. I beslutsfat-

tandet beaktas dessutom projektets egenskaper och läge samt slaget av konsekven-
ser. Bestämmelser om faktorer som utgör grund för beslutet finns i bilaga 2 till MKB-
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lagen och 2 § i MKB-förordningen (3.3 § i MKB-lagen). Projektet förutsätter inledande 
av en MKB-process med prövning som enskilt fall som grund. Enligt det presenterade 
materialet orsakar projektet för överföring av spillvärme från Sköldvik sannolikt be-
tydande miljökonsekvenser, så dess konsekvenser kan jämföras med i 3.1 § i MKB-
lagen avsedda projekts konsekvenser.” 

Projektets MKB-process inleddes i december 2021 när MKB-programmet lämnades 
till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. I detta program för miljökonsekvens-

bedömning presenteras uppgifter om projektet och dess alternativ, tidplan för plane-
ringen, en plan för vilka miljökonsekvenser som utreds i anslutning till denna process 
och hur utredningarna görs samt en plan för ordnande av deltagande och informat-
ion. Efter MKB-programskedet görs den egentliga miljökonsekvensbedömningen. 

AFRY Finland Oy har som konsultarbete ansvarat för att utarbeta programmet för 
miljökonsekvensbedömning. Kontaktmyndigheten i MKB-processen är NTM-centralen 
i Nyland. 

Utvärderade alternativ 

Med förstudier och preliminär allmän projektering som grund har det i MKB-program-
met valts sammanlagt sju alternativa värmetransportrutter (VE1–VE7). 

I alternativet VE1 går värmetransportsträckningen längs en sydlig rutt. Värmetrans-
portsträckningen börjar i Sköldvik som markrörledning, öster om Sibboviken, söder 
om Eriksnäs bostadsområde, går sträckningen in i tunnel och fortsätter i tunnel till 

Nordsjö. Den totala längden för sträckningen VE1 är sammanlagt cirka 24 kilometer. 

Alternativ VE2 går en nordlig rutt och huvudsakligen parallellt med Borgåleden. Vär-
metransportsträckningen börjar i Sköldvik som markrörledning och går intill Sköld-
viksvägen fram till Borgåleden. Öster om Sibboviken, söder om Kallbäcks industri-
område och Borgåleden, går sträckningen in i tunnel. Sträckningen kommer ut ur 
tunneln på den västra sidan av Sibboviken, söder om Falkberg och Borgåleden, och 
går som markrörledning till Sundberg i Helsingfors varifrån sträckningen går i tunnel 

till Nordsjö. Den totala längden för sträckningen VE2 är sammanlagt cirka 27 kilome-
ter. 

I alternativ VE3 byter värmeöverföringssträckningen från den södra rutten (VE1) till 
den nordliga rutten (VE2) vid Sibboviken. Den totala längden för sträckningen VE3 
är sammanlagt cirka 25 kilometer. 

Alternativ VE4 är annars samma som den södra rutten (VE1), men sträckningen går 

in i tunnel närmare Sköldvik. Den totala längden för sträckningen VE3 är sammanlagt 
cirka 23 kilometer. 

Alternativ VE5 börjar som alternativ VE4, värmetransportsträckningen byter till den 
nordliga rutten (VE2) vid Sibboviken. Den totala längden för sträckningen VE3 är 
sammanlagt cirka 27 kilometer.  

Alternativ VE6 är annars samma som den södra rutten (VE1), men sträckningen går 
in i tunnel redan på Sköldviks industriområde. Den totala längden för sträckningen 
VE3 är sammanlagt cirka 23 kilometer. 

Alternativ VE7 är annars samma som den södra rutten VE1 men i alternativet beaktas 
sträckningen för den sambrukstunnel som anvisas i Östersundoms delgeneralplan, i 
projektområdets västra del. Den totala längden för sträckningen VE7 är sammanlagt 
cirka 26 kilometer.  

I alla alternativ går man under Sibboviken och andra havsvikar med en tunnel djupt 

nere i berggrunden. De granskade alternativen presenteras i bilden intill (Figur 1). 
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Dessutom granskas det så kallade VE0-alternativet, vilket är att inte genomföra pro-
jektet. Nollalternativet jämför miljöpåverkan av projektets genomförandealternativ 
med en situation där man inte bygger värmepumpanläggningen och värmetransport-
ledningen och alla området förblir i sitt nuvarande skick. Fjärrvärme produceras med 
andra metoder där produktionen inte grundar sig på förbränning av stenkol. 

 

Figur 1. De granskade alternativen VE1–VE7. De alternativa ruttsträckningarna visas parallellt 
på kartan för åskådlighetens skull där sträckningarna går längs samma rutt. Röravsnitt som 
går i tunnel i berggrunden visas med streckad linje, rörledning ovan mark med heldragen linje. 

Projektets tidsplan 

Projektets planering grundar sig på en teknisk-ekonomisk och miljömässig förstudie 

våren 2020 samt en preliminär allmän planering 2021. Projektet beräknas börja 
byggas 2023 och ibruktagningen skulle preliminärt ske 2027–2029. 

Teknisk beskrivning av projektet 

I projektet granskas olika slags tekniska lösningar där spillvärme från produktions-
anläggningarna på Sköldviks industriområde förädlas i en värmepumpsanläggning till 
fjärrvärme och leds till Helsingfors fjärrvärmenät via en värmetransportledning. Vär-
metransportledningen skulle gå en del av sträckan som nedgrävt rör och en del som 
tunnel i berggrunden. Värmetransporten i röret skulle fungera enligt samma principer 
som fjärrvärmenätet i Finland använder idag. På Sköldviks industriområde skulle vär-
mepumpsanläggningen och fjärrvärmeackumulatorn ligga, på Nordsjö kraftverksom-
råde värmeväxlarstationen samt anslutning till det nuvarande fjärrvärmenätet. Fjärr-
värmeeffekten skulle preliminärt vara högst cirka 600 MW. 
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Värmeöverföringsrören är plastbelagda stålrör som är isolerade med polyuretan. 
Konstruktionselementen kommer som element från fabriken och sammanfogas ge-
nom svetsning på byggplatsen. I tunnel och öppet schakt går två fjärrvärmerör med 
en dimension av DN1200. 

Värmeöverföringssträckningens tunnelavsnitt 

Enligt nuvarande uppgifter går värmetransporttunneln på cirka 20–75 meters djup 
på fastlandsområdet och där den går under hav på cirka 80 meters djup i berggrun-

den. Tunnelns höjd är cirka 6 meter och bredden cirka 6,5 meter. Tunnelns schaktade 
tvärsnitt är cirka 38 m2 och det fria tvärsnittet inne i tunneln är cirka 29 m2. Runt 
tunneln skapas en bergteknisk skyddszon vars storlek preliminärt är cirka 10 meter 
utåt från tunnelns kantlinjer. Byggåtgärder bör i fortsättningen undvikas vid skydds-
zonen.  

Tunneln i berggrunden byggs i huvudsak via nya körtunnlar och tunnelmynningarna. 
I Nordsjö kan en befintlig körtunnel utnyttjas. Körtunnlarna och tunnlarnas myn-
ningar försöker man placera så att de inte ligger på området för befintliga byggnader 
eller privata fastigheter. Dessutom planeras körtunnlarna och tunnlarnas mynningar 
att placeras på platser där det finns berg i dagen så att man lättare kan inleda schakt-
ningen. Före byggandet avlägsnas trädbeståndet från byggplatserna för körtunnlar 
och vertikala schakt. Till körtunnlarna och de vertikala schakten byggs vid behov nya 
vägförbindelser från det nuvarande vägnätet. Vägförbindelsens bredd är cirka 10 
meter. 

Avsikten är att bygga tunnlarna med metoden borrning och sprängning. Från sträck-
ningarnas tunnlar uppskattas det att sammanlagt cirka 345 000–610 000 kubikmeter 
fast mått stenmaterial schaktas ut, beroende på vald sträckning. Sprängstenen kan 
efter möjlighet utnyttjas i andra infrastrukturprojekt i närområdet. 

Markförlagda delar av värmetransportledningen 

De markförlagda rören i värmetransportledningen ligger cirka 60–100 cm under 

markytan. Det dike som grävs för rörledningen är cirka 10,5 meter brett och cirka 
2,5 meter djupt. Den totala bredden inklusive byggplatsvägen är cirka 20–25 meter. 
Grävningen av schakten för markförlagda röravsnitt ger enligt en preliminär upp-
skattning upphov till sammanlagt cirka 75 000–470 000 kubikmeter fast mått mark-
substanser, beroende på sträckningsalternativ. 

Schaktet som görs för värmetransportledningens markförlagda rör i berg är cirka 6,5 
meter brett och cirka 2,5 meter djupt. Den totala bredden för schaktet i berg inklusive 
byggplatsvägen är cirka 20–25 meter. Schaktningen av de öppna schakten för mark-
förlagda rör ger enligt en preliminär uppskattning upphov till cirka 30 000–95 000 
kubikmeter fast mått stenmaterial beroende på sträckningsalternativ. 

Före byggandet avlägsnas trädbeståndet från byggplatserna för markförlagda rörav-
snitt. Under byggtiden blir det tillfälliga begränsningar för användningen av rekreat-
ionsområden samt jord- och skogsbruksområden.  

I anslutning till rörledningen byggs en byggplatsväg som går på en bank eller i en 
skärning beroende på läget och markytans topografi. Som utgångspunkt behövs inte 
vägen för värmetransportledningens markförlagda avsnitt efter ibruktagningen, men 
på de platser längs sträckningen där det finns serviceobjekt såsom avstängningsven-
tiler, blir byggplatsvägen en permanent serviceväg under driftstiden. På de markför-
lagda röravsnitten finns avstängningsventiler med cirka 500 meters intervall. Det 
finns olika alternativ för vägens placering och i den mer detaljerade planeringen 
granskas behovet av en permanent väg och vid behov kan vägen anpassas till miljön. 
På känsliga områden kan arbetsplatsvägen efter byggarbetet placeras ovanpå röret 
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varvid rörledningens bredd är cirka 10 meter. Om det finns en befintlig väg i närheten 
av värmetransportledningen kan arbetsplatsvägen avlägsnas efter bygget. På land-
skapsmässigt värdefulla åkerområden strävar man efter att minimera vägens land-
skapsmässiga påverkan. 

Under driftstiden kan rekreationsverksamhet och jordbruk bedrivas på rörlednings-
området. Skogsbruk kan inte bedrivas vid ledningen, eftersom serviceförbindelsen 
måste vara säkerställd och terrängen hållas fri från träd. Möjligheten att bygga gator 

eller vägar ovanpå värmeöverföringsledningen och servicevägen preciseras från fall 
till fall. 

Byggande och verksamhetsbeskrivning 

Byggandet pågår cirka 5–6 år. Enligt nuvarande uppgifter inleds byggandet med 
schaktning av körtunnlarna vilket tar cirka sex månader för varje körtunnel. I slutfa-
sen av bergbyggnadsarbetet för tunnelavsnittet sprängs de vertikala schakten ut, 
vilket tar cirka sex månader för varje vertikalt schakt. Samtidigt med tunnelavsnitten 

byggs de markförlagda avsnitten. 

Under byggtiden leds borr- och läckagevatten, som innehåller cement- och spräng-
ämnesrester, genom sedimenteringsbassänger eller eventuellt särskilda sedimente-
ringscontainrar för behandling av vatten från byggplatser och behandlas vid behov 
på lämpligt sätt innan det leds till terrängen eller avloppssystemet. Under driftstiden 
byggs ett dagvattensystem för tunnlarnas tork- och läckvatten som sedan leds till 
det kommunala dagvattensystemet. Dagvattnet leds vid behov via sand- och oljeav-
skiljning. 

Under byggtiden uppstår tidvis buller och vibrationer från sprängningar och från 
markstöttning och bottenförstärkningarpå de markförlagda röravsnitten. Under 
driftstiden orsakar inte röret eller tunneln buller eller vibrationer. Värmepumpsan-
läggningen på Sköldviks industriområde orsakar buller i näromgivningarna, men i 
näromgivningarna till anläggningen på ett stort industriområde finns många andra 

bullerkällor. 

Under byggtiden uppstår utsläpp till luften av avgaser från den tunga trafiken i an-
slutning till transport av sprängsten och jordmassor samt damm som eventuellt upp-
står under byggtiden. Under drift uppstår inte utsläpp till luft från värmetransporten. 
Projektet minskar värmebelastningen på havsområdet utanför Sköldvik. 

Elbehovet under bygg- och driftstiden täcks genom anslutning till det befintliga elnä-
tet. Under byggtiden orsakas trafik då sprängsten och jordmassor transporteras bort 

från projektområdet. 

Beskrivning av projektområdet och dess omgivningar 

Lokalisering och verksamheter 

Värmepumpanläggningen och fjärrvärmeackumulatorn är lokaliserade till Sköldviks 
industriområde. Värmetransportledningen går en del av sträckan som nedgrävt rör 
och en del som tunnel i berggrunden. Längs värmetransportledningens tunnelavsnitt 
finns körtunnlar och vertikala schakt, beroende på sträckningsalternativ på olika stäl-
len. Dessutom finns mynningarna till värmetransportledningens tunnlar på de platser 
där den markförlagda rörledningen går in i tunnel. På Nordsjö kraftverksområde pla-
ceras en värmeväxlarstation samt anslutning till det nuvarande fjärrvärmenätet. 

Planläggning 

På projektområdet gäller följande landskapsplaner: Nylandsplanen 2050 (etappland-

skapsplan för Helsingforsregionen och Östra Nylands etapplandskapsplan), Nylands 
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etapplandskapsplan 2 - Östersundomområdet och Nylands etapplandskapsplan 4 
(vindkraftsavgörande och beteckningar gällande Natura 2000-områden och natur-
skyddsområden enligt beslut 24.9.2021 av Helsingfors förvaltningsdomstol). I Ny-
landsplanen 2050 anvisas beteckning för förbindelsebehov för fjärrvärmetransport 
från Sköldvik till Nordsjö. 

På området gäller generalplanerna Sköldviks delgeneralplan, Sibbo generalplan 
2025, delgeneralplanen för Box bytätort, Helsingfors generalplan 2016, Helsingfors 

underjordiska generalplan 2021 och Vanda generalplan 2007. I Helsingfors underjor-
diska generalplan anvisas förbindelsebehov för teknisk service från Nordsjö mot 
Sibbo (tunnel Sköldvik-Nordsjö). I den underjordiska generalplanen anvisas dessu-
tom en sambrukstunnel som MKB-programmets alternativ VE7 följer. 

Sträckningsalternativen för värmetransporten ligger till största delen i område som 
inte är detaljplanerat. De detaljplanerade områdena finns i Sköldvik i Borgå, Ne-
vasgårds och Jontas område i Sibbo samt Östersundom, Korsnäs och Björnsö i 
Helsingfors samt i Nordsjös kraftverksområde och hamnområde. Vid planering av 
sträckningen har detaljplanerade områden beaktats och vid behov har man som ut-
gångspunkt strävat efter att kringgå dem. I projektområdets alla kommuner finns 
pågående general- och detaljplaneprojekt. 

Bebyggelse och känsliga objekt 

I den preliminära allmänna planeringen av sträckningarna har man strävat efter att 
undvika de tätast bebodda områdena i planeringsområdet och styra markschaktav-
snitten där så är möjligt till i närheten av befintliga vägar och leder. Sträckningsal-
ternativen är i huvudsak lokaliserade till områden med landsbygdsbebyggelse eller i 
kanten av tätortsområden. 

Längs sträckningen för alternativ VE1 (sydlig rutt) finns tätare bebyggelse i Björnsö 
och Gumbostrand. På dessa områden går sträckningen i tunnel. I den södra delen av 
Björnsö, nära hamnområdet anvisas också ett vertikalt schakt. Även det vertikala 

schaktet i Gumbostrand har placerats längre bort från den tätaste bebyggelsen på 
strandzonen. Öster om Gumbostrand går transportförbindelsen för fjärrvärme i gles-
bygdsområde och kringgår bland annat Eriksnäs bostadsområde och Träskbys få 
småhusområden. 

I den västra delen av sträckningsalternativet VE2 (norra rutten) finns gles småhus-
bebyggelse i Östersundom där värmetransportförbindelsen i huvudsak är placerad 
längs Nya Borgåvägen. Dessutom finns bebyggelse på Västerskogs och Skräddarbys 
område, men sträckningen går i tunnel på det avsnittet. På Box område följer sträck-
ningsalternativet den södra kanten av Borgåleden förutom på Nybondas område där 
sträckningen går runt bostadsområdet på den södra sidan längs åkrar. Från Box till 
Sköldvik följer sträckningen Borgåleden och Sköldviksvägen där bebyggelsen är 
mycket gles. I alternativen VE3 och VE5 anvisas övergångsavsnittet vid Sibboviken 
från den södra rutten till den norra rutten i tunnel. Vid tunnelavsnitten finns ingen 
tät bebyggelse. 

De närmaste skolorna och daghemmen till de södra ruttalternativen ligger i Sibbo. 
Avståndet från tunnelsträckningen till Gumbostrands skola är cirka 350 meter. Av-
ståndet från värmetransportförbindelsen till Salpari skola är cirka 500 meter. De 
närmaste skolorna och daghemmen till den nordliga rutten ligger i Sibbo och Helsing-
fors. Daghemmet Metsärinne/Västerskog ligger på cirka 150 meters avstånd från 
tunnelsträckningen. Boxby skola ligger på cirka 200 meters avstånd från värmetrans-
portröret (markschakt). På Helsingforssidan ligger Sakarinmäen skola och daghem 

på cirka 150 meters avstånd från värmetransportröret (markschakt). Daghemmen 
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Ankkalampi och Gryningen ligger på cirka 100 meters avstånd från värmetransport-
röret (markschakt). De markförlagda avsnitten för värmetransportledningen ligger 
inte inom rekreationsområden, -leder eller motionsplatser. 

Buller och vibrationer 

Inom det omfattande planeringsområdet orsakar vägtrafiken mer buller än i nuläget. 
Vägtrafikbullret består i huvudsak av trafikbuller från Borgåleden. Dessutom orsakar 
verksamheter på Sköldviks industriområde och i Nordsjö hamn lokalt buller.  

Utsläpp till luft och luftkvalitet 

Luftkvaliteten i Nyland är huvudsakligen god eller nöjaktig. I Nyland påverkas luft-
kvaliteten mest av vägtrafiken och hushållens vedeldning. Allmänt sett har halterna 
av luftföroreningar minskat på lång sikt. De viktigaste utsläppskällorna till luftförore-
ningar i Nyland är trafiken, energiproduktionen, industrin och hushållens vedeldning. 
Speciellt biltrafiken och vedeldningen har stor inverkan på luftkvaliteten eftersom 

utsläppen sker på låg höjd. 

Växthusgasutsläppen i hela Nylands landskap var 2019 sammanlagt 7 534 000 ton 
koldioxidekvivalenter. 

Mark och berggrund 

Markytan längs sträckningsalternativen består till stor del av berg i dagen eller så 
finns högst en meter jord ovanpå berget. På vissa platser finns också lera i området 

och i väster på tunnelns område är jordmånen sand. Det kan förekomma sura sul-
fatjordar i området. På bergsområdena är risken mycket liten, men speciellt på ler- 
och dyområden kan risken vara betydande och surhet kan förekomma även i andra 
sedimentområden. Risken för sura sulfatjordar måste beaktas längs hela sträck-
ningen när markschakt planeras eller byggs. Uppkomsten av surt lakvatten måste 
förhindras. 

Berggrunden i området är från proterozoikum, i huvudsak mikroklingraniter, meta-

morfa fältspatsglimmerskiffrar och -gnejser samt granodioriter. Projektets utform-
ning tar hänsyn till svaga zoner i berggrunden. I närheten av ledningssträckningarna 
VE1–VE6 finns följande värdefulla bergsområden av riksintresse: Kasaberget, Labb-
backa och Svarta Backen, men sträckningarna går vid sidan av dessa. På området 
för sträckningsalternativet VE7 (sambrukstunnelalternativet) finns det värdefulla 
bergsområdet Svarta Backen som är av riksintresse. På denna plats är sträckningen 
planerad att gå i bergstunnel. På sträckningarnas områden finns inga moränföre-

komster, stenbundna marker eller vind- och strandavlagringar av riksintresse. 

Grundvatten 

I närheten av projektområdet finns klassificerade grundvattenområden. Det nordliga 
sträckningsalternativet (VE2) går delvis på Boxbys grundvattenområde av klass 2. 
Alla sydliga sträckningsalternativ (VE1, VE3–VE7) går delvis på Hangelbys grundvat-
tenområde av klass 2. Det nordliga sträckningsalternativet (VE2) går söder om Kall-
bäcks grundvattenområde av klass 2, som närmast på cirka 200 meters avstånd. 
Dessutom ligger sträckningsalternativet VE7 i Helsingfors på cirka 200 meters av-
stånd från Botbys grundvattenområde av klass 1E och på cirka 500 meters avstånd 
från Nordsjös grundvattenområde av klass 1. 

Växtlighet, djurliv och skyddsobjekt 

Den södra rutten går längs kusten närmare havet, under det att den norra rutten går 
längs Borgåleden längre bort från havet. Vid den södra rutten finns rikligt med bergig 

skogsterräng, små åkrar och mest gles bebyggelse. Även vid den norra rutten finns 
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bergig skogsterräng, men sträckningen går i huvudsak längs motorväg och andra 
större vägar där naturmiljön är förändrad åtminstone i viss mån. Längs den norra 
rutten finns mer bebyggelse och annan byggd miljö än längs den södra rutten; åkrar 
finns det ungefär lika mycket av. I närheten av båda rutterna finns några små tjärnar 
och sjöar. 

I närheten av projektområdet finns fyra Natura 2000-områden: Mossarna i Box på 
gränsen mellan Borgå och Sibbo, Byträsket och Sibbo å i Sibbo samt lunden på Svarta 

Backen och fågelvattnen i Östersundom i Helsingfors och till en liten del i Vanda. 
Huvuddelen av naturskyddsområdena i granskningsområdet ligger inom Naturaom-
rådet Mossarna i Box samt Naturaområdet lunden på Svarta Backen och fågelvattnen 
i Östersundom. Detta är också de Naturaområden som ligger närmast rörsträckning-
arna. De planerade rörsträckningarna ligger utanför Naturaområden och natur-
skyddsområden med undantag för de ställen där rörledningen går under dem i tunnel. 
Av de naturobjekt som bedömts som landskapsmässigt värdefulla ligger nästan alla 
på området som sträcker sig från öster om Sibboviken och till gränsen mellan Sibbo 

och Helsingfors. På projektområdet finns också flera lokalt värdefulla naturobjekt, av 
vilka en del ingår i landskapsmässigt värdefulla helheter. 

I närheten av de planerade rörsträckningarna har det under 2000-talet observerats 
arter i bilaga IV till habitatdirektivet, såsom boknätfjäril, sibirisk vinterflickslända och 
utter. Ingen av observationerna har skett precis vid sträckningarna. Även fladder-
möss har observerats på projektområdet, men inget av fladdermusobjekten ligger 

vid markförlagda rör eller tunnelmynningar eller körförbindelser. Kasaberget i 
Björnsö är delvis ett område som lämpar sig för fladdermöss och där ett vertikalt 
schakt lokaliseras i kusttunnelalternativet. Inga observationer av flygekorre finns från 
projektområdet. De närmaste observationerna av åkergroda under lektid som note-
rats är från väster om Nordsjö hamn. 

Observationer av hotade arter på projektområdet gäller framförallt fåglar. Av hotade 
växtarter har gulmåra, som bedöms som en sårbar (VU) art, observerats på eller 
nära rörledningssträckningarna. På Helsingforssidan är flera förekomster av den 
starkt hotade (EN) grön sköldmossa kända, men sträckningen av markförlagda rör 
eller tunnlars mynningar, vertikalschakt och körförbindelser ligger inte vid förekoms-
terna. 

Vattendrag 

Projektet kan medföra konsekvenser i de åar, bäckar och diken som korsar mark-
rörsavsnitten i sträckningsalternativen. Beroende på sträckningsalternativ korsar rör-

ledningen från Sköldvik till Nordsjö följande fåror som är mindre än åar: Dybäcken, 
Nevaksenjoki, Hangelbybäcken, Fallbäcken, Korsnäsbäcken, Östersundomsbäcken, 
Gumbölebäcken, Krabbäcken. Dessutom finns namnlösa diken längs rörsträckning-
arna. I alla sträckningsalternativ är planen att större vattendrag (Sibboviken, avsnit-
tet Majvik-Björnsö-Husö, Borgarstrandsviken) passeras med tunnel djupt nere i berg-
grunden. Vid övriga vattendrag och fåror går rörledningen i tunnel eller som mark-
förlagd rörledning. Projektet minskar värmebelastningen på havsområdet utanför 

Sköldvik. 

Vattenförekomsterna i projektområdet (Sibbo skärgård och Sibbo å) har nöjaktig 
status. Källorna till belastningen av näringsämnen till vattenförekomsterna i projekt-
området utgörs av spridd belastning från jordbruket samt spridd belastning från av-
loppsvatten från glesbygds- och fritidsboende. Småvattnen i projektområdet är inte 
inom ramen för den regionala vattenförvaltningsplanens egentliga ekologiska klassi-
ficering (ingen systematisk provtagning per objekt), men enligt Östersundoms små-
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vattenutredning och tidigare utredningar har Fallbäcken, Korsnäsbäcken, Ös-
tersundomsbäcken samt Krabbäcken nöjaktig ekologisk status och Gumbölebäcken 
god status. 

Miljökonsekvenser som ska bedömas och bedömningsmetoder 

Med miljökonsekvenser avses projektets direkta och indirekta konsekvenser för mil-
jön. Enligt MKB-lagen granskas i bedömningen projektets miljökonsekvenser för 

- befolkningen samt människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel 
- marken, markgrunden, vattnet, luften, klimatet, växtligheten och organismer 

samt för naturens mångfald 
- samhällsstrukturen, materiell egendom, landskapet, stadsbilden och kulturar-

vet 
- utnyttjandet av naturresurser samt för 
- växelverkan mellan dessa faktorer. 

Projektets miljökonsekvenser bedöms för sju genomförandealternativ, där utnytt-
jande av spillvärme från Sköldviks industriområde för fjärrvärmeproduktionen i 
Helsingfors samt bygge av en värmetransportledning från Sköldvik till Nordsjö grans-
kas. Genomförandealternativens konsekvenser jämförs med nollalternativet det vill 
säga konsekvenserna av att inte genomföra projektet. När de teknisk-ekonomiska 
granskningarna framskrider är det möjligt att en del av projektalternativen faller bort 
från granskningarna och MKB-dokumentet. 

I miljökonsekvensbedömningen beaktas utöver konsekvenser under drift även kon-
sekvenserna av anläggning och avveckling. Dessutom bedöms projektets eventuella 
samverkande konsekvenser med andra projekt som finns eller planeras på området. 
Konsekvensbedömningen genomförs som expertbedömning med befintligt material 
som grund samt till en del med separata utredningar som görs under projekttiden 
som grund. Som en del i bedömningsarbetet kommer följande särskilda utredningar 
att göras under MKB-processen som stöd för befintligt material: 

- Preliminär allmän planering av fjärrvärmesträckningarna 
- En naturutredning för sträckningarnas markförlagda avsnitt (genomförd som-

maren 2021, ytterligare utredningar vid behov våren och sommaren 2022) 
- Bullersimulering för buller under byggtiden 
- Utredning för mellanlagring av sprängsten och marksubstanser 
- Boendeenkät. 
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YVA-TYÖRYHMÄ 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsulttityönä 
AFRY Finland Oy. YVA-työryhmän asiantuntijat on esitetty oheisessa taulukossa. 

Taulukko 1-1. YVA-konsultin työryhmä ja heidän pätevyytensä. 

KOULUTUS NIMI ROOLI KOKEMUS 

FM, 

DI 

Biologia, 
Ympäristö-
tekniikka 

Liisa Kopisto YVA-projekti-
päällikkö; 

Kuljetukset ja 
liikenne sekä il-
manlaatu- ja il-
mastovaikutuk-

set 

Johtava asiantuntija, ym-
päristökonsultointi. Työ-
kokemus 8 vuotta, sisäl-
täen mm. YVA-menette-
lyiden, vaikutustarkkailu-
jen sekä lupamenettely-
jen koordinointia. 

MMM Limnologia Karoliina 
Jaatinen 

Projektipäälli-
kön varahen-
kilö, laadunvar-
mistus 

Johtava asiantuntija, ym-
päristökonsultointi. Työ-
kokemus yli 13 vuotta. 
Useita YVA-projekteja ja 
vaikutusarviointeja pro-
jektipäällikön, projekti-
koordinaattorin tai asian-
tuntijan roolissa. Erityis-
asiantuntemus vesistö-
vaikutuksista. 

INS Ympäristö-
teknologia, 

yhdyskun-
tasuunnit-
telu 

Ida Montell Maankäyttö ja 
kaavoitus, mai-

sema 

Asiantuntija, ympäristö-
konsultointi. Yli 6 vuoden 

kokemus monipuolisista 
maankäytön ja kaavoi-
tuksen suunnittelutehtä-
vistä. 

DI Konetek-
niikka 

Tapio Luk-
kari 

Melu ja tärinä Ympäristöasiantuntija, 
Melu ja tärinä. 4 vuoden 
työkokemus. Teollisuus- 

ja tiehankkeiden melusel-
vitykset ja -mallinnukset. 

FM Biologia Soile Turku-
lainen 

Luontoympä-
ristö 

Yli 20 vuoden kokemus 
luontoselvitysten laatimi-
sesta, luontovaikutusten 
arvioinneista, Natura-ar-

vioinneista ja lupahake-
muksista. 

FT Limnologia Juha Nie-
mistö 

Pintavedet 

Vesistövaiku-
tusten arviointi 

Johtava asiantuntija, ym-
päristökonsultointi. 15 
vuoden kokemus Suomen 
sisävesien ja Itämeren 
rannikkoalueiden ravin-

nekiertotutkimuksesta 
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sekä kokemusta ympä-
ristö- ja vesilupahake-
musten vaatimasta ve-
denlaatuvaikutuksen ar-
vioinnista. 

FM Geologia Riku Hako-
niemi 

Pohjavedet Pohjavesiasiantuntija. Yli 
12 vuoden kokemus poh-
javesiselvityksistä, pohja-
vesivaikutuksien arvioin-
neista ja virtausmallinta-
misesta.  

FM Geofysiikka Karla Tien-
suu 

Maa- ja kallio-
perä 

Johtava asiantuntija. Yli 
15 vuoden kokemus geo-
fysikaalisista tutkimuk-
sista ja geoteknisistä pro-
jekteista. Geofysiikan li-
säksi maa- ja kallioperä-
geologia ja geokemian 
osaamista. 

FM Luonnon-

maantiede 

Ari Nikula Ihmisiin kohdis-

tuvat vaikutuk-
set, terveys, ta-
lous. 

Ympäristöasiantuntija. Yli 

15 vuoden ammatillinen 
kokemus. Toiminut ihmi-
siin ja talouteen kohdis-
tuvien vaikutusten asian-
tuntijana useiden eri toi-
mialojen YVA-hankkeissa 
(esim. tuulivoima, kai-
vokset, teollisuus). Li-

säksi kokemusta asukas- 
ja seurantaryhmätilai-
suuksien järjestämisestä. 

FM Työ- ja te-
ollisuushy-
gienia 

Anna-Liisa 
Koskinen 

Ympäristöriskit, 
jätteet ja sivu-
tuotteet sekä 

luonnonvarat 

Johtava asiantuntija, ym-
päristökonsultointi. Työ-
kokemusta 25 vuotta, jo-

hon sisältyy YVA-menet-
telyjä sekä erilaisia riski- 
ja turvallisuusarvioita. 

DI Kalliora-
kennus 

Jukka Salmi-
nen 

Kalliorakennus 
ja tunnelisuun-
nittelu 

Projektipäällikkö, kalliora-
kennus- ja tunnelisuun-
nittelu. Yli 20 vuoden ko-
kemus kalliorakentami-

sen suunnittelusta. 
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TERMIT JA LYHENTEET 

YVA-ohjelmassa on käytetty seuraavia termejä ja lyhenteitä: 

TERMI SELITE 

BAT Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Techni-
ques). 

CO2 Hiilidioksidi. Hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yh-
diste. 

dB Desibeli, äänen voimakkuuden yksikkö. 

ELY-keskus  Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

GWh Gigawattitunti, energian yksikkö (1 GWh = 1 000 000 

kWh). 

Hulevesi Sade- ja sulamisvedet. 

Hiilijalanjälki Tuotteen ja/tai toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasu-
päästöjen määrä. 

Kaukolämpöputki-

tunneli 

Kallioperään louhittu tunneli, jossa lämmönsiirtoputket 

ovat. YVA-ohjelmassa on käytetty samasta asiasta myös 
termiä putkitunneli. 

LAeq Keskiäänitaso, joka vastaa jatkuvaa vakioäänitasoa. Me-
lutasojen arvioinnissa käytetty käsite. 

Maaputki Maahan kaivettu tai kallioon avolouhittu lämmönsiirto-
putki. 

MW Megawatti, tehon yksikkö. (1 MW = 1 000 kW = 1 MJ/s) 

MWh Megawattitunti, energian yksikkö. (1 MWh = 0,001 GWh 
= 3,6 GJ) 

Putkitunneli Tarkoittaa kaukolämpöputkitunnelia. 

Rusnaus Irtokivien poistaminen louhitun tunnelin katosta ja sei-
nistä. 

SCI-, SAC- ja SPA-
alueet (Natura 
2000) 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat SCI-alueet ovat luon-
todirektiivin mukaisia alueita, SAC-alueet erityisten suo-
jelutoimien aluetta ja SPA-alueet lintudirektiivin mukaisia 
erityisiä suojelualueita. 

YVA-ohjelma Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tiedot 
hankkeesta ja suunnitelma siitä, millä tavoin ja mitä vai-
kutuksia YVA-menettelyssä arvioidaan. 

YVA-menettely Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan 
YVA-lainsäädännön mukaista prosessia, jossa laaditaan 
arvio hankkeen ympäristövaikutuksista ja kuullaan hank-
keen sidosryhmiä. 
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1 JOHDANTO 

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Ta-
voitteen saavuttamiseksi Helen Oy on selvittänyt erilaisia mahdollisia ratkaisuja uu-
siksi kaukolämmön lähteiksi. Yksi mahdollinen ratkaisu on hyödyntää Kilpilahden te-
ollisuusalueella muodostuvaa hukkalämpöä pääkaupunkiseudun kaukolämmön tuo-
tannossa. Kilpilahden hukkalämmön hyödyntäminen perustuu Kilpilahden alueelle si-
joittuviin lämpöpumppuihin, joiden tuottama kaukolämpö johdetaan Helsingin Vuo-
saareen lämmönsiirtoputkella. Lämmönsiirtoputkisto toteutettaisiin osin maakaivan-
toon ja osin kalliotunneleihin rakennettuna, ja putkilinjan kokonaispituus olisi noin 
23–27 km. Vuosaaresta lämpö siirretään Helsingin kaukolämpöverkkoon. Siirrettävä 
kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään noin 600 MW. 

2 HANKKEEN KUVAUS JA ARVIOITAVAT VAIHTO-

EHDOT 

2.1 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana toimii Helen Oy. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama 
yhtiö ja osa Helen-konsernia. Helen Oy tarjoaa helpompaa ja mutkattomampaa arkea 
yli 550 000 asiakkaalle Suomessa. Yhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja -
jäähdytystä. Lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi Helen Oy tarjoaa ratkaisuja 

alueelliseen ja uusiutuvaan energiaan, älykkäisiin kiinteistöihin sekä sähköiseen lii-
kenteeseen. Helen Oy:llä on voimalaitoksia ja lämpökeskuksia eri puolella Helsinkiä, 
mm. Salmisaaressa ja Vuosaaressa. 

2.2 Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu 

Helen Oy suunnittelee Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämistä 
kaukolämpöverkossa Helsingissä. Hukkalämpöä muodostuu Kilpilahden teollisuusalu-

een tuotantolaitoksilla, ja tällä hetkellä lämpö johdetaan mereen Kilpilahden edus-
talle. Hankkeella voidaan kattaa merkittävä osa Helsingin kaukolämmön tarpeesta.  

Hankkeessa tarkastellaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joissa lämmönsiirtoputkisto 
kulkisi osan matkaa maahan kaivettuna putkena ja osan matkaa kallioperässä kul-
kevana tunnelina.  

Hankkeen tekninen konsepti perustuu siihen, että hukkalämmön lämpötilaa noste-

taan kaukolämpöverkon vaatimalle tasolle (nykytilanteessa noin 95 °C) hyödyntä-
mällä lämpöpumppuja Kilpilahdessa. Kilpilahden teollisuusalueen tuotantolaitosten 
hukkalämmöstä jalostettua lämpötehoa tultaisiin johtamaan kaukolämpöverkostoon 
alustavasti enintään yhteensä noin 600 MW. 

Hankkeen suunnittelu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknis-taloudelliseen ja ym-
päristölliseen esiselvitykseen, sekä vuonna 2021 tehtyyn alustavaan yleissuunnitte-
luun. Hankkeen rakentamisen suunnitellaan alkavan vuonna 2023 ja käyttöönotto 

tapahtuisi alustavasti vuosina 2027–2029. 

2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 

Lämmön siirtoreitti kulkee välillä Porvoon Kilpilahden teollisuusalue – Helsingin Vuo-
saaren voimalaitosalue. Reitti sijoittuu Porvoon, Sipoon ja Helsingin alueelle. Vaihto-
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ehdossa VE7, jossa tarkastellaan Östersundomin osayleiskaavan mukaista yhteis-
käyttötunnelin linjausta, reitti sijoittuu pieneltä osin myös Vantaan kaupungin alu-
eelle. 

Suunniteltu lämmönsiirtolinjaus kulkee osittain maahan kaivettuna tai kallioon avo-
louhittuna maaputkena ja osittain kallioperään louhittavana tunnelina. Maaputki-
osuuksilla avoleikkauksen leveys on kokonaisuudessaan noin 20–25 metriä. Tunne-
liosuudet kulkevat syvällä kallioperässä, mutta tunneleiden suuaukot, ajotunnelit ja 

pystykuilut vaativat maanpäällistä rakentamista. 

Suunnitteilla oleva lämpöpumppulaitos ja kaukolämpöakku sijoittuvat Porvooseen 
Kilpilahden teollisuusalueelle Neste Oyj:n omistamalle alueelle, osittain rakentamat-
tomalle alueelle. Helen Oy:n olemassa olevalle energiantuotantoalueelle Helsingissä 
sijaitsevalle Vuosaaren voimalaitosalueelle sijoittuu lämmönsiirrinasema sekä liitos 
nykyiseen kaukolämpöverkkoon. 

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot 

Kilpilahden ja Vuosaaren välisellä lämmönsiirtolinjan reittiosuudella hankkeessa tar-
kastellaan yhteensä seitsemää vaihtoehtoista (VE1–VE7) reittiä. Lisäksi YVA-menet-
telyssä tarkastellaan ns. nollavaihtoehtoa (VE0), eli hankkeen toteuttamatta jättä-
mistä. 

YVA-menettelyssä vaihtoehtoina ovat: 

- VE0: 0-vaihtoehto, hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehtojen VE1–
VE7 ympäristövaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa lämpöpumppulaitosta 
ja lämmönsiirtolinjausta ei toteuteta ja kaikki alueet jäävät nykyiseen ti-
laansa. Kaukolämpöä tuotetaan muilla keinoin, joiden tuotanto ei perustu ki-
vihiilen polttoon. 

- VE1: Eteläinen reitti. Lämmönsiirtoreitti kulkee rannan tuntumassa. Läm-
mönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, Sipoonlahden itäpuolella 
Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolella linjaus menee tunneliin, ja tunnelissa lin-
jaus kulkee Vuosaareen. Reitin VE1 kokonaispituus on yhteensä noin 24 kilo-
metriä. Tästä maahan kaivetun maaputken osuus on 10,1 km ja kallioperässä 
kulkevan putkitunnelin osuus on 13,7 km. 

- VE2: Pohjoinen reitti. Lämmönsiirtoreitti kulkee pääosin Porvoonväylän 
suuntaisesti. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena ja kulkee 
Kilpilahdentien vieressä Porvoonväylälle asti. Sipoonlahden itäpuolella Kall-

bäckin teollisuusalueen ja Porvoonväylän eteläpuolella linjaus menee tunne-
liin. Tunnelista takaisin maanpinnalle linjaus tulee Sipoonlahden länsipuolella 
Falkbergin ja Porvoonväylän eteläpuolelle, ja kulkee maaputkena Helsingin 
Salmenkallioon, josta eteenpäin linjaus menee tunnelissa Vuosaareen. Reitin 
VE2 kokonaispituus on yhteensä noin 27 kilometriä. Tästä maahan kaivetun 
maaputken osuus on 19,1 km ja kallioperässä kulkevan putkitunnelin osuus 
on 7,7 km. 

- VE3: Eteläiseltä reitiltä siirto Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle rei-

tille. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena kuten VE1, Sipoon-
lahden itäpuolella Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolella linjaus menee tunneliin 
ja Sipoonlahden kohdalla linjaus siirtyy tunnelissa pohjoiselle reitille. Tästä 
eteenpäin Vuosaareen linjaus sama kuin VE2. Reitin VE3 kokonaispituus on 
yhteensä noin 25 kilometriä. Tästä maahan kaivetun maaputken osuus on 
10,6 km ja kallioperässä kulkevan putkitunnelin osuus on 14,1 km. 

- VE4: Eteläinen reitti, lähempää Kilpilahtea tunneliin. Lämmönsiirtolin-
jaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, mutta menee tunneliin Spjutsundintien 
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kohdalla, eli aiemmin kuin vaihtoehdossa VE1. Tämän jälkeen linjaus jatkuu 
tunnelissa eteläisenä reittinä VE1 Vuosaareen. Reitin VE4 kokonaispituus on 
yhteensä noin 23 kilometriä. Tästä maahan kaivetun maaputken osuus on 4,6 
km ja kallioperässä kulkevan putkitunnelin osuus on 18,5 km. 

- VE5: Eteläinen reitti, lähempää Kilpilahtea tunneliin ja siirto Sipoon-
lahden kohdalla pohjoiselle reitille. Lämmönsiirtolinjaus alkaa Kilpilah-
desta maaputkena, mutta menee tunneliin Spjutsundintien kohdalla kuten 
vaihtoehdossa VE4. Sipoonlahden kohdalla linjaus siirtyy tunnelissa pohjoi-

selle reitille. Tästä eteenpäin Vuosaareen linjaus sama kuin VE2. Reitin VE5 
kokonaispituus on yhteensä noin 27 kilometriä. Tästä maahan kaivetun maa-
putken osuus on 14,7 km ja kallioperässä kulkevan putkitunnelin osuus on 
12,5 km. 

- VE6: Eteläinen reitti, tunneliin Kilpilahden teollisuusalueella. Linjaus 
alkaa Kilpilahdesta maaputkena, mutta menee tunneliin läheltä Kilpilahden 
teollisuusaluetta. Tämän jälkeen jatkuu tunnelissa eteläisenä reittinä VE1 

Vuosaareen. Reitin VE6 kokonaispituus on yhteensä noin 23 kilometriä. Tästä 
maahan kaivetun maaputken osuus on 1,2 km ja kallioperässä kulkevan put-
kitunnelin osuus on 21,9 km. 

- VE7: Eteläinen reitti, jossa huomioitu yhteiskäyttötunnelivaraus. Muu-
toin sama kuin VE1, mutta vaihtoehdossa huomioitu Östersundomin osayleis-
kaavassa esitetty yhteiskäyttötunnelin linjaus hankealueen länsiosassa. Läm-
mönsiirtolinjaus alkaa Kilpilahdesta maaputkena, Sipoonlahden itäpuolella 

Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolella linjaus menee tunneliin. Toisin kuin vaih-
toehdossa VE1, tunnelin linjaus erkanee eteläiseltä reitiltä Gumbostrandin 
pohjoispuolella ja kulkee länteen pääosin Porvoonväylän ja Uuden Porvoon-
tien välisellä alueella. Linjaus alittaa tunnelissa Mustavuoren alueen Helsin-
gissä ja kulkee Vuosaareen. Reitin VE7 kokonaispituus on yhteensä noin 26 
kilometriä. Tästä maahan kaivetun maaputken osuus on 10,1 km ja kalliope-
rässä kulkevan putkitunnelin osuus on 16,1 km. 

Tarkasteltavien vaihtoehtojen reittilinjaukset on esitetty YVA-ohjelman liitteenä ole-
villa kartoilla (Liitteet 1–7) sekä kuvissa ohessa (Kuva 2-1, Kuva 2-2, Kuva 2-3, Kuva 
2-4). Vaihtoehtoiset reittilinjaukset on esitetty YVA-ohjelman kartoilla havainnolli-
suuden vuoksi niiltä osin rinnakkain, kun linjaukset menevät samaa reittiä. Reitin 
pituus on noin 23–27 km, vaihtoehdosta riippuen.  

Kilpilahden hukkalämmön hyödyntämisen lämmönsiirtolinjauksen vaihtoehtoja on 
tarkasteltu vuonna 2020 tehdyssä esiselvityksessä ja vuonna 2021 tehdyssä alusta-
vassa yleissuunnittelussa. Alustavan yleissuunnittelun linjauksissa on huomioitu ole-
massa olevat rakennukset ja rakenteet, luontoarvot, olemassa oleva ja tuleva kaa-
voitus ja maankäyttö sekä linjauksen toiminnallisuus lämmönsiirrossa. Vaikutukset 
olemassa oleviin rakennuksiin, rakenteisiin ja luontoarvoihin on pyritty linjausten 
suunnittelussa minimoimaan. Kaikissa vaihtoehdoissa Sipoonlahden sekä muiden 
merenlahtien alitus tehdään tunnelilla, joka kulkee syvällä kallioperässä. Linjaukset 
on pyritty sijoittamaan niin, että niiden vaikutus kuntien kaavoitukseen on mahdolli-

simman pieni. Linjauksia tarkennetaan hankkeen seuraavassa suunnitteluvaiheessa. 

YVA-ohjelmaan sisällytetyissä hankevaihtoehdoissa tarkastellaan erilaisia maaputki- 
ja putkitunnelivaihtoehtoja Kilpilahden ja Vuosaaren välillä. On mahdollista, että tek-
nistaloudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoehdoista jää pois tarkaste-
luista ja YVA-selostuksesta tai, että linjausreitit muuttuvat joiltain osin. 

Hankkeen rakennustoimista muodostuva maa-aines läjitetään maanläjitysalueelle, 
joka voi edellyttää uuden maanläjitysalueen luvittamista. Mikäli läjitettävän maa-ai-
neksen määrä ylittää 50 000 tonnia vuodessa, tulee YVA-lain liitteen 1 kohdan 11 b 
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mukaan maanläjitysalueelle toteuttaa YVA-menettely. Maanläjitystä ja sen tarvetta 
ei tässä vaiheessa ole vielä suunniteltu tarkemmin, mutta on mahdollista, että hank-
keen YVA-selostukseen tulee mukaan maanläjitys liitännäishankkeena. 

 

Kuva 2-1. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE1–VE7. Vaihtoehtoiset reittilinjaukset on esitetty kar-
talla havainnollisuuden vuoksi niiltä osin rinnakkain, kun linjaukset menevät samaa reittiä. 
Kallioperässä tunnelissa kulkevat putkiosuudet on esitetty katkoviivalla, maaputkiosuudet yh-
tenäisellä viivalla. 
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Kuva 2-2. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE1–VE7, hankealueen itäosa. Vaihtoehtoiset reittilin-
jaukset on esitetty kartalla havainnollisuuden vuoksi niiltä osin rinnakkain, kun linjaukset me-
nevät samaa reittiä. Kallioperässä tunnelissa kulkevat putkiosuudet on esitetty katkoviivalla, 
maaputkiosuudet yhtenäisellä viivalla. 
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Kuva 2-3. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE1–VE7, hankealueen keskiosa. Vaihtoehtoiset reitti-
linjaukset on esitetty kartalla havainnollisuuden vuoksi niiltä osin rinnakkain, kun linjaukset 
menevät samaa reittiä. Kallioperässä tunnelissa kulkevat putkiosuudet on esitetty katkovii-
valla, maaputkiosuudet yhtenäisellä viivalla. 
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Kuva 2-4. Tarkasteltavat vaihtoehdot VE1–VE7, hankealueen länsiosa. Vaihtoehtoiset reittilin-
jaukset on esitetty kartalla havainnollisuuden vuoksi niiltä osin rinnakkain, kun linjaukset me-
nevät samaa reittiä. Kallioperässä tunnelissa kulkevat putkiosuudet on esitetty katkoviivalla, 
maaputkiosuudet yhtenäisellä viivalla. 

2.5 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 

Östersundomin alueen yhteiseen osayleiskaavaan (joka kumoutunut vuonna 2021) 
merkitty yhteiskäyttötunneli on huomioitu tässä YVA-ohjelman vaihtoehdossa VE7. 
Yhteyskäyttötunneliin on esitetty sijoitettavaksi kaukolämmön, kaukokylmän ja ve-
sihuollon runkolinjat sekä tietoliikennekaapeleita ja 110 kV suurjännitekaapelit (Hel-
singin kaupunki 2012). Östersundomin alueen osayleiskaavoitus on käynnistymässä 

ja valmistelu on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2025 aikana. 
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3 TEKNINEN KUVAUS 

Hankkeessa tarkastellaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joissa lämmönsiirtojohto kul-
kisi osan matkaa maahan kaivettuna tai kallioon avolouhittuna putkiyhteytenä (maa-
putki) ja osan matkaa kallioperässä kulkevana tunnelina (putkitunneli). Lämmönsiir-
tojohto sijoittuisi Porvoon Kilpilahden ja Helsingin Vuosaaren välille. Kilpilahteen si-
joittuisi lämpöpumppulaitos ja Vuosaareen lämmönsiirrinasema. Hankkeen suunnit-
telu perustuu keväällä 2020 tehtyyn teknistaloudelliseen ja ympäristölliseen esiselvi-

tykseen sekä vuonna 2021 tehtyyn alustavaan yleissuunnitteluun.  

3.1 Toimintaperiaate ja rakenteet 

Kaukolämmön tuotannossa hyödynnettäisiin lämmönlähteitä Kilpilahden teollisuus-
alueelta. Kilpilahden kemianteollisuuden tuotantolaitosten prosesseista syntyy tällä 
hetkellä yhteensä noin 1000 MW mereen johdettavaa hukkalämpöä. Hankkeessa Kil-

pilahden teollisuusalueen tuotantolaitosten hukkalämpöä jalostettaisiin lämpöpump-
pulaitoksessa kaukolämmöksi ja johdettaisiin lämmönsiirtojohtoa pitkin Helsingin 
kaukolämpöverkostoon. Kaukolämpöteho olisi alustavasti enintään yhteensä 600 
MW. 

Hankkeen tekninen konsepti perustuu siihen, että hukkalämmön lämpötilaa noste-
taan kaukolämpöverkon vaatimalle tasolle (noin 95 °C) hyödyntämällä lämpöpump-
puja Kilpilahdessa. Lämmönsiirto putkessa tulisi toimimaan samoilla perusperiaat-

teilla kuin kaukolämpöverkko Suomessa nykyisin toimii. Lämmönsiirtolinjassa olisi 
etäohjattavat sulkuventtiilit. 

Lämmön pääsiirtolinja on käytännössä suljettu kierto. Periaatekaavio Kilpilahden te-
ollisuusalueen hukkalämmön hyödyntämisestä kaukolämpönä on esitetty ohessa 
(Kuva 3-1). 

 

Kuva 3-1. Periaatekaavio kaukolämpöjärjestelmästä. 

Hankkeessa tarkasteltava lämmönsiirtoreitti kulkee välillä Kilpilahti-Vuosaari. YVA-
ohjelmassa tarkastellaan seitsemää vaihtoehtoista (VE1–VE7) reittiä (ks. luku 2.4). 

Linjausvaihtoehtojen pituudet reiteittäin on esitetty oheisessa taulukossa (Taulukko 
3-1). Lisäksi taulukossa on osoitettu kallioperässä kulkevien putkitunneliosuuksien 
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sekä maahan kaivettujen maaputkiosuuksien pituudet, pystykuilujen ja ajotunnelei-
den lukumäärät ja tilavuudet sekä louhittava kiviaineksen määrä ja kuljetukset. Lou-
heauton tilavuudeksi on laskelmassa oletettu 7 m3. Laskelma on suuntaa antava ja 
sisältää vielä tässä suunnittelun vaiheessa epävarmuuksia. 

Taulukko 3-1. Linjausvaihtoehtojen pituudet reiteittäin. Lisäksi taulukossa on osoitettu kallio-
perässä kulkevan putkitunneliosuuksien ja maahan kaivetun maaputkiosuuksien pituudet, pys-
tykuilujen ja ajotunneleiden lukumäärät ja tilavuudet sekä louhittava kiviaineksen määrä ja 
kuljetukset. m3ktr = kiintotilavuus, m3itd = irtotilavuus. 

VE Kokonais-
pituus 

Putki-
tunneli-
osuuden 
pituus 

Maaputki-
osuuden 
pituus 

Pystykuilut Ajotunnelit Kuutiota 
louhetta 
/ pv 

Rekkoja / 
pv 

 km km km lkm m3ktr lkm m3ktr m3itd lkm 

VE1 23,8 13,7 10,1 5 3650 3 30500 3600 520 

VE2 26,9 7,7 19,1 2 1350 1 21000 2700 390 

VE3 24,7 14,1 10,6 5 3650 3 38000 3600 520 

VE4 23,1 18,5 4,6 6 4300 4 45000 4500 650 

VE5 27,2 12,5 14,7 3 2000 2 27500 2700 390 

VE6 23,1 21,9 1,2 7 5000 5 60000 5500 780 

VE7 26,2 16,1 10,1 5 3500 4 49300 4500 650 

Edellä mainitun lisäksi maaputkiosuuksien osalta syntyy maankaivusta ja 
avolouhinnasta massoja. Alustavan arvion mukaan maankaivusta muodostuu 
yhteensä noin 75 000–470 000 m3ktr maa-aineksia ja avolouhinnasta noin 30 000–
95 000 m3ktr kiviainesta, linjausvaihtoehdosta riippuen. 

 Tunnelilinjaukset 

Tunnelissa kulkevien putkien materiaali on teräsrakenteista muovilla pinnoitettua 
putkea, joka on eristetty polyuretaanilla (Kuva 3-2). Tunnelivaihtoehdossa voidaan 
käyttää eristeenä lisäksi mineraalivillaa sekä ulkokuoressa terästä. Rakenteet tulevat 
elementteinä tehtaalta ja ne yhdistetään hitsaamalla rakennuspaikalla. Tunnelissa 
kulkee kaksi kaukolämpöputkea, ja putkilinjan koko on DN1200. 
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Kuva 3-2. Kaukolämpöverkoston putki. 

Tunneli sijaitsee tämänhetkisen tiedon mukaan mantereen alueella noin 20–75 met-
rin syvyydessä kallioperässä ja meren alituskohdissa paikoin noin 80 metrin syvyy-
dessä. Tässä vaiheessa hankkeesta on vain alustavia maa- ja kallioperätutkimuksia, 
joten tunnelin korkeusasema tarkentuu jatkossa.  

Tunnelin profiili 

Tunnelin korkeus on noin 6 metriä ja leveys noin 6,5 metriä (Kuva 3-3). Tunnelin 

louhintapoikkileikkauspinta-ala on noin 38 m2 ja tunnelin sisällä oleva vapaa poikki-
leikkaus on noin 29 m2. Tunneliosuuksilla lämmönsiirtolinjan sulkuventtiileitä on noin 
1–2 kilometrin välein. Sulkuventtiileille pääsy on huomioitu tunnelin suunnittelussa. 
On mahdollista, että tunnelin poikkileikkaus tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Vesialueelle sijoittuvat tunnelit sijaitsevat niin syvällä merenpohjan alla kalliope-
rässä, ettei tunnelilla katsota olevan vaikutusta merenpohjaan toiminnan aikana. 

Tunnelin rakentaminen jättää jälkiä maastoon ainoastaan ajotunneleiden, tunneli-
suuaukkojen sekä pystykuilujen kohdille, mutta alueet voidaan rakentamisen päätyt-
tyä maisemoida vastaamaan mahdollisimman hyvin ennen rakentamista vallinnutta 
tilaa. On kuitenkin otettava huomioon, että em. alueille tullaan sijoittamaan tiettyjä 
rakenteita, kuten ajotunneleiden suuaukkorakenteet ja pystykuilurakennukset piha-
alueineen. Putkitunnelin rakentaminen tehdään uusien ja olemassa olevien ajotun-
neleiden sekä suuaukkojen kautta. Uusien ajotunneleiden suuaukot pyritään sopeut-

tamaan alueen muuhun rakentamiseen. 
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Kuva 3-3. Kalliotunnelin poikkileikkauksen periaatekuva. 

Tunnelin ympärille muodostetaan kalliotekninen suojavyöhyke, jonka suuruus on 
alustavasti noin 10 metriä tunnelin ääriviivoista ulospäin. Suojavyöhykkeen koko-
naisleveys on näin ollen alustavasti noin 27 m (10 m+6,6 m+10 m) ja kokonaiskor-
keus alustavasti noin 27 m (10 m+6,6 m+10 m). Rakentamistoimenpiteitä suoja-
vyöhykkeen kohdalla tulee jatkossa välttää. Suojavyöhykkeet merkitään kunnallisiin 
johtokarttoihin ja kaavoihin. 

 Maaputkilinjaukset 

Lämmönsiirtolinja kulkee osin maahan kaivettavana putkiyhteytenä. Tunneli- ja avo-
osuuksien sijainnit ja jakauma riippuu valittavasta vaihtoehdosta. 

Maaputkilinjaus sijaitsee noin 60–100 cm maanpinnan alapuolella. Putken materiaali 
on kuten tunnelivaihtoehdossakin teräsrakenteista muovilla pinnoitettua putkea, joka 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  34 

 

on eristetty polyuretaanilla. Rakenteet tulevat elementteinä tehtaalta ja ne yhdiste-
tään hitsaamalla rakennuspaikalla. Putkilinjan koko on DN1200. 

Avoleikkauksen profiili 

Kaukolämpöputkia varten tehtävä leikkaus on noin 10,5 metriä leveä ja noin 2,5 
metriä syvä. Putkilinjan yhteyteen rakennetaan työmaatie, joka on penkereellä tai 
leikkauksessa sijainnista ja maanpinnan topografiasta riippuen. Kokonaisuudessaan 
avoleikkauksen leveys työmaatien kanssa on noin 20–25 metriä.  

Riippuen alueen maaperästä, putkilinjaukselle tehdään tarvittaessa pohjavahvistuk-
sia tai tukirakenteita. Kantavassa siltti- ja savimaassa sijaitsevan putkilinjan poikki-
leikkaus on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 3-4). Heikommin kantavassa savi-
maassa sijaitsevan putkilinjan poikkileikkaus on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 
3-5). 

 

Kuva 3-4. Kantavassa savimaassa sijaitsevan putkilinjan alustava poikkileikkaus. 

 

Kuva 3-5. Heikommin kantavassa savimaassa sijaitsevan putkilinjan alustava poikkileikkaus. 

Kalliossa sijaitsevan avoleikkauksen profiili 

Kaukolämpöputkia varten tehtävä leikkaus on noin 6,5 metriä leveä ja noin 2,5 met-
riä syvä. Putkilinjan yhteyteen rakennetaan työmaatie, joka on penkereellä tai leik-
kauksessa sijainnista ja maanpinnan topografiasta riippuen. Kokonaisuudessaan kal-
liossa sijaitsevan avoleikkauksen leveys työmaatien kanssa on noin 20–25 metriä 
(Kuva 3-6). 
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Kuva 3-6. Kalliossa sijaitsevan avoleikkauksen alustava poikkileikkaus. 

Maankäyttö ja tieyhteydet 

Ennen rakentamista puusto poistetaan maaputkilinjausten työmaa-alueelta. Raken-
tamisen aikana väliaikaisia rajoituksia tulee virkistysalueiden sekä maa- ja metsäta-
lousalueiden käytölle.  

Putkilinjan yhteyteen rakennetaan työmaatie, joka on penkereellä tai leikkauksessa 
sijainnista ja maanpinnan topografiasta riippuen. Lähtökohtaisesti tietä ei tarvita 
lämmönsiirtolinjan maaputkiosuuksien yhteyteen käyttöönoton jälkeen, mutta niissä 
linjauksen kohdissa, joissa sijaitsee huoltokohteita kuten sulkuventtiileitä, rakenta-

misen aikainen työmaatie jää pysyväksi käytön aikaiseksi huoltotieksi. Maaputki-
osuuksilla sulkuventtiileitä on noin 500 metrin välein. Tien sijoittamisessa on eri vaih-
toehtoja, ja hankkeen tarkemmassa suunnittelussa tarkastellaan pysyvän tien tar-
vetta, ja tarvittaessa tie voidaan sovittaa ympäristöön. Herkissä kohteissa työmaatie 
voidaan rakennustöiden jälkeen sijoittaa putken päälle, jolloin putkilinjan leveys on 
noin 10 metriä. Jos lämmönsiirtolinjauksen lähellä on jo olemassa oleva tie, työmaa-
tie voidaan poistaa rakentamisen jälkeen. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla 
tien maisemallinen vaikutus pyritään minimoimaan. 

Toiminnan aikana putkilinjausten alueella virkistystoiminta ja maanviljely on mah-
dollista. Metsätaloutta ei linjauksen kohdalla voi harjoittaa, sillä huoltoyhteys on tur-
vattava ja maasto pidettävä puuttomana.  

Mahdollisuus rakentaa lämmönsiirtolinjan ja huoltotien päälle katuja tai teitä tarken-
netaan tapauskohtaisesti. 

 Ajotunnelit, pystykuilut ja tunneleiden suuaukot 

Kallioperässä kulkevan putkitunnelin rakentaminen tehdään pääosin uusien ajotun-
neleiden sekä tunnelisuuaukkojen kautta. Vuosaaressa voidaan hyödyntää olemassa 
olevaa ajotunnelia. Ajotunnelit sekä tunneleiden suuaukot pyritään sijoittamaan si-
ten, etteivät ne sijoitu olemassa olevien rakennusten tai yksityiskiinteistöjen alueille. 
Lisäksi ajotunnelit ja tunneleiden suuaukot on suunniteltu sijoitettavan kohtiin, joissa 
on avokalliota, jolloin päästään helpommin aloittamaan louhinta. Ennen rakentamista 

puusto poistetaan ajotunneleiden ja pystykuilujen työmaa-alueilta. 

Lämmönsiirtolinjan tunneleiden suuaukot sijoittuvat kohtiin, joissa maaputki siirtyy 
tunneliin. Lämmönsiirtoputkien tunneleiden suuaukot sijoittuvat hankealueella Si-
poonlahden itäpuolella linjausvaihtoehdosta riippuen: 

- Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolelle Nåranklobbeniin (VE1, VE3, VE7) 
- Kallbäckin teollisuusalueen ja Porvoonväylän eteläpuolelle (VE2) 

- Spjutsundintien kohdalle (VE4, VE5) 
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- Kilpilahden teollisuusalueelle (VE6). 

Sipoonlahden länsipuolella tunneleiden suuaukot sijoittuvat linjausvaihtoehdosta riip-
puen: 

- Falkbergin ja Porvoonväylän eteläpuolelle (VE2, VE3, VE5) 
- Salmenkallioon (VE2, VE3, VE5). 

Vuosaaressa kaikki tunnelilinjaukset liittyvät olemassa oleviin kalliotiloihin, joten 

uutta tunnelin suuaukkoa ei ole Vuosaareen tarvetta rakentaa. 

Ajotunnelin korkeus on noin 6,7 metriä ja leveys noin 6,5 metriä (Kuva 3-7). Tunnelin 
louhintapoikkileikkauspinta-ala on noin 40 m2 ja tunnelin sisällä oleva vapaa poikki-
leikkaus on noin 35 m2. On mahdollista, että tunnelin poikkileikkaus tarkentuu suun-
nittelun edetessä. 

 

Kuva 3-7. Ajotunnelin alustava poikkileikkaus. 

Ajotunnelin ympärille muodostetaan kalliotekninen suojavyöhyke, jonka suuruus on 
alustavasti noin 10 metriä tunnelin ääriviivoista ulospäin. Suojavyöhykkeen koko-
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naisleveys on näin ollen alustavasti noin 27 m (10 m+6,4 m+10 m) ja kokonaiskor-
keus alustavasti noin 27 m (10 m+6,7 m+10 m). Rakentamistoimenpiteitä suoja-
vyöhykkeen kohdalla tulee jatkossa välttää. 

Ajotunnelin yhteyteen rakennetaan mahdollisesti ajotunnelin sijainnista riippuen be-
toninen suuaukkorakennus. Ajotunneleista otetaan tunnelin ilmanvaihdon tuloilmaa. 
Kuivatusvedet eli tunneleissa kallioperästä muodostuvat vedet johdetaan ajotunne-
leista paineviemäreillä hulevesijärjestelmään ja edelleen maastoon. 

Pystykuiluja tehdään teknisiä yhteyksiä ja tarpeen mukaan kaukolämpöverkostoja 
varten. Pystykuilut toimivat lämmönsiirtotunnelin hätäpoistumistienä, lisäksi niiden 
kautta toteutetaan ilmanvaihto sekä sähköyhteydet lämmönsiirtotunneliin. Lisäksi jo-
kaisessa pystykuilussa on varaus savunpoistolle. Pystykuilut vaativat noin 20 m2:n 
pinta-alan. Maan päälle rakennetaan rakennus, jossa on poistumista varten ovet sekä 
ilmanvaihtosäleiköt. Rakennuksen ympärille tulee piha-alue. 

Ajotunneleille ja pystykuiluille rakennetaan tarvittaessa uudet tieyhteydet nykyiseltä 

tieverkolta. Tieyhteyden leveys on noin 10 metriä. 

Tunnelien suuaukkojen, ajotunneleiden ja pystykuilujen alustavat sijainnit linjaus-
vaihtoehdoittain on esitetty kootusti oheisessa taulukossa (Taulukko 3-2). Tässä 
suunnitteluvaiheessa kaikkien vaihtoehtoisten tunnelilinjausten suuaukkojen, ajo-
tunneleiden ja pystykuilujen sijainteja ei ole vielä tarkemmin suunniteltu, ja ohei-
sessa kuvassa (Kuva 3-8) on esitetty niiden ajotunneleiden ja kuilujen sijainnit kar-
talla, joiden sijainnit on alustavassa yleissuunnittelussa määritelty. Suunnittelun ede-
tessä sijainnit tulevat vielä tarkentumaan. YVA-selostusvaiheessa esitetään kartalla 
kaikkien vaihtoehtoisten linjausten ajotunneleiden, pystykuilujen ja tunnelisuuauk-
kojen sijainnit. 

Taulukko 3-2. Vaihtoehtoisten reittilinjausten tunnelien suuaukkojen, ajotunneleiden ja pysty-
kuilujen alustavat sijainnit. 

VE Lämmönsiirtotun-
nelin suuaukot 

Ajotunneleiden suu-
aukot 

Pystykuilujen sijain-
nit 

VE1 Nåranklobben Lilltyran 

Majvik 

Salmenkallio 

Gumbostrand 

Karhusaari 

Talosaari 

Niinisaari 

Vuosaari 

VE2 Kallbäck 

Falkberg 

Salmenkallio 

Sipoonlahden länsi-
puoli (Rotkotie) 

Niinisaari 

Vuosaari 

VE3 Nåranklobben 

Falkberg 

Salmenkallio 

Sipoonlahden länsi-
puoli (Rotkotie) 

Niinisaari 

Vuosaari 

VE4 Spjutsundintie Sipoonlahden itäpuoli Sipoonlahden itäpuoli 
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Lilltyran 

Majvik 

Salmenkallio 

Gumbostrand 

Karhusaari 

Talosaari 

Niinisaari 

Vuosaari 

VE5 Spjutsundintie 

Falkberg 

Salmenkallio 

Sipoonlahden itäpuoli 

Lilltyran 

Sipoonlahden itäpuoli 

Niinisaari 

Vuosaari 

VE6 Kilpilahti Kilpilahti 

Sipoonlahden itäpuoli 

Lilltyran 

Majvik 

Salmenkallio 

Kilpilahti 

Sipoonlahden itäpuoli 

Gumbostrand 

Karhusaari 

Talosaari 

Niinisaari 

Vuosaari 

VE7 Nåranklobben Lilltyran 

Vestarbacka 

Knutersintie 

Länsisalmi 

Gumbostrand 

Granbacka 

Majvik 

Östersundom 

Mustavuori 
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Kuva 3-8. Ajotunneleiden ja pystykuilujen alustavat sijainnit. 

3.2 Muut hankkeen vaatimat tukitoiminnot 

Kilpilahteen suunnitellaan rakennettavaksi lämpöpumppulaitos, sillä hukkalämmön 

lämpötilaa tulee nostaa kaukolämpöverkon vaatimalle tasolle, noin 95 °C asteeseen. 
Lämpöpumppulaitos sijoittuu Kilpilahden teollisuusalueelle, osittain rakentamatto-
malle alueelle. Lämpöpumppulaitokselle tulee useampi mekaaninen kompressoriläm-
pöpumppu, joissa käytetään kylmäaineena todennäköisimmin HFO-yhdistettä 
R1234ze tai vaihtoehtoisesti kylmäaineena käytetään CO2, propaania tai butaania. 

Vuosaareen sijoittuu lämmönsiirrinasema ja liitos nykyiseen kaukolämpöverkkoon. 

Lisäksi hanke vaatii mm. sähkön syöttöjärjestelyt lämpöpumppulaitokselle, kauko-
lämpöakun, tunnelin kuivatusvesien pumppaamoita linjauksen varrelle sekä sähkön 
syöttöjärjestelyt näille pumppaamoille sekä tunnelin muulle talotekniikalle. Kilpilah-
teen sijoittuva kaukolämpöakku on teräsrakenteinen säiliö, joka toimii lämpöpump-
puprosessin ja siirtolinjan välissä. Kaukolämpöakun tilavuus on noin 20 000 m3. 

3.3 Valmistelevat työt 

 Mahdollisten risteävien johtojen ja putkien selvittäminen 

Maakaasuputkilinjat eivät risteä hankkeen linjausvaihtoehtojen kanssa. Tavanomai-
set vesi-, viemäri- ja telekaapelien sijainnit selvitetään suunnittelun myöhemmässä 
vaiheessa. Tarvittaessa hankkeen toimesta tehdään johto- ja putkisiirrot yhteis-
työssä rakenteita hallitsevien tahojen kanssa ja laaditaan tarvittavat siirtosuunnitel-
mat. Hanke suunnitellaan siten, ettei aiheuteta vaaraa muille toimijoille. 
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 Reittien maa- ja kallioperätutkimukset 

Hankkeen vaatimat maa- ja kallioperätutkimukset tehdään suunnittelun tarkentu-
essa. Luvat tutkimuksiin haetaan alueiden maanomistajilta yhteistyössä viranomai-
sen kanssa. 

3.4 Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) 

Lämmönsiirtolinjan suunnittelussa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan paras 
käyttökelpoinen tekniikka. 

3.5 Toiminnan kuvaus 

 Veden tarve 

Vettä tarvitaan toiminnan aikana hankkeessa lämmön siirtoon. Kyseessä on suljettu 
kierto, joka täytetään, kun siirtolinja otetaan käyttöön. Veden tarve siirtolinjan täyt-
töön on noin 60 000 m3. Käytön aikana huoltotoimenpiteiden yhteydessä siirtolinjan 
tyhjennetään ja täytetään uudelleen tarpeen mukaan. Muutoin toiminnan aikana ve-
denkulutus rajoittuu mahdollisten huoltoon liittyvien rakennusten vedentarpeeseen.  

 Jäte- ja hulevedet 

Linjaukseen liittyvät tekniset tilat (kuten pystykuilut, ajotunnelit ja kuivatusvesien 
pumppaamot) varustetaan raakavesi- ja jätevesijärjestelmällä sekä liitetään kunnal-
liseen viemäriverkkoon tai erillissäiliöön, joka tyhjennetään asianmukaisesti. Myös 
sammutusvesi johdetaan kunnallisesta vesijohtoverkostosta.  

Huoltotien kuivatus hoidetaan reunaojalla, tunneliosuuksille asennetaan pohjan sa-
laojitus pumppaamoineen. Tunnelien kuivatus- ja vuotovesiä varten rakennetaan hu-
levesijärjestelmä, jonka kautta hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestel-

mään. Hulevedet johdetaan tarvittaessa hiekan- ja öljynerotuksen kautta.  

Lämmönsiirtoputkilinjasta ei vuoda normaalitoiminnan aikana vettä ympäristöön. 
Huolto- tai vauriotilanteessa putkea joudutaan tyhjentämään, mutta nämä ovat har-
vinaisia tilanteita. 

 Jätteet 

Kaukolämmön käytöstä ei synny kiinteitä jätteitä. Huoltotoimenpiteiden yhteydessä 

muodostuu jonkin verran jätteitä. 

 Melu ja tärinä 

Putkesta tai tunnelista ei aiheudu käytön aikaista melua tai tärinää. Tunnelin ilman-
vaihdosta aiheutuu ääntä ilmanottoaukkojen ja poistoaukkojen läheisyydessä. Tun-
nelin savunpoistopuhaltimien koekäytöstä saattaa aiheutua ajoittaista melua. Tun-
neliosuuden talotekniikasta, pumppaamot yms., aiheutuu melua tunnelin sisätiloihin. 
Huoltoliikenteestä voi aiheutua vähäistä melua ja tärinää sekä häiriöitä ympäristöön 
hetkittäin. 

Kilpilahden teollisuusalueelle sijoittuvasta lämpöpumppulaitoksesta aiheutuu melua 
lähiympäristöön, mutta laitoksen lähiympäristössä suurella teollisuusalueella on 
useita muitakin melulähteitä. 
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 Päästöt ilmaan 

Toiminnan aikana lämmönsiirrosta ei aiheudu päästöjä ilmaan. 

 Energian tarve 

Lämpöpumppujen sähkötehon tarve sekä muu sähkönkulutus on yhteensä noin 150–
200 MW. Lisäksi toiminnan aikana sähköä tarvitaan tunneleiden valaistukseen ja il-
manvaihtoon sekä tunnelien kuivatusvesien pumppaamiseen. 

 Käytettävät kemikaalit 

Kaukolämpöverkossa käytetään korroosionestokemikaaleja. Vedenkäsittelykemikaa-
lit sitovat happea ja pitävät veden pH-arvon optimitasolla korroosioneston kannalta. 
Ne myös ehkäisevät epäpuhtauksien saostumista ja kerrostumista lämmönsiirtopin-
noille. Kemikaalit valitaan veden kovuuden mukaan. Lisäksi mahdollisten kaukoläm-

pöverkon vuotojen havaitsemiseen käytetään kemikaalia (esim. pyraniini). 

Lämpöpumppujen sisällä on kylmäainetta, joka kiertää systeemissä. Käytettävä kyl-
mäaine valitaan hankkeen tarkemmassa suunnittelussa. Lämpöpumppujen kylmäai-
neista todennäköisin on HFO-yhdiste R1234ze, jonka tarve on maksimissaan noin 
800 tonnia. Lisäksi vaihtoehtoisia kylmäaineita ovat CO2, propaani tai butaani, joiden 
tarve on noin 500 tonnia. 

 Kuljetukset ja henkilöliikenne 

Lämmönsiirtoyhteyden huoltaminen on vähäistä ja siihen liittyy satunnaista huolto-
liikennettä. 

3.6 Rakentamisen kuvaus 

 Rakentamisen ajoittuminen ja kesto 

Rakentaminen alkaa alustavien suunnitelmien mukaan noin vuonna 2023 ja käyt-
töönotto tapahtuu alustavasti vuosien 2027–2029 aikana. Pääsiirtolinja rakennetaan 
valmiiksi kerralla ja Kilpilahden hukkalämmönlähteiden käyttöönotto voidaan tehdä 
vaiheittain. Rakentaminen kestää kaiken kaikkiaan noin 5–6 vuotta. Rakentaminen 
aloitetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ajotunneleiden louhinnalla, joka kestää noin 
kuusi kuukautta kunkin ajotunnelin osalta. Tunneliosuuden kalliorakennustöiden lop-

puvaiheessa louhitaan pystykuilut, joka kestää noin kuusi kuukautta kunkin pysty-
kuilun osalta. Saman aikaisesti tunneliosuuksien rakentamisen aikana toteutetaan 
maaputkiosuudet. 

 Rakennus- ja asennustyöt 

Linjauksen rakentamiseen liittyy louhintaa, maanmuokkaustöitä ja uusien huoltotei-
den rakentamista. Lisäksi tehdään suuaukko- ja pystykuilurakennusten rakentamista 

sekä lämmönsiirtolinjan rakentamista. 

Lämmönsiirtolinjan maaputkiosuuksien rakentamis- ja työmaatiealueelta (noin 20–
25 metriä) tullaan poistamaan puusto. Linjojen alue pidetään toiminnan aikana puut-
tomana huoltotöiden mahdollistamiseksi. Maahan kaivettavat putkilinjat pyritään si-
joittamaan pitkälti maaston mukaisesti maksimissaan noin metrin syvyyteen. 
Maaputkiosuuksien maankaivusta syntyy alustavan arvion mukaan yhteensä noin 
75 000– 470 000 kiintokuutiota maa-aineksia linjausvaihtoehdosta riippuen. 
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Lämmönsiirtoputkien rakenteet tulevat elementteinä tehtaalta ja ne yhdistetään ra-
kennuspaikalla. 

 Louhinnan kuvaus 

Linjojen tunnelien osalta on arvioitu louhittavan yhteensä noin 345 000–610 000 
kiintokuutiota kiviainesta valittavista reiteistä riippuen. Maaputkiosuuksien osalta 
avolouhinnasta syntyy alustavan arvion mukaan linjausvaihtoehdosta riippuen noin 

30 000–95 000 kiintokuutiota kiviainesta. 

Tunnelit on suunniteltu toteutettavan poraus-räjäytysmenetelmällä. Tunneliosuuk-
silla noudatetaan aluekohtaisesti määritettyjä melu- ja tärinärajoituksia. Louhintaa 
varten tehdään ympäristöselvityksiä ja riskianalyysejä, joissa määritetään melulle ja 
tärinälle herkät kohteet sekä määritetään eri raja-arvot. 

Pystykuilut toteutetaan pitkäreikäporauksella siten, että louhe pudotetaan pääsään-
töisesti tunnelitasolle, josta louhe kuljetetaan pois. Kuilujen yläpäässä ja piha-alueilla 

tehdään lisäksi jonkin verran avolouhintaa maan pinnalla. Ympäristölle aiheutuvat 
häiriöt rajoittuvat pääosin louhintavaiheen poraus- ja louhintatärinään ja -meluun 
sekä pölyyn.  

Poraus-räjäytysmenetelmä 

Poraus-räjäytysmenetelmässä porataan kallioseinämään reikiä, joihin laitetaan rä-
jäytysainetta, panostettu kenttä ammutaan ja sen jälkeen louheet ajetaan pois. Tyy-

pillisenä työpäivänä jokaisessa työkohteessa räjäytetään kaksi kertaa. Louhintasyklin 
havainnekuva on esitetty ohessa (Kuva 3-9). 

Poraus-räjäytysmenetelmän kalustoa ovat porausjumbo, kauhakuormaajat, kuorma-
autot louheen ajoa varten, rusnauskalusto, pultitus- ja injektointikalusto, ruiskube-
tonikalusto. Kalusto on pääosin dieselkäyttöistä, porausjumbo käyttää sähköä po-
raukseen. Samaa kalustoa käytetään myös mm. suuaukkojen ja ajotunneleiden lou-
hintaan. 
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Kuva 3-9. Poraus-räjäytysmenetelmän sykli, havainnekuva. Louhintasyklin työvaiheet ovat: 
poraus – panostus – räjäytys – tuuletus – lastaus ja kuljetus – rusnaus – lujitus – mittaus. 
Esitetty Satici, 2000 mukaan. 

Poraus ja räjäytykset aiheuttavat melua ja tärinää. Louhintaääniä voi kuulua yksit-
täiseen kiinteistöön noin kahden kuukauden ajan, jonka jälkeen tunnelityömaa on 
edennyt pois kiinteistön vaikutuspiiristä. 

Poraus-räjäytysmenetelmässä tulee huomioida tunnelin ilmanvaihto. Räjäytys syn-

nyttää räjähdyskaasuja ja haitta-aineita, jotka on poistettava tunnelista. Tätä varten 
jokaiselle tunnelin suuaukolle sijoitetaan työn aikaiset ilmanvaihtopuhaltimet, joita 
pitkin tunneliin johdetaan väliaikaista rättiputkilinjaa pitkin puhdasta ilmaa. Kun puh-
das ilma on tavoittanut tunnelin perän, se tuo mukanaan epäpuhtaat räjähdyskaasut 
maan pinnalle. Tämä tuuletusvaihe kestää jokaisen räjähdyksen jälkeen noin 2–3 
tuntia. Lisäksi työn aikaisia ilmanvaihtopuhaltimia saatetaan käyttää muutoinkin työn 
aikana. 

Louhinta aiheuttaa kallion rikkoutumista ja rakoilua. Tunnelin katto- ja seinäpinnat 
lujitetaan ruiskubetonilla ja kalliopulteilla. Tunneli ei ole täysin tiivis, vaan sinne tih-
kuu paikoitellen vuotovesiä kallioperästä. Kalliosta tulevia vuotovesiä ehkäistään kal-
lion tiivistysinjektoinnilla sekä ennen louhintaa että louhinnan jälkeen. Injektointi-
määrät ja tiiveystavoitteet määritellään kallioperän ominaisuuksien ja ympäristön 
vaatimusten mukaan. Jos esim. ollaan rakennetussa ympäristössä tai pohjavesialu-
eilla, tiiveysvaatimukset ovat korkeammat.  

Louhintamurskeen hyödyntäminen  

Louhetta voidaan hyödyntää lähialueen muissa infrastruktuurihankkeissa mahdolli-
suuksien mukaan. Louheen kuljettaminen pois työmaa-alueelta on urakoitsijan vas-
tuulla. Urakoitsija kuljettaa louheen joko suoraan jatkohyödynnykseen käyttökohtee-
seen tai asianmukaiset luvat omaavalla läjitysalueelle. Mahdollinen louheen murs-
kaus ajotunneleiden läheisyydessä suunnitellaan hankkeen myöhemmissä vaiheissa. 
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Mahdollisesti tarvitaan välivarastointia poikkeustilanteita varten. Murskeen ja lou-
heen välivarastointitarpeet ja mahdolliset sijoituspaikat tarkentuvat teknisen suun-
nittelun edetessä. Välivarastoalueiden osalta selvitetään jatkovaiheissa mahdollisuu-
det hyödyntää olemassa olevia luvanvaraisia maankaatopaikkoja tai lupatarpeet uu-
sien osalta.  

 Veden tarve 

Työmaatoiminnot tarvitsevat vettä. Jatkossa selvitetään työmaan aikaiset vesiliityn-
täpisteet sekä suunnitellaan tarvittavat vesijohtolinjat em. liityntäpisteiltä työmaa-
alueelle. 

 Rakentamisen aikainen kiinteä jäte ja jätevesi 

Tunnelin lujituksesta syntyy jätteenä ruiskubetonin hukkaroisketta sekä pulttien 
juotoslaastin ja injektointimassan ylijäämää. Niiden joutumista ympäristöön tullaan 
ehkäisemään teknisin ja suunnittelullisin ratkaisuin. Tunneli lujitetaan pulteilla, ruis-
kubetonilla tai muilla betonirakenteilla.  

Poraus- ja räjäytystyössä muodostuu räjäytyslankajätettä sekä räjähdysainejäämiä, 
jotka aiheuttavat typpikuormitusta ympäristöön. 

Poraus- ja vuotovedet, joissa on sementti- ja räjäytysainejäämiä, johdetaan laskeu-
tusaltaiden tai mahdollisesti erillisten työnaikaisten työmaavesien käsittelyn laskeu-

tuskonttien kautta ja tarvittaessa käsitellään asianmukaisesti ennen maastoon tai 
viemäriverkostoon johtamista. Erilliskäsittelyllä ehkäistään typpikuormituksen pää-
syä ympäristöön. Laskeutusaltaiden suunnittelu tehdään hankkeen myöhemmissä 
vaiheissa.  

 Rakentamisen aikainen logistiikka 

Syntyvä tunnelilouhe kuljetetaan louheautoilla ulos tunnelista. Louheen kuljetuk-

sessa hyödynnetään olemassa olevaa tieverkkoa. Ajotunneleiden suuaukkojen koh-
dille rakennetaan tukikohta-alue ja tarvittavat tieyhteydet.  

Tunneleiden louhintaan liittyvän yhdensuuntaisen liikennemäärän arvioidaan olevan 
yhteensä noin 390-520 louherekkaa vuorokaudessa (ks. Taulukko 3-1). Louherekko-
jen liikennettä tulee linjauksen ajotunneleista sekä tunnelien suuaukoilta. 

Rakentamisen aikana liikennettä aiheutuu myös maamassojen kuljettamisesta ja be-

toniautoista. Lisäksi vähäistä työmaaliikennettä muodostuu henkilöautoista. 

 Infrastruktuurin risteäminen 

Maaputkiosuuksilla linjaukset risteävät useiden teiden ja ratojen kanssa. Teiden ja 
ratojen alitukset pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan suuntaporaamalla, 
mutta mikäli maaperä alueella on kalliota, joudutaan alituksien yhteydessä louhi-
maan. 

 Melu ja tärinä 

Louhinnasta aiheutuu ajoittain melua ja tärinää. Louhinta toteutetaan niin, että melu 
ja tärinä pysyvät hyväksyttävällä tasolla. 

Maahan kaivettavilla putkiosuuksilla maaperän tuennasta ja pohjavahvistuksista ai-
heutuu melua ja tärinää. 
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 Päästöt ilmaan 

Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan syntyy louheen ja maamassojen kuljettami-
seen liittyvän raskaanliikenteen pakokaasupäästöistä sekä mahdollisesta rakentami-
sen aikaisesta pölyämisestä. Lisäksi poraus- ja räjäytyslouhinta tuottaa paikallisesti 
koneiden pakokaasuja ja pölyä. 

 Energian tarve 

Sähköntarve hoidetaan liittymällä olemassa olevaan sähköverkkoon. Jokaisen ajo- ja 
putkitunnelin suuaukolle tulee tehdä sähköliittymä, jotta saadaan riittävästi sähköä. 
Seuraavissa suunnitteluvaiheissa selvitetään olemassa olevien sähkönliityntäpistei-
den sijainnit ja kapasiteetit sekä suunnitellaan liittymät työmaa-alueelle. 

Yhden porausjumbon kokonaissähköteho on noin 300 kW. Sähköntarpeen rakenta-
misen aikana on arvioitu suunnittelun tässä vaiheessa olevan noin 400 MWh vuo-
dessa per louhintatyömaa. Louhintatyömailla tarkoitetaan esimerkiksi yhtä ajotun-
nelia tai yhtä tunnelin suuaukkoa. Näin ollen esimerkiksi eteläisen linjauksen VE1 
tunnelilouhinnan sähkön vuosikulutuksen arvioidaan olevan yhteensä noin 2000 
MWh. Maaputkiosuuksien rakentamisen sähkönkulutus on todennäköisesti pienempi 
kuin louhintatyömaiden. 

 Rakennustyömaan turvallisuus- ja ympäristöasiat 

Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakennusmääräyksiä, joissa määrätään mm. 
sähköistyksestä ja valaistuksesta, paloturvallisuudesta sekä pelastusteistä.  

Ennen rakennustöiden aloittamista laaditaan turvallisuus- ja työmaasuunnitelmat. 
Turvallisuussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon työmaata koskevat yleiset 
työturvallisuusvaatimukset sekä rakennuttajan antamat turvallisuusvaatimukset ja -
tiedot. Turvallisuussuunnitelmassa esitetään muun muassa rakennusaikaiset liiken-
nejärjestelyt ja työntekijöitä koskevat turvallisuussäännöt. Työmaasuunnitelmassa 

esitetään suunnitelma työmaa-alueen käytöstä, kuten rakennustarvikkeiden purku- 
ja lastauspaikat sekä työkoneiden ja maamassojen sijainnit. 

Hankealueella voi esiintyä happamia sulfaattimaita ja pilaantuneita maa-alueita. 
Nämä mahdolliset kohteet huomioidaan suunnitteluvaiheessa ja maakaivanto-osuuk-
sia toteutettaessa. 

Rakennusprojektille laaditaan myös ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja ympä-
ristöohjeistus. Näin varmistetaan ennalta, että työmaan osapuolet hoitavat ympäris-
töasiat säädösten, lupien sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 

 Hankkeen käyttöönotto 

Hankkeessa käytetään teknisten järjestelmien osalta osakokonaisuuksia, joita voi-
daan testata ja asentaa erillisinä osina ja liittää yhdeksi kokonaisuudeksi tunneliin 
asennettaessa. Näitä ovat erilaiset turvallisuus- ja ohjausjärjestelmät, jotka varmis-

tavat tunnelin käytettävyyden ja turvallisen käytön alusta alkaen.  

Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain osien valmistumisen mukaisessa järjestyksessä 
turvallisuusviranomaisten ohjauksessa ja heidän esittämiensä määräysten mukai-
sesti. 

Järjestelmien ja laitteiden testaus tehdään vaiheittain ja osittain. Lopuksi tehdään 
järjestelmien yhteensovitus ja testaus. 
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3.7 Käyttöikä 

Tunnelin käyttöikä on 100 vuotta rakenteiden osalta. Tekniset järjestelmät toteute-
taan mahdollisimman helposti uusittaviksi. 

3.8 Käytöstä poisto 

Teknisen iän tullessa elinkaarensa loppuun olemassa olevien rakenteiden kunto sel-

vitetään ja tarpeen mukaan peruskorjataan, mikäli lämmönsiirtoyhteydelle on tar-
vetta. Jos tarvetta ei ole, ympäristö ennallistetaan. 
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4 YVA-MENETTELY 

4.1 YVA-menettelyn tarve ja osapuolet 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen. Suo-
messa siitä on säädetty YVA-lailla (252/2017) ja -asetuksella (277/2017). Lainsää-
däntö ympäristövaikutusten arviointimenettelystä uudistettiin toukokuussa 2017. 
YVA-arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla on toden-

näköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Uudenmaan ELY-keskus on tehnyt 21.12.2020 päätöksen (UUDELY/11965/2020) 
YVA-menettelyn tarpeesta tässä hankkeessa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunut 
YVA-päätöksessään mm. seuraavaa: ”Arviointimenettelyä sovelletaan yksittäista-
pauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin YVA-
lain 3.1. §:ssä tarkoitettuun muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan 

ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1. mo-
mentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäris-
tövaikutuksia. Päätöksenteossa otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja 
sijainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä sääde-
tään YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen 2 §:ssä (YVA-laki 3.3 §). 

Hanke edellyttää YVA-menettelyn käynnistämistä yksittäistapausharkinnan perus-
teella. Esitetyn aineiston mukaan Kilpilahden hukkalämmön siirtohankkeesta aiheu-

tuu todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia, joten sen vaikutukset ovat 
rinnastettavissa YVA-lain 3.1. §:ssä tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin.” 

Hankevastaavana tässä hankkeessa toimii Helen Oy ja yhteysviranomaisena Uuden-
maan elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus).  

Tämän ympäristövaikutusten arviointiohjelman laatimisesta on vastannut konsultti-
työnä AFRY Finland Oy, jonka YVA-työryhmä on esitetty YVA-ohjelman alussa ole-
vassa taulukossa. 

4.2 YVA-menettelyn tavoite ja sisältö 

YVA-lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja arvioinnin yhte-
näistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Samalla tavoitteena 
on lisätä kaikkien osapuolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-me-
nettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten 

syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.  

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenette-
lyssä hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ol-
lessa vielä avoinna. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai 
tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä. YVA-me-
nettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa 
tietoa päätöksenteon perustaksi. 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet on esitetty kuvassa Kuva 4-1. Ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelma (YVA-ohjelma) on suunnitelma ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityksistä. Ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa (YVA-selostus) esitetään hankkeen ominaisuudet, tekniset rat-
kaisut ja arviointimenettelyn tuloksena muodostettu yhtenäinen arvio hankkeen ym-
päristövaikutuksista. 
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Kuva 4-1. YVA-menettelyn vaiheet.  
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 YVA-ohjelma 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympä-
ristövaikutusten arviointiohjelma. YVA-ohjelma on suunnitelma (työohjelma) ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn järjestämisestä ja siinä tarvittavista selvityk-
sistä. Ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoeh-
doista ja arvio hankkeen aikataulusta. Lisäksi kuvataan hankkeen ympäristön nyky-
tilaa ja esitetään ehdotus ympäristövaikutusten arviointimenetelmiksi sekä suunni-

telma osallistumisen järjestämisestä. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään tarpeellisessa määrin seuraavat 
tiedot: 

 

 

YVA-menettely käynnistyy virallisesti, kun YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomai-
selle. Yhteysviranomainen tiedottaa YVA-menettelyn alkamisesta ja YVA-ohjelman 
nähtävilläolosta sähköisesti omilla internetsivuillaan ja hankkeen todennäköisen vai-

kutusalueen kunnissa. Nähtävilläoloaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja 
kestää 30 päivää (erityisestä syystä aikaa voidaan pidentää enintään 60 päivän mit-
taiseksi). Tänä aikana YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä yhteysviranomaiselle. 
Yhteysviranomainen myös pyytää lausuntoja ohjelmasta eri viranomaisilta. Yhteys-
viranomainen kokoaa ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot ja antaa niiden 
perusteella oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävillä 
olon päättymisestä. 

 YVA-selostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja yhteysviran-
omaisen siitä antaman lausunnon pohjalta. YVA-selostuksessa esitetään muun mu-
assa tiedot hankkeesta, kuvaus ympäristön nykytilasta, kuvaus hankkeen ja sen 
vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista, niiden lieventä-
misestä, seurannasta ja vaihtoehtojen vertailusta sekä tiedot ympäristövaikutusten 

− Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, 

koosta, maankäyttötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin.  

− Tiedot hankkeesta vastaavasta sekä arvio hankkeen suunnittelu- ja toteutta-
misaikataulusta. 

− Hankkeen vaihtoehdot ja nollavaihtoehto. 

− Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista. 

− Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä. 

− Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista (ml. yhteisvai-

kutukset muiden hankkeiden kanssa). 

− Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityk-
sistä sekä aineiston hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja 
niihin liittyvistä oletuksista. 

− Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä. 

− Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämi-
sestä sekä näiden liittymisestä hankkeen suunnitteluun. 

− Arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta. 
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arviointimenettelyn toteuttamisesta. Arviointiselostus sisältää myös yleistajuisen yh-
teenvedon.  

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tarpeellisessa määrin seuraa-
vat tiedot:  

 

 

Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin 
kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostus on nähtävillä vähintään 30 päivää ja enin-
tään 60 päivää, jolloin viranomaisilta pyydetään lausunnot ja asukkailla sekä muilla 

− Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötar-

peesta, ja tärkeimmistä ominaisuuksista ottaen huomioon hankkeen rakenta-
mis- ja käyttövaiheet sekä mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet. 

− Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikatau-
lusta, toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastetta-
vista päätöksistä sekä hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

− Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin 
sekä hankkeen kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuo-

jelua koskeviin suunnitelmiin ja ohjelmiin. 

− Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityk-
sestä, jos hanketta ei toteuteta. 

− Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista. Todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten ar-
vio ja kuvaus kattaa hankkeen välittömät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, kes-
kipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väliaikaiset, myönteiset ja kielteiset vai-

kutukset sekä yhteisvaikutukset muiden olemassa olevien ja hyväksyttyjen 
hankkeiden kanssa. 

− Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista. 

− Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu. 

− Tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista 
syistä, mukaan lukien ympäristövaikutukset. 

− Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnis-
tettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. 

− Ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liittyvistä 
seurantajärjestelyistä. 

− Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymi-
sestä hankkeen suunnitteluun. 

− Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arvi-

ointien laadinnassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ym-
päristövaikutusten tunnistamisessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot 
vaadittuja tietoja koottaessa todetuista puutteista ja tärkeimmistä epävarmuus-
tekijöistä. 

− Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä. 

− Selvitys siitä, miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu 

huomioon 

− Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä. 
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intressiryhmillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Annetut 
mielipiteet ja lausunnot viranomainen ottaa huomioon omassa perustellussa päätel-
mässään. 

 Perusteltu päätelmä 

Yhteysviranomainen tarkistaa ympäristövaikutusten arviointiselostuksen riittävyyden 
ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä 
ympäristövaikutuksista. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteenveto YVA-selos-
tuksesta annetuista muista lausunnoista ja mielipiteistä. 

Perusteltu päätelmä on annettava kahden kuukauden kuluessa YVA-selostuksen lau-
suntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.  

YVA-menettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa perustellun päätelmän 
sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lisäksi yhteysviranomai-
sen on toimitettava perusteltu päätelmä tiedoksi hanketta käsitteleville viranomai-

sille, hankkeen vaikutusalueen kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille ja muille 
asianomaisille viranomaisille sekä julkaistava yhteysviranomaisen internetsivuilla. 

Lupaviranomaiset käyttävät arviointiselostusta ja yhteysviranomaisen siitä antamaa 
perusteltua päätelmää oman päätöksentekonsa perusaineistona. Lupaviranomaisen 
on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaistaessa. 
Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laati-

maansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä 
osin se ei ole enää ajan tasalla, ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä 
perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. 

4.3 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja alustava YVA-menettelyn aikatauluarvio on esi-
tetty oheisessa kuvassa (Kuva 4-2). Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen 

lausunnon ja perustellun päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty enim-
mäiskeston mukaisesti. 

 

Kuva 4-2. Hankkeen YVA-menettelyn suunniteltu aikataulu. 

6 7 8 9 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

YVA ennakkoneuvottelu

Osa 1: YVA-ohjelma

YVA-ohjelman laadinta

YVA-ohjelma yhteysviranomaiselle

YVA-ohjelma nähtävillä

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta*

Osa 2: YVA-selostus

YVA-selostuksen laadinta

YVA-selostus yhteysviranomaiselle

YVA-selostus nähtävillä

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä**

Perustellun päätelmän nähtävilläolo

* YVA-laki: yhteysviranomaisen antaa lausunnon YVA-ohjelmasta 1 kk kuluessa lausuntojen antamisen määräajan päättymisestä. 

** YVA-laki: yhteysviranomaisen antaa perustellun päätelmän 2 kk kuluessa lausuntojen antamisen määräajan päättymisestä. 

2021 2023

10 12

2022
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4.4 Osallistuminen, vuorovaikutus ja tiedotus 

YVA-menettely on avoin prosessi, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä kaikkien osa-
puolten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyyn osallistumi-
sella tarkoitetaan hankkeesta vastaavan, yhteysviranomaisen, muiden viranomaisten 
ja niiden, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjen ja sää-
tiöiden, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea, välistä vuorovaiku-
tusta ympäristövaikutusten arvioinnissa. Osallistumisen yhtenä keskeisenä tavoit-

teena on eri osapuolten näkemysten kokoaminen. 

Oheisessa kuvassa (Kuva 4-3) esitetty hankkeen YVA-menettelyyn osallistuvia ta-
hoja. 

 

Kuva 4-3. YVA-menettelyyn osallistuvia tahoja. 

 Arviointiohjelmasta kuuluttaminen ja nähtävillä olo 

Yhteysviranomainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta internet-sivuillaan. 
Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä sekä mihin mennessä oh-

jelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa. Nähtävilläoloaikana hank-
keen lähialueen yhteisöt, asukkaat ja muut asianomaiset voivat esittää mielipiteensä 
esimerkiksi hankkeen vaikutusten arvioinnin selvitystarpeesta sekä siitä, ovatko YVA-
ohjelmassa esitetyt tiedot ja suunnitelmat riittäviä. 

YVA-menettelyn aikainen osallistuminen ja se, miten osallistumisen aikana saadut 
mielipiteet ja kannanotot on otettu huomioon tehdyissä selvityksissä, kuvataan YVA-
selostuksessa. 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  53 

 

YVA-menettelyn myöhemmässä vaiheessa myös arviointiselostus tulee olemaan näh-
tävillä ja siitä voi vastaavalla tavalla antaa lausuntoja ja mielipiteitä. 

 Ennakkoneuvottelu 

Ennen YVA-menettelyn aloittamista tai sen kuluessa voidaan järjestää YVA-lain 8 §:n 
mukainen ennakkoneuvottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten vi-
ranomaisten kanssa. Ennakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaati-
mien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hank-
keesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja 
asiakirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä.  

Yhteysviranomaisen kanssa käytiin ennakkoneuvottelu 8.11.2021. Ennakkoneuvot-
teluun kutsuttiin yhteysviranomaisen, hankevastaavan ja YVA-konsultin lisäksi eri vi-
ranomaistahojen edustajat. Ennakkoneuvottelussa saadut kommentit on otettu huo-
mioon YVA-ohjelmassa. 

Mukana ennakkoneuvottelussa oli hankkeesta vastaavan, YVA-konsultin ja yhteysvi-
ranomaisen lisäksi mm. Uudenmaan ELY-keskus (asiantuntijat eri aihealueilta), Hel-
singin kaupunki, Sipoon kunta, Porvoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Uudenmaan 
liitto, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Helsingin pelastuslaitos, Porvoon museo ja Hel-
singin kaupungin museo. Neuvottelussa hankkeesta vastaava esitteli hanketta ja 
YVA-konsultti YVA-ohjelman alustavaa sisältöä. Kukin osallistuja esitti näkemyksensä 
suunniteltuihin vaikutusten arviointimenetelmiin ja YVA-ohjelmassa huomioitaviin 

seikkoihin. 

 Seurantaryhmä 

YVA-menettelyn tueksi muodostetaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus edistää tie-
donkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden sidosryhmien 
kanssa. Seurantaryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kul-
kua sekä esittävät mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointi-
selostuksen ja sitä tukevien selvitysten laadinnasta. Seurantaryhmän kokoonpanon 
tavoitteena on, että sen jäsenet edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, 
joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. 

Seurantaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 11.11.2021. Seurantaryhmästä saatu 
palaute on huomioitu tässä YVA-ohjelmassa. 

 Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet yleisölle 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle avoin tiedotus- ja 
keskustelutilaisuus YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana ajankohtaan nähden soveltu-
valla menetelmällä. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja arviointiohjelmaa. Yleisöllä 
on tilaisuudessa mahdollisuus esittää näkemyksiään ympäristövaikutusten arviointi-
työstä, saada tietoa sekä keskustella YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan, yh-
teysviranomaisen ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa. 

Toinen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään ympäristövaikutusten arviointi-
selostuksen valmistuttua. Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin 
tuloksia. Yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksiään tehdystä ympäristövaiku-
tusten arviointityöstä ja sen riittävyydestä. 

 Muu viestintä 

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista tiedotetaan myös yleisen tie-
donvälityksen yhteydessä, kuten hankkeesta vastaavan internet-sivujen välityksellä.  
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YVA-menettelyn kuluessa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa seurataan paikallisten 
sidosryhmien näkemystä tiedonsaannin riittävyydestä. Hankkeesta ja sen YVA-me-
nettelystä tiedottamista pyritään suunnittelemaan ja toteuttamaan niin, että se vas-
taa mahdollisimman hyvin tiedon tarpeeseen. 
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5 YMPÄRISTÖN NYKYTILA 

5.1 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan 
tavoitteet on otettava huomioon ja niiden toteuttamista on edistettävä maakunnan 
suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja valtion viranomaisten toiminnassa. Tavoit-
teiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioi-
den huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viran-
omaisten toiminnassa. (Valtioneuvosto 2017)  

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jakautuvat viiteen kokonaisuuteen, jotka 

ovat: 

- toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen  
- tehokas liikennejärjestelmä  
- terveellinen ja turvallinen elinympäristö  
- elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat ja  
- uusiutumiskykyinen energiahuolto.  

Tähän hankkeeseen liittyvät muun muassa seuraavat valtakunnalliset alueidenkäyt-

tötavoitteet:  

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehityk-
selle. 

- Ehkäistään melusta, tärinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutuvia ympä-
ristö- ja terveyshaittoja.  

- Haitallisia terveysvaikutuksia tai onnettomuusriskejä aiheuttavien toimintojen 
ja vaikutuksille herkkien toimintojen välille jätetään riittävän suuri etäisyys, 

tai riskit hallitaan muulla tavoin. 
- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luon-

nonperinnön arvojen turvaamisesta sekä virkistyskäyttöön soveltuvien aluei-
den riittävyydestä. 

 Maakuntakaava 

Hankealueella on voimassa seuraavia maakuntakaavoja: 

- Uusimaa-kaava 2050 (Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ja Itä-Uuden-
maan vaihemaakuntakaava), 

- Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - Östersundomin alue ja 
- Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava (tuulivoimaratkaisu ja Helsingin hallinto-

oikeuden 24.9.2021 päätöksen mukaisesti Natura 2000 -alueisiin ja luonnon-
suojelualueisiin liittyvät merkinnät). 

Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuus muodostuu kolmesta vaihemaakuntakaavasta, 
jotka on laadittu Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle. Uusi-
maa-kaava kattaa lähes koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 
2050. Maakuntahallitus päätti kaavojen voimaantulosta 7.12.2020, mutta kaavoista 
jätettiin valituksia. Syyskuun lopussa 2021 hallinto-oikeus totesi, ettei täytäntöön-
panokieltoa ollut enää aihetta pitää voimassa siltä osin kuin valitukset oli hylätty, ja 
kaavakokonaisuus tuli pääosin voimaan. Voimaantulon myötä kaavakokonaisuus kor-
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vaa maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti Uudellamaalla aiemmin voimassa ol-
leet maakuntakaavat lukuun ottamatta Östersundomin alueen maakuntakaavaa. Li-
säksi 4. vaihemaakuntakaavan osalta jää voimaan kaavan tuulivoimaratkaisu sekä 
Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyvät merkinnät.  

Uusimaa-kaavassa 2050 linjausvaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi kaava-
alueen ulkopuolelle Östersundomin alueelle, jossa on voimassa Östersundomin vai-
hemaakuntakaava. Lännessä linjauksen reitille on osoitettu virkistysaluetta sekä suo-

jelualuetta. Kaava-alueen keskivaiheilla Porvoonväylän pohjoispuolelle on osoitettu 
Söderkullan keskustatoimintojen alue ja Porvoonväylän molemmin puolin taajama-
toimintojen kehittämisvyöhyke. Muutamaan kohtaan Porvoonväylän yli on osoitettu 
viheryhteystarve. Idässä maanpäällisen linjausvaihtoehdon reitille on osoitettu suo-
jelualuetta sekä metsätalousvaltaista aluetta. Kehittämisperiaatemerkinnällä on osoi-
tettu kaukolämmön siirron yhteystarve, joka koskee Kilpilahden ja Loviisan ydinvoi-
malan alueen hukkalämpöjen hyödyntämiseen liittyvää siirtoyhteystarvetta ja tekni-
sen huollon yhteiskäyttötunnelia pääkaupunkiseudulle. 

Östersundomin alue on vaihemaakuntakaavassa osoitettu raideliikenteeseen tukeu-
tuvaksi taajamatoimintojen alueeksi, jonka sisällä on myös tiivistettäviä alueita. Alu-
eelle sijoittuu lisäksi viheryhteystarpeita sekä luonnonsuojelualueita. Alueen halki on 
osoitettu Helsinki-Porvoo siirtovesijohto (vj). 

 

Kuva 5-1. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallisesta yhdistelmästä (Uudenmaan 
liiton tulkinta 11.11.2021), johon lisätty YVA-ohjelman vaihtoehtoiset lämmönsiirtolinjaukset. 
Ote sisältää seuraavat maakuntakaavat tai niiden osat: Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 
Östersundomin alue, Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan voimassa olevat merkinnät, Hel-
singin seudun vaihemaakuntakaava. Lähde: Uudenmaan liitto 2021a. 

Uudenmaan liitto on tehnyt tulkinnan voimassa olevasta maakuntakaavatilanteesta 
ja julkaissut internet-sivuillaan epävirallisen voimassa olevien maakuntakaavojen yh-
distelmäkartan sekä merkinnät ja määräykset. 

Kaukolämmön siirron yhteystarvemerkintä ja suunnittelumääräys: 
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Muut linjausvaihtoehtojen alueelle/läheisyyteen osoitetut merkinnät löytyvät Uuden-

maan liiton internet-sivuilta osoitteesta: 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25890/Merkinnat_ja_maaraykset_Voi-
massa_olevien_maakuntakaavojen_epavirallinen_yhdistelma_Uudenmaan_lii-
ton_tulkinta_11.11.2021.pdf  

 Yleiskaava 

Hankealueella on voimassa seuraavat yleiskaavat (Kuva 5-2): 

- Sköldvikin osayleiskaava (Porvoo) 
- Sipoon yleiskaava 2025 (Sipoo) 
- Boxin kylätaajaman osayleiskaava (Sipoo) 
- Helsingin yleiskaava 2016 ja Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (Hel-

sinki) 
- Vantaan yleiskaava 2007 (Vantaa). 

 

Kuva 5-2. Yleiskaavat linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: Helsingin kaupunki, Sipoon kunta, 
Porvoon kaupunki 2021. 

Linjausvaihtoehdot osuvat suurimmaksi osaksi Östersundomin alueelle, joka ei kuulu 
Helsingin yleiskaava 2016 kaava-alueeseen (Kuva 5-3, kaavakartalla harmaa 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25890/Merkinnat_ja_maaraykset_Voimassa_olevien_maakuntakaavojen_epavirallinen_yhdistelma_Uudenmaan_liiton_tulkinta_11.11.2021.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25890/Merkinnat_ja_maaraykset_Voimassa_olevien_maakuntakaavojen_epavirallinen_yhdistelma_Uudenmaan_liiton_tulkinta_11.11.2021.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25890/Merkinnat_ja_maaraykset_Voimassa_olevien_maakuntakaavojen_epavirallinen_yhdistelma_Uudenmaan_liiton_tulkinta_11.11.2021.pdf
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alue). Linjausten reitille on osoitettu pääosin virkistys- ja viheraluetta. Vaihtoehdon 
VE7 tunnelilinjauksen yli on osoitettu rantaraitti kohti Östersundomia. Linjauksien 
Vuosaaren pää on osoitettu toimitila-alueeksi sekä yhdyskuntateknisen huollon alu-
eeksi, tunnelilinjauksien yli on osoitettu myös valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä 
maanalainen tai katettu tie/katu. 

 

Kuva 5-3. Ote Helsingin yleiskaava 2016:sta. Lähde: Helsingin kaupunki 2021a. 

Helsingin yleiskaavan merkinnät ja määräykset linjausvaihtoehtojen alueella: 
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Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (tullut voimaan 2021) on osoitettu mm. 
nykyiset maanalaiset tilat ja tunnelit sekä suunnitellut maanalaiset tilat ja teknisen 
huollon tunnelit. Kaavakartassa on osoitettu Vuosaaresta Sipoon suuntaan teknisen 
huollon yhteystarve. Merkinnällä osoitetaan teknisen huollon tunnelin ja/tai maan-
alaisten tilojen välinen yhteystarve. Yhteyden sijainti tarkentuu jatkosuunnittelussa. 
Yhteyden toteuttamisedellytykset tulee turvata. Lisäksi kaavassa on osoitettu mer-
kintä yhteiskäyttötunnelista, jota vaihtoehto VE7 noudattelee. Yhteiskäyttötunnelia 
koskeva merkintä on osoitettu varauksena, sillä Östersundomin alueen kokonais-
maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla, joka on vasta vireillä. Linjaukset sijoittuvat 
kaavassa suurimmaksi osaksi alueelle, jolla maanalaista maankäyttöä ei ole ratkaistu 
lukuun ottamatta Östersundomin jätevedenpuhdistamoa, yhteiskäyttötunnelia sekä 
Kilpilahti-Vuosaari -tunnelia (Kuva 5-4). 

Maanalaisessa yleiskaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-4. Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta. Lähde: Helsingin kaupunki 2021a. 

Vantaan yleiskaava 2020 on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.1.2021, mutta 
yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, koska hyväksymispäätöksestä on valitettu hal-
linto-oikeuteen. Yleiskaavoista voimassa on edelleen yleiskaava 2007, mutta hyväk-

sytty yleiskaava 2020 toimii tausta-aineistona käynnissä olevissa jatkosuunnitel-
missa. Yleiskaava ohjaa tavoitteidensa mukaisesti kasvun kestävästi olemassa ole-
vaan kaupunkirakenteeseen. Nykyisen kaupunkirakenteen täydentäminen turvaa 
laajoja viheralue- ja kulttuurimaisemakokonaisuuksia. Seudullinen viheraluejärjes-
telmä ja Vantaan viheralueverkosto säilyvät.  

Vantaan yleiskaava 2007:ssa vaihtoehdon VE7 reitti osuu pieneltä osin kaava-
alueelle (Kuva 5-5). Tunnelilinjaus sijoittuu lähivirkistysalueelle, tieliikenteen alu-
eelle, retkeily- ja ulkoilualueelle, maatalousalueelle sekä luonnonsuojelualueelle. Li-
säksi linjauksen alue on osoitettu osin maisemallisesti arvokkaaksi alueeksi. 

Vantaan yleiskaava 2007:ssa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-5. Ote Vantaan yleiskaava 2007:sta. Linjausvaihtoehdot VE1-VE6 on esitetty rinnak-
kain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Pysty-
kuilujen sijainnit on esitetty mustilla ympyröillä, ajotunnelin sijainti on esitetty mustalla vii-
valla. Lähde: Vantaan kaupunki 2021. 

Vaihtoehdon VE7 reitti osuu pieneltä osin Vantaan yleiskaava 2020:n kaava-alueelle 

(Kuva 5-6). Tunnelilinjaus sijoittuu pääosin lähivirkistysalueeksi osoitetuille alueelle, 
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mutta pieneltä osin myös raskaan raideliikenteen alueelle. Tunnelilinjauksen yli on 
osoitettu ekologinen runkoyhteys. 

Vantaan yleiskaava 2020:ssa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 

 

Alue varataan virkistyskäyttöön. Alueita ylläpi-
detään ja kehitetään yhtenäisinä, hyvin saavu-
tettavina sekä toiminnoiltaan ja luonnonympä-
ristöltään monipuolisina virkistys- ja viheralu-
eina. Aluetta ja sen toimintoja tarkemmin suun-
niteltaessa ja lupamenettelyn yhteydessä tulee 
ottaa huomioon luontoarvot, kulttuurihistorialli-
set ja maisemalliset arvot, varmistaa ulkoilureit-
tien ja ekologisen verkoston jatkuvuus sekä tur-
vata ekosysteemipalvelut. Alueella sallitaan ul-
koilua tai muuta yleistä virkistystoimintaa palve-

leva rakentaminen.  

Alueella olevat asuinrakennukset voidaan säilyt-
tää. Rakennusten perusparantaminen, korjaa-
minen ja vähäinen laajentaminen ovat sallittuja. 
Mikäli asuinkäytössä oleva rakennus tuhoutuu, 
voidaan se korvata uudisrakennuksella. Asunto-

jen määrää alueella ei saa lisätä. 

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennus-
lain (MRL) 

128 §:n mukainen toimenpiderajoitus, joka kos-
kee maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, 
puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa 
toimenpidettä. 

 

Raskaan raideliikenteen alue 

Alue varataan rautateille. 

 
Ekologinen runkoyhteys 

Yhteys turvaa eliölajien liikkumista ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisen ver-
koston jatkuvuus tulee turvata. 

Ekologisen runkoyhteyden sijainti on ohjeellinen 
ja tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yhteyden hoi-
dossa, käytössä ja yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon luontoar-

vot, kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot 
ja varmistaa, että ekologinen yhteys säilyy tai 
kehittyy luonnon olosuhteiltaan monipuolisena 
ja mahdollisimman leveänä. Jatkosuunnittelussa 
tulee varmistaa metsälajiston liikkumisen kan-
nalta toimivan ekologisen yhteyden säilyminen 
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Sipoonkorven ja Natura 2000-verkostoon kuulu-
van alueen ”Mustavuoren lehto ja Östersundo-
min lintuvedet” välillä. 

 

Kuva 5-6. Ote Vantaan yleiskaava 2020:sta. Linjausvaihtoehdot VE1-VE6 on esitetty rinnak-
kain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Pysty-
kuilujen sijainnit on esitetty mustilla ympyröillä, ajotunnelin sijainti on esitetty mustalla vii-
valla. Lähde: Vantaan kaupunki 2021. 

Sipoon yleiskaava 2025 (tullut voimaan 2012) on voimassa hankealueella. Oikeus-
vaikutteisena laadittua yleiskaavaa toteutetaan yksityiskohtaisempien osayleiskaa-
vojen sekä asemakaavoituksen kautta. Yleiskaava toimii myös lupavalmistelun poh-

jana. 

Linjausvaihtoehtojen reiteille on osoitettu pääosin haja-asutusaluetta (MTH) sekä 
taajamatoimintojen (A) ja kyläalueita (AT) (Kuva 5-7). Pohjoisimman vaihtoehdon 
reitti sijoittuu osin myös itäosassaan ja Söderkullan eteläpuolella työpaikka-, teolli-
suus- ja varastoalueelle (TP). Söderkullan TP-alueelle on lisäksi osoitettu moottori-
tien suuntainen yhdystie/kokoojakatu. Eteläiset vaihtoehdot sijoittuvat pieneltä mat-
kalta laajoille yhtenäiselle metsäalueelle/metsätalousvaltaiselle alueelle, joka on eko-

logisen verkoston kannalta merkittävä (MLY). Porvoonväylän yli on osoitettu viher-
yhteystarpeita neljään kohtaan ja Sipoonlahden alue on osoitettu maisemallisesti ar-
vokkaaksi alueeksi ja moottoritien pohjoispuolella myös tärkeäksi pohjavesialueeksi. 
Kilpilahden päässä linjausvaihtoehdot sijoittuvat Seveso II konsultointivyöhykkeelle 
ja Kilpilahden suojavyöhykkeelle. 

Sipoon yleiskaava 2025 nähdään osin vanhentuneeksi, joten se tullaan päivittämään 

tarvittavilta osin Sipoon kaavoitusohjelmakaudella 2021–2025. Söderkullan alueen 
kaavarunkotyö ajoittuu vuosille 2023-2025. 
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Kuva 5-7. Ote Sipoon yleiskaavasta 2025. Lähde: Sipoon kunta 2021. 

Sipoon yleiskaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Sipoon itäosassa on voimassa Boxin kylätaajaman osayleiskaava (tullut voimaan 
2014), jonka alueelle linjausvaihtoehtojen reitit osuvat (Kuva 5-8). Osayleiskaavan 
tehtävänä on määritellä alueen yhdyskuntarakenteen kehityssuunnat sekä tarvitta-
vilta osin ohjata suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä. Rakentamista avoi-
mille peltoalueille vältetään. Boxin alue on suunnittelutarvealuetta, joten rakentami-
seen alueella tarvitaan suunnittelutarveratkaisua. 

Kaavassa pohjoisen linjausvaihtoehdon reitille on osoitettu maa- ja metsätalousval-
taista aluetta (M), maisemallisesti arvokasta peltoaluetta (MA), kyläaluetta (AT) sekä 
teollisuus- ja varastoaluetta (T). Porvoonväylän molemmin puolin on osoitettu melu-
alueiden rajat (B_45dB ja A_55dB), joiden sisäpuolella liikenteen aiheuttama melu 
saattaa ylittää vuodelle 2030 laaditun ennusteen mukaan valtioneuvoston päätöksen 
(993/1992) mukaisen päivä- ja yö-ohjearvon. Alueelle ei saa sijoittaa uusia asuntoja 
eikä niihin liittyviä piha-alueita tai muita melulle herkkiä toimintoja ilman ohjearvojen 
alittamiseksi vaadittavia meluntorjuntatoimenpiteitä (riittävä etäisyys melulähteestä 

ja / tai ääneneristävät rakenteet). Kilpilahdesta Porvoonväylälle on osoitettu kauko-
lämpö- ja lentopetroliputken yhteystarve (l) sekä vesi- ja viemärijohto (j,v). Kaava-
alueen keskivaiheille on osoitettu tärkeä tai vedenhankintaan soveltuva pohjavesi-
alue (pv), joka jatkuu Porvoonväylän molemmin puolin. Alueen kaakkoisosaan on 
osoitettu jätteenkäsittelyalueen suojavyöhyke (ej). Eteläinen linjaus sivuaa urheilu- 
ja virkistyspalvelujen aluetta (VU). 

Boxin osayleiskaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-8. Ote Boxin kylätaajaman osayleiskaavasta. Lähde: Sipoon kunta 2021. 

Sköldvikin osayleiskaava on jo vanha, vuodelta 1988. Muuttuneiden tieyhteyksien 
ja muiden maankäytön muutostarpeiden vuoksi osayleiskaavassa on päivitystarpeita. 
Siksi Porvoon kaupunki on käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen 
sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatimisen: Kil-

pilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava. 

Sköldvikin osayleiskaavassa Kilpilahdentien varteen on osoitettu Teollisuus- ja varas-
torakennusten korttelialueita (T), Yhdyskuntateknisen huollon alue (ET) sekä Maa- 
ja metsätalousalueita (MT-0 ja MT-1) (Kuva 5-9). 

Sköldvikin osayleiskaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-9. Ote Sköldvikin yleiskaavasta. Lähde: Elinympäristön karttapalvelu Liiteri 2021. 

 Asemakaava 

Linjausvaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi asemakaavoittamattomalle alu-

eelle (Kuva 5-10). Asemakaavoitetut alueet sijoittuvat Porvoon Kilpilahteen, Sipoossa 
Nevasgårdin ja Jontaksen alueille sekä Helsingissä Itäsalmen, Korsnäsin ja Karhu-
saaren alueille sekä Vuosaaren voimalaitosalueelle ja sataman alueelle. 

Oheisissa kartoissa on esitetty miltä osin linjausvaihtoehdot sijoittuvat voimassa ole-
vien asemakaavojen alueelle. 
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Kuva 5-10. Asemakaavat linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde. SYKE 2021. 

Vuosaaren päässä linjausvaihtoehtojen VE1-VE6 tunnelit sijoittuvat katualueelle, yh-
dyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueelle sekä suojavi-
heralueelle (Kuva 5-11). Myös kaksi pystykuilua sijoittuu kaava-alueelle. Vaihtoeh-
don VE7 tunnelilinjauksen alueelle on osoitettu virkistysaluetta, maisemanhoitoalu-
etta sekä luonnonsuojelualuetta. 

Asemakaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-11. Linjausvaihtoehdot asemakaavojen 12248, 11730, 11384, 10640 alueilla. Linjaus-
vaihtoehdot VE1-VE6 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat 
linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Pystykuilujen sijainnit on esitetty mustilla ympyröillä. Lähde: 
Helsingin karttapalvelu, 2021. 

Uuden Porvoontien asemakaavoitetulla alueella linjausvaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 
maaputki sijoittuvat julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueelle, tiealueelle, 
suojaviheralueelle ja virkistysalueelle (Kuva 5-12). Linjausvaihtoehdon VE7 tunneli 
sijoittuu virkistysalueelle, tori- ja katualueelle sekä liike- ja toimistorakennusten kort-
telialueelle. 

Asemakaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-12. Linjausvaihtoehdot asemakaavojen 753001 ja 753009 alueilla. Linjausvaihtoehdot 
VE2, VE3 ja VE5 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa 
VE2 (sininen linja). Lähde: Helsingin karttapalvelu, 2021. 

Linjausvaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE6 tunnelit sijoittuvat Karhusaaren alueella vir-
kistys-, satama- ja vesialueelle (Kuva 5-13). 

Asemakaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-13. Linjausvaihtoehdot asemakaavojen 753003 ja 753011 alueilla. Linjausvaihtoehdot 
VE1, VE4 ja VE6 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa 
VE1 (tummanvihreä linja). Pystykuilun sijainti on esitetty mustalla ympyrällä. Lähde: Helsingin 
karttapalvelu, 2021. 

Sipoon Jontaksen alueella linjausvaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputket sijoittuvat 
urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle sekä suojaviheralueelle (Kuva 5-14). Alue on 
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pohjavesialuetta. Linjausvaihtoehdot VE4-VE6 kulkevat tunnelissa kaava-alueen ete-
läpuolelta. 

Asemakaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 

 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen 
alue. 

 

Suojaviheralue. 

 

Sijaitsee pohjavesialueella. 

Pohjavesialueella määrätään: 

- Viemärit on rakennettava tiiviiksi 
siten, että jätevesiä ei pääse maa-
perään. 

- Kaikki säiliöt, jotka on tarkoi-
tettu nestemäisille polttoaineille 
tai muille pohjaveden laadulle 
vaarallisille aineille, on sijoitettava 

tiiviiseen katettuun suoja-altaa-
seen. Altaan tilavuuden tulee olla 
suurempi kuin varastoitavan nes-
teen suurin määrä. Säiliöt on va-
rustettava vuodonilmaisujärjes-
telmällä sekä ylitäytön estolait-
tein. Maanalaiset säiliöt ovat kiel-

lettyjä. 

- Rakentaminen, ojitukset ja 
maankaivu on tehtävä siten, ettei 
aiheudu pohjaveden laatumuu-
toksia tai pysyviä muutoksia poh-
javeden pinnankorkeuteen. Ra-
kentamisen takia ei saa aiheutua 

haitallista pohjaveden purkautu-
mista. 

- Istutusalueilta, katoilta ja muilta 
piha-alueilta kertyvät puhtaat hu-
levedet tulee mahdollisuuksien 
mukaan imeyttää. 

- Pysäköintialueet on päällystet-
tävä vettä läpäisemättömällä pin-
tamateriaalilla ja pysäköintialuei-
den hulevedet tulee hallitusti joh-
taa öljynerotuskaivon kautta. 
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- Autojen pesu on kiellettyä poh-
javesialueella muualla kuin tarkoi-
tukseen rakennetulla asianmukai-
sella pesupaikalla. 

- Alueella ei saa käyttää lämmi-
tysjärjestelmiä, joista voi aiheu-
tua haittaa pohjavedelle. 

- Uudisrakennukset alueella on ra-
kennettava siten, että ne kestävät 
vaurioitumatta ylimmän tulvakor-
keustason +3.10. 

- Kellarikerrosta ei sallita. 

 

Kuva 5-14. Linjausvaihtoehdot asemakaavan E4 A (Jontaksen urheilupuisto) alueella. Linjaus-
vaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot 
kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Linjausvaihtoehdot VE4, VE5 ja VE6 on esitetty rin-
nakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE4 (punainen linja). Lähde: 
Sipoon karttapalvelu, 2021. 

Sipoon Nevas Gårdin alueella linjausvaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputket sijoit-
tuvat kaava-alueella maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle, erityisiä ympäristöar-
voja käsittävälle sekä erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta edellyttävälle maa- ja met-
sätalousalueelle, urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle, katualueelle ja loma-asun-
tojen korttelialueelle. Linjausvaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6 tunnelit alittavat vastaa-
vat alueet sijoittuen koko kaava-alueen halki (Kuva 5-15). Lisäksi hankealueelle si-
joittuu ratsastuskentän suojavyöhyke sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-

tyisen tärkeä alue ja ekologinen yhteys. 
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Asemakaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-15. Linjausvaihtoehdot asemakaavan NE1 (Nevas Gård) alueella. Linjausvaihtoehdot 
VE1, VE3 ja VE7 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa 
VE1 (tummanvihreä linja). Linjausvaihtoehdot VE4, VE5 ja VE6 on esitetty rinnakkain kulke-
vina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE4 (punainen linja). Lähde: Sipoon kartta-
palvelu 2021. 

Kilpilahden päässä vaihtoehto VE2 sijoittuu rautatiealueelle, yleisen tien ja sen vieri-
alueelle sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle. Muut linjausvaihto-
ehdot sijoittuvat katualueelle sekä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle 
(Kuva 5-16). 

Asemakaavassa hankealueelle osoitetut kaavamääräykset: 
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Kuva 5-16. Linjausvaihtoehdot Kilpilahden asemakaavan alueella. Linjausvaihtoehdot VE1 ja 
VE3-VE7 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 
(tummanvihreä linja). Lähde: Porvoon karttapalvelu 2021. 

 Vireillä olevat kaavat 

Yleiskaavahankkeita on vireillä kaikissa kunnissa: 

- Östersundomin osayleiskaava (Helsinki) 
- Sipoon yleiskaava 2025 päivitys (Sipoo) 
- Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaava (Sipoo) 
- Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava (Porvoo). 

Asemakaavahankkeita on vireillä kaikissa kunnissa: 

- Porvoossa Kilpilahden kortteleiden asemakaavamuutokset, Kilpilahden jäte-
keskuksen asemakaavamuutos 

- Sipoossa Söderkullan työpaikka-alueen laajennus 
- Helsingissä Karhusaaren pohjoisosan asemakaava ja Östersundomin alueelle 

pienempiä täydennysrakentamisen asemakaavoja, lisäksi Vuosaaren Satama-
kaaren teknisen huollon asemakaava. 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  82 

 

 

Kuva 5-17. Vireillä olevat yleis- ja asemakaavahankkeet hankealueella. Lähde: AFRY Finland 
Oy 2021. 

 Muut maankäytön suunnitelmat 

Söderkullan alueella on käynnissä kaavarunkotyö 2023-2025. Kaavarungon on ta-
voitteena muodostaa osayleiskaavan kaltainen, asemakaavoitusta ohjaava kokonais-
kuva Söderkullan ja Eriksnäsin alueen maankäytön tulevaisuudesta. Oikeusvaikuttei-
seen osayleiskaavaan nähden kaavarungon laatiminen on prosessina kevyempi. 

5.2 Asutus ja herkät kohteet 

 Asutus 

Linjausten alustavassa yleissuunnittelussa on pyritty välttämään suunnittelualueen 
tiheimmin asutut alueet ja ohjaamaan maakaivanto-osuudet mahdollisuuksien mu-
kaan olemassa olevien teiden ja väylien läheisyyteen. SYKE:n yhdyskuntarakenteen 
seurannan aineistosta (YKR) on nähtävissä, että linjausvaihtoehdot sijoittuvat pää-
osin maaseutuasutuksen alueille tai taajama-alueiden reunaan. Taajama-alueet, 
jotka sijoittuvat linjausvaihtoehtojen alueelle, ovat pääosin harvaan asuttuja pienta-
loalueita. Linjausvaihtoehtojen alueelle ei sijoitu tiheämmin asuttuja kerrostaloalu-
eita. Linjausvaihtoehtojen suhde yhdyskuntarakenteeseen on esitetty kuvassa Kuva 
5-18 ja taajama-alueisiin kuvassa Kuva 5-19.  

Linjausvaihtoehdon VE1 (eteläinen reitti) reitillä on tiheämpää asutusta Karhusaaren 
ja Gumbostrandin alueilla. Kyseisten alueiden osalta on linjaus osoitettu tunneliin. 
Karhusaaren eteläosaan, lähelle satama-aluetta on osoitettu myös pystykuilu. Myös 
Gumbostrandin pystykuilu on sijoitettu etäämmäksi rantavyöhykkeen tiheämmästä 
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asutuksesta. Gumbostrandista itään kaukolämmön siirtoyhteys sijoittuu haja-asutus-
alueelle kiertäen mm. Eriksnäsin asuinalueen ja Träskbyn harvat pientaloalueet.  

Linjausvaihtoehdon VE2 (pohjoinen reitti) länsiosassa on harvaa pientaloasutusta 
Itäsalmessa, missä lämmönsiirtoyhteys on sijoitettu pääosin Uuden Porvoontien var-
relle. Lisäksi asutusta on Västerskogin ja Skräddarbyn alueella, mutta linjaus on sillä 
kohtaa osoitettu tunneliin. Boxin alueella linjausvaihtoehto noudattelee Porvoon-
väylän etelälaitaa paitsi Nybondasin alueella, jossa linjaus kiertää peltojen kautta 

asuinalueen eteläpuolelta. Boxista Kilpilahteen linjaus noudattelee Porvoonväylää ja 
Kilpilahdentietä, missä asutus on hyvin harvaa.  

Vaihtoehdoissa VE3 ja VE5 siirto-osuus Sipoonlahden kohdalta pohjoiselle reitille on 
osoitettu tunneliin. Tunneliosuuksien kohdalla ei ole tiheää asutusta. 

 

Kuva 5-18. Yhdyskuntarakenne linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: SYKE 2021. 
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Kuva 5-19. Taajama-alueiden tyypit linjausvaihtoehtojen läheisyydessä. Lähde: SYKE 2021 

Vaihtoehtoihin VE1 ja VE3-VE7 on osoitettu Nåranklobbenin tunnelin suuaukko ra-
kentamattomalle alueelle Eriksnäsin asuinalueen eteläpuolelle (Kuva 5-20). Vaihto-
ehtojen linjaukset jatkuvat länteen tunnelissa ja itään vaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 
osalta maakaivantona ja vaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6 osalta tunnelissa. Kohtee-
seen johtaa Eriksnäsintieltä tieyhteys, jota on parannettava etenkin loppuosaltaan. 
Rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuu metsäiselle alueelle ajotien eteläpuo-
lelle. 
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Kuva 5-20. Nåranklobbenin tunnelin suuaukon sijainti on osoitettu punaisella nuolella. Linjaus-
vaihtoehdot VE1, VE4, VE6 ja VE7 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoeh-
dot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Linjausvaihtoehdot VE3 ja VE5 on esitetty rin-
nakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE5 (vaaleanvihreä linja). 
Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2021. 

Eteläisiin reittivaihtoehtoihin VE1, VE4, VE6 ja VE7 osoitettu Lilltyranin ajotunneli si-
joittuu peltoalueen reunaan (Kuva 5-21). Ajoyhteys päätieverkolle kulkee Hitåntien 
kautta. Rakentamisenaikainen työmaa-alue sijoittuu peltoalueelle.  

Pohjoiseen reittivaihtoehtoon VE2 osoitettu ajotunneli sijoittuu Porvoonväylän etelä-
puolelle (Kuva 5-21). Lähimmät rakennukset sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä 
Sipoonlahden rannassa. Ajoyhteys päätieverkolle kulkee Rotkotien kautta. Rakenta-
misen aikainen työmaa-alue sijoittuu metsäiselle alueelle. 
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Kuva 5-21. Eteläisten linjausten (VE1, VE4, VE6 ja VE7) Lilltyranin ja pohjoisen linjauksen 
(VE2) Rotkotien ajotunneleiden sijainnit. Linjausvaihtoehdot VE1, VE4, VE6 ja VE7 on esitetty 
rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). 
Linjausvaihtoehdot VE3 ja VE5 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot 
kulkevat linjaa VE5 (vaaleanvihreä linja).  Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2021. 

Eteläisiin reittivaihtoehtoihin VE1, VE4 ja VE6 osoitettu Majvikin ajotunneli sijoittuu 

peltoalueen reunaan (Kuva 5-22). Lähimmät rakennukset sijaitsevat noin 200 metrin 
etäisyydellä. Ajoyhteys päätieverkolle kulkee Majvikintien kautta. Rakentamisen ai-
kainen työmaa-alue sijoittuu metsäiselle alueelle. 
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Kuva 5-22. Majvikin ajotunnelin sijainti. Linjausvaihtoehdot VE1, VE4 ja VE6 on esitetty rin-
nakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). 
Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2021. 

Kaikissa reittivaihtoehdoissa osoitettu Salmenkallion ajotunneli sijoittuu peltoalueen 
vieressä sijaitsevan mäen reunaan (Kuva 5-23). Lähimmät rakennukset sijoittuvat 
noin 250 metrin etäisyydelle. Ajoyhteys päätieverkolle kulkee Talosaarentien kautta. 
Rakentamisen aikainen työmaa-alue sijoittuu peltoalueelle. 
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Kuva 5-23. Salmenkallion ajotunnelin sijainti. Linjausvaihtoehdot VE1, VE4 ja VE6 on esitetty 
rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). 
Linjausvaihtoehdot VE2, VE3 ja VE5 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihto-
ehdot kulkevat linjaa VE2 (sininen linja). Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2021. 

Kaikissa reittivaihtoehdoissa on osoitettu pystykuilut Vuosaaren päähän Satamakaa-
ren tuntumaan sekä radan pohjoispuolelle (Kuva 5-24). Vaihtoehtojen VE1, VE4 ja 
VE6 tunnelilinjauksen varrelle on osoitettu pystykuilut Talosaareen ja Karhusaareen 
ja vaihtoehtojen VE1, VE4, VE6 ja VE7 tunnelilinjauksien varrelle pystykuilu Gum-

bontien varteen. Pystykuilut eivät sijaitse asutuksen välittömässä läheisyydessä ja 
niistä on yhteys tieverkkoon. Pystykuilujen yläpäähän maanpinnalle sijoittuu kuilu-
rakennus ja pystykuilurakennuksen ulkopuolelle piha-alue sekä liittymätie nykyiseen 
tieverkkoon. Työmaan aikaisia toimintoja varten pystykuilun ulkopuolelle sijoittuu 
rakentamisen aikainen työmaa-alue. 
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Kuva 5-24. Pystykuilujen sijainnit. Pystykuilut esitetty kuvissa mustilla ympyröillä. Linjaus-
vaihtoehdot VE1, VE4 ja VE6 on esitetty rinnakkain kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot 
kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Linjausvaihtoehdot VE1-VE6 on esitetty rinnakkain 
kulkevina, todellisuudessa vaihtoehdot kulkevat linjaa VE1 (tummanvihreä linja). Lähde: 
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2021. 

 Päiväkodit ja koulut 

Eteläisiä reittivaihtoehtoja lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat Sipoossa. Gum-
bostrandin kouluun tunnelilinjauksen etäisyys on noin 350 metriä. Salparin kouluun 

lämmönsiirtoyhteyden etäisyys on yli 500 metriä.   
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Pohjoista reittiä lähimmät koulut ja päiväkodit sijaitsevat Sipoossa ja Helsingissä. 
Metsärinteen/Västerskogin päiväkoti sijoittuu noin 150 metrin etäisyydelle tunnelilin-
jauksesta. Boxbyn koulu sijoittuu noin 200 metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta 
(maakaivanto). Helsingin puolella Sakarinmäen koulu ja päiväkoti sijoittuvat noin 150 
metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta (maakaivanto). Päiväkodit Ankkalampi ja 
Gryningen sijoittuvat noin 100 metrin etäisyydelle lämmönsiirtoputkesta (maakai-
vanto). Hankealueen läheisyydessä olevien päiväkotien ja koulujen sijainnit on esi-
tetty oheisessa kuvassa (Kuva 5-25). 

 

Kuva 5-25. Kartalla on esitetty linjausvaihtoehtoja lähimmät koulut ja päiväkodit. Lähde: 
Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 2021. 

 Vesihuolto ja maalämpökaivot 

Koska linjausvaihtoehdot sijoittuvat suurimmaksi osaksi haja-asutusalueelle, linjaus-
vaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsee todennäköisesti muutamia kiinteistöjä, joiden 
talousveden hankinta perustuu ainoastaan omasta rengas- tai porakaivosta saata-
vaan pohjaveteen. Lisäksi linjausvaihtoehtojen läheisyydessä on todennäköisesti 
useampia kiinteistöjä, jotka ottavat osan käyttämästään talousvedestä omasta kai-
vostaan (esim. kasteluvesi). Lisäksi on mahdollista, että linjauksien läheisyydessä 
sijaitsee maalämpökaivoja. Rengas-, pora- ja maalämpökaivojen sijainnit tulee sel-
vittää valitun linjausvaihtoehdon läheisyydestä jatkosuunnittelun yhteydessä. 

Helsingin maanalaisella yleiskaavalla 2021 pyritään edistämään maalämmön hyödyn-
tämistä tähän parhaiten soveltuvilla alueilla. Helsingin alueelle on porattu yli 4000 
maalämpökaivoa. Maalämpökaivojen rakentaminen Helsingin alueella ei ole ongel-
matonta suhteessa maanalaisiin tiloihin sekä niitä varten tehtyihin tilavarauksiin. Uu-
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dessa maanalaisessa yleiskaavassa otetaan kantaa maalämpökaivojen toteuttami-
seen ja sen vaikutuksiin sekä linjataan niitä periaatteita, joiden mukaan maalämpö-
kaivoja voidaan jatkossa suunnitella Helsingin alueelle. 

Maalämmön potentiaalin selvittämiseksi suhteessa yleiskaavan 2016 mukaisiin 
maankäyttötavoitteisiin laadittiin selvitys, joka on julkaistu osana Kaupunkiympäris-
tön aineistoja -julkaisusarjaa (Maankäytön suunnittelu ja maalämpö. Kaupunkiym-
päristön aineistoja 2020:1). Selvityksen kanssa samanaikaisesti laadittiin kaupungin 

maalämpötyöryhmän selvitystä, jossa maalämmön hyödynnettävyyttä lähestyttiin 
kallioperän ominaisuuksien ja maalämmön tuotannon teknologioiden kautta. Tämän 
selvityksen luonnosvaiheen aineistot olivat yhtenä tiedonlähteenä maanalaisen yleis-
kaavan selvitykselle, jossa painotettiin maankäytön näkökulmia. Molempien taustalla 
hyödynnettiin Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) laatimaa Helsingin geoenergiapo-
tentiaalin kartoitusta (2019) (Kuva 5-26). 

Maalämpöpotentiaalin näkökulmasta tulisi pyrkiä sijoittamaan erityisesti kantakau-
pungin ulkopuolella sijaitsevat maanalaiset tilat mahdollisuuksien mukaan erilleen 
maanpäällisestä rakentamisesta. Maalämpöpotentiaali menetetään, mikäli laaja 
maanalainen rakentaminen sijoittuu maanpäällisen kaavan maalämpöpotentiaalil-
taan korkeiden rakentamisalueiden yhteyteen. Tämä voidaan estää siten, että kor-
kean maalämpöpotentiaalin alueille ei suunnitella uusia maanalaisia tiloja, mikäli se 
on muun maankäytön kannalta mahdollista. 

 

Kuva 5-26. Helsingin maalämpöpotentiaali vuoden 2019 arvioidulla lämmitystarpeella. Lähde: 
Maankäytön suunnittelu ja maalämpö -selvitys. Sweco 2019. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa ei ole osoitettu maalämmölle potentiaalisia 
alueita kaavamääräyksin, mutta maalämpöön liittyen on annettu koko kaava-aluetta 
koskevat määräykset: 
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”Maalämmön käyttöä edistetään ja sitä voidaan hyödyntää kohteissa, joissa maaläm-
pökaivojen poraaminen ei aiheuta merkittävää haittaa nykyisille maanalaisille tiloille 
ja tunneleille, suunnitelluille ja ohjeellisesti suunnitelluille maanalaisille tilavarauk-
sille, maanpäälliselle maankäytölle, vedenhankinnan kannalta tärkeille pohjavesialu-
eille, kulttuuriympäristölle, virkistykselle tai luonnonsuojeluarvoille. 

Alueellisia maalämpöratkaisuja tulee mahdollisuuksien mukaan edistää alueiden ase-
makaavoituksen ja kunnallisteknisen yleissuunnittelun yhteydessä. Alueellisten rat-

kaisujen soveltuvuus ja tilavaraustarpeet selvitetään tarvittavassa laajuudessa.” 

Linjausvaihtoehdot sijoittuvat Sipoossa Sipoon Veden toimita- ja jakelualueelle (Kuva 
5-27). Porvoon päässä linjausvaihtoehdot eivät sijoitu Porvoon veden nykyiselle toi-
minta-alueelle. Helsingin päässä Vuosaaren alue on HSY:n sekaviemäröinti- ja hule-
veden viemäröintialuetta (Kuva 5-28). 

 

 

  

Kuva 5-27. Sipoon Veden toiminta- ja jakelualueet. Lähde: Sipoon Vesi 2021. 
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Kuva 5-28. HSY:n toiminta-alue Vuosaaressa. Lähde: HSY 2021. 

5.3 Virkistyskäyttö 

Vuosaaren päässä kaikki linjausvaihtoehdot lukuun ottamatta vaihtoehtoa VE7 alit-

tavat tunnelissa Talosaaren ulkoilualueen ja ladun (Kuva 5-29). Vaihtoehdot VE1, 
VE4 ja VE6 alittavat tunnelissa myös Talosaaren ulkoilualueelle sijoittuvan hevosrei-
tin. 

Vaihtoehto VE7 alittaa tunnelissa Niinisaarentien kuntoradan/ladun. 

Koska pohjoisessa linjausvaihtoehdot noudattelevat pääosin Uutta Porvoontietä ja 
Porvoonväylää, eivät linjaukset siltä osin sijoitu virkistysalueille tai reiteille.  

Maakaivantolinjaosuudet eivät sijoitu virkistysalueiden, -reittien tai liikuntapaikkojen 
alueille. 
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Kuva 5-29. Ulkoilualueet ja -reitit linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: Elinympäristön tieto-
palvelu Liiteri 2021. 
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5.4 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 Maisemamaakunta ja maisemarakenne 

Maisemamaakuntajaon mukaisesti hankealue sijaitsee eteläisen rantamaan eteläi-
sellä viljelyseudulla ja osin Suomenlahden rannikkoseudulla. Eteläinen rantamaa on 
korkokuvaltaan pääasiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin vaihtelevaa. 
Alue on muinaista merenpohjaa. Maiseman peruselementtejä ovat pohjoista etelään 

suuntautuvat jokilaaksot ja niiden laajat viljavat tasangot sekä näiden välissä olevat 
kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet kallioalueet. Eteläisen viljelyseudun 
maasto on vaihtelevaa, tyypillisesti peltojen ja pienten metsäsaarekkeiden peittä-
mää. Suomenlahden rannikkoseudun ja saariston maisema on yleisilmeeltään avoin, 
kallioinen ja karu. Rannikon ja saariston peitteisyys on vaihtelevaa. (SYKE 2017) 

 Lähimaisema ja maisemakuva 

Suunnittelualue sijoittuu Helsingin, Sipoon ja Porvoon alueelle. Vaihtoehto VE2 nou-
dattelee Kilpilahdessa Kilpilahdentietä ja Porvoonväylää, josta se risteää Solbackan 
ja Puroniityntien kautta Uudelle Porvoontielle. Lass-Malmasin alueella linjaus risteää 
peltoalueiden halki Talosaarentielle. Vaihtoehdot VE3 ja VE5 noudattelevat Sipoon-
lahden länsipuolella samaa linjausta. Vaihtoehto VE1 jatkaa Kilpilahden alueelta 
Svartbackintien ja Spjutsundintien kautta itään ja linjaus jatkaa Nevaksen ja Jontak-
sen eteläpuolelta Kvarnkärrin tienoille, jossa se siirtyy tunneliin. Sipoonlahti alitetaan 

kaikkien vaihtoehtojen osalta tunnelissa. Vaihtoehto VE7 sijoittuu tunneliin Sipoon-
lahden länsipuolelta Vuosaareen asti.  

Pohjoiset linjausvaihtoehdot sijoittuvat suuremmaksi osaksi tien varteen Porvoon-
väylän ja Uuden Porvoontien tuntumaan. Eteläisemmät vaihtoehdot eivät niin selke-
ästi noudata tiealueita. Maakaivannot kiertävät tiiviimmät asuinkeskittymät ja laa-
jemmat peltoalueet.  

Ajotunnelit sijoittuvat Porvoonväylän eteläpuolelle nykyisen kadun yhteyteen, Lillty-
raniin peltoalueen reunaan, Majvikiin peltoalueen reunaan sekä Talosaarentien yh-
teyteen. Tunneliosuuksien osalta maanpäälle sijoittuvat ainoastaan tunnelien suu-
aukot sekä niille johtavat huoltotieyhteydet. 
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Kuva 5-30. Korkeusvyöhykkeet linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: Maanmittauslaitos 2021. 

Hankealue on alavaa eikä sille sijoitu huomattavan korkeita lakia tai maastonmuotoja 
(Kuva 5-30). Maasto on paikoin kallioista. Alue on linjauksien reitillä melko harvaan 
rakennettua, linjaukset kiertävät suurimmat asuinkeskittymät. Alueelle sijoittuu laa-
jempia peltoalueita erityisesti Kallbäckin ja Östersundomin alueilla. Alueen eteläosa 
sijoittuu paikoin rannan tuntumaan ja osin vesistöön. Alueelle sijoittuu myös laajem-
pia rakentamattomia metsäalueita. Linjausvaihtoehtojen sijainnit hankealueen ilma-
kuvissa on esitetty oheisissa kuvissa (Kuva 5-31, Kuva 5-32, Kuva 5-33). 
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Kuva 5-31. Hankealueen länsiosa ilmakuvassa. Lähde: Maanmittauslaitos 2021. 

 

Kuva 5-32. Hankealueen keskiosa ilmakuvassa. Lähde: Maanmittauslaitos 2021. 
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Kuva 5-33. Hankealueen itäosa ilmakuvassa. Lähde: Maanmittauslaitos 2021. 

 Maisema-alueet 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Hankealueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.  

Lähimmät valtioneuvoston periaatepäätöksen (1995) mukaiset valtakunnallisesti ar-
vokkaat maisema-alueet ovat Vantaanjokilaakson viljelymaisema lähimmillään noin 
8,7 km etäisyydellä lähimmästä linjausvaihtoehdosta (VE7), Suomenlinnan maise-
makokonaisuus lähimmillään noin 11,2 km etäisyydellä linjausvaihtoehtojen Vuosaa-
ren päästä sekä Porvoonjokilaakson maisemakokonaisuus lähimmillään noin 11,2 km 
etäisyydellä linjausvaihtoehtojen Kilpilahden päästä. Ympäristöministeriö on täyden-
tänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoin-
niksi. Hankealueelle ei sijoitu päivitysinventoinnissa ehdotettuja uusia maisema-alu-
eita, mutta lähimpien valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksiin on 
esitetty hieman muutoksia, jotka eivät kuitenkaan juuri vaikuta maisema-alueiden 
sijoittumiseen lähemmäksi hankealuetta. (SYKE, Arvokkaat maisema-alueet sovellus 
2021). Kohteet on esitetty kuvassa Kuva 5-34. 

Kansallinen kaupunkipuisto 

Porvoon kansallinen kaupunkipuisto sijoittuu lähimmillään noin 4,2 km etäisyydelle 
linjausvaihtoehtojen Kilpilahden päästä. Porvoon kansallinen kaupunkipuisto on pe-
rustettu vuonna 2010. Porvoon kansallisen kaupunkipuiston perustamisen tavoit-
teena on turvata kaupunkikeskustan ja sen läheisyydessä olevien kulttuuriympäris-
töjen ja viheralueiden sekä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien luontoaluei-
den säilyminen. Kohde on esitetty kuvassa Kuva 5-34. 
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Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet kytkeytyvät maakunnallisesti arvokkai-
siin kulttuuriympäristöihin, joita on käsitelty luvussa 5.4.4. 

Paikallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Sipoon yleiskaavassa 2025 on osoitettu maisemallisesti arvokkaat alueet, jotka kä-
sittävät paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuri-
maisemien alueet. Linjausvaihtoehtojen alueelle näistä sijoittuu ainoastaan Sipoon-
jokilaakson kulttuurimaisema-alue (maakunnallinen), jonka ali kaikkien linjausvaih-
toehtojen tunnelit on suunniteltu. 

Linjausvaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7 sekä vaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6 tunnelit 
sijoittuvat Boxin yleiskaavassa Nevasjoen maisema-alueelle, jolla ympäristö tulee 
säilyttää. Lisäksi vaihtoehto VE2 sijoittuu Boxin yleiskaavassa osin maisemallisesti 
arvokkaalle peltoalueelle. 

 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 

Museoviraston rakennetusta kulttuuriympäristöstä laatima inventointi RKY on valtio-
neuvoston päätöksellä (Valtioneuvoston päätös RKY 2009) otettu maankäyttö- ja ra-
kennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi 

inventoinniksi. Inventoinnin kohteet tulee huomioida alueidenkäytön suunnittelun 
lähtökohtana. Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
rakenne, kylä- ja kaupunkikuva pyritään turvaamaan sekä säilyttämään alueilla jo 
olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen täydennysra-
kentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluon-
teeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan 
kaavoituksella. (Museovirasto 2020)  

Hankealueelle sijoittuu kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuu-
riympäristöä. Hankealueen länsipäässä Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoit-
teet - Mustavuori (VE7 alueella), Östersundomin kartano, kappeli ja Björkuddenin 
huvila (VE7, VE2, VE3 ja VE5 alueilla) sekä Sibbesborgin keskiaikainen linnasaari ja 
Sipoonjokilaakson viljelymaisema (VE2 alueella). Lisäksi hankealueen läheisyyteen 
(alle 5 km etäisyydelle lähimmästä hankevaihtoehdosta) sijoittuvat seuraavat valta-
kunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt: Pääkaupunkiseudun I maailmansodan 
linnoitteet (Kivikko, Jakomäki, Kontula, Maratonpuisto, Länsimäki, Vartiokylän Lin-

navuori, Myllypuro, Skatanniemi), Malmin lentoasema, Sotungin kylä ja Håkansböle, 
Löparön kartano ja Kulloon kartano. Kohteet on esitetty kuvassa Kuva 5-34 ja ku-
vassa Kuva 5-35. 

Pietarin suojaksi rakennetun puolustusketjun yksi osa on Viaporin meri- ja maalin-
noitus. Se on yksi merkittävimmistä I maailmansodan aikana rakennetuista linnoi-
tuskokonaisuuksista. Helsinkiä ympäröivä, maa- ja meriasemista muodostuva linnoi-
tusketju antaa hyvän kuvan linnoitustekniikasta ja sen kehityksestä ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Mustavuori on yksi uloimman puolustusvyöhykkeen kanta-
linnoitettuja asemia. 

Östersundomin kartano kuuluu Suomenlahden rannikolla sijaitseviin 1600-luvulla 
muodostettuihin kartanoihin, jonka talouskeskus koostuu monipuolisesta, ajallisesti 
kerroksisesta, hyvin säilyneestä rakennuskannasta. Östersundomin kartanoympäris-
töön kuuluvat pieni 1700-luvun kirkko ja Villa Björkudden, kirjailija Zacharias Tope-

liuksen vanhuudenkoti. Olennaisimmilta osiltaan kartanomiljöö on esimerkki 1800-
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luvun jälkipuolen rakentamistavasta. Östersundomin kartanon talouskeskus ja pelto-
aukea ovat nykyään Porvoon moottoritien ja Vanhan Porvoontien välissä ja sen vil-
jelymaisemaa suunnitellaan rakentamiskäyttöön. 

Sibbesborg kuuluu parhaiten säilyneisiin Ruotsin valtakunnan 1300-luvun jälkipuo-
liskon linnojen sijaintipaikkoihin. Poikkeuksellisen arvokkaaksi linnasaaren tekee se, 
että paikka on säilynyt hylkäämisensä jälkeen lähes täysin koskemattomana. Sibbes-
borgin merkitystä lisää Sipoonjoen suun maisemassa yhä selkeästi havaittavissa 

oleva keskiaikainen kerrostuma. Maankohoamisen vuoksi entinen linnasaari on tällä 
hetkellä peltojen ympäröimä ja merenlahti on etääntynyt noin kilometrin päähän. 
Alun perin koko saaren kattaneista rakenteista on jäljellä ainoastaan sen eteläpäässä 
sijainnut vahvasti varustettu linnaosa. Linna on eristetty muusta saaresta kaksinker-
taisella vallihaudalla. Merenpuolella suojana on ollut vedenalainen paaluvarustus. 

Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 

Hankealueelle sijoittuu neljä maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, joita 
ovat hankealueen länsipäässä I maailmansodan linnoitteet – Mustavuori (VE7 alu-
eella), Länsisalmen kulttuurimaisema (VE7 alueella) ja Östersundomin kulttuurimai-
sema (VE2, VE3, VE5 ja VE7 alueilla) sekä Sipoonjokilaakson kulttuurimaisema-alue 
hankealueen keskiosassa, jonka halki kaikki linjausvaihtoehdot risteävät. Lisäksi 
hankealueen läheisyyteen (alle 5 km etäisyydelle lähimmästä hankevaihtoehdosta) 
sijoittuvat seuraavat maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt ja kulttuurimai-
semat: Mustijokilaakson kulttuurimaisema, Kulloon kartano, Mustijokilaakson kult-

tuurimaisema - Tjusterby, Treksilä, Brasas ja Åminsby, Tolkkisten teollisuusympä-
ristö, Porvoon saaristokylät - Emäsalon kulttuurimaisema, Svartbäckin kivilouhos ja 
Pedarsändan kalmisto, Löparön kulttuurimaisema, Kalkkirannan teollisuusalue, Hel-
singin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus - Sipoon saaristo, Sotungin kylämaisema 
ja Håkansbölen kartano, Malmin lentoasema, I maailmansodan linnoitteet - Kivikko, 
Jakomäki, Kontula, I maailmansodan linnoitteet – Maratonpuisto, I maailmansodan 
linnoitteet - Vartiokylän linnavuori, I maailmansodan linnoitteet – Myllypuro, Kallahti 
- Ramsinniemi – Uutela ja I maailmansodan linnoitteet – Skatanniemi. Kohteet on 
esitetty oheisissa kuvissa (Kuva 5-34, Kuva 5-35, Kuva 5-36, Kuva 5-37). 
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Kuva 5-34. RKY ja maisema-alueet linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: SYKE ja Uudenmaan 
liitto 2021a. 
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Kuva 5-35. RKY ja maisema-alueet hankealueen länsiosassa. Lähde: SYKE ja Uudenmaan liitto 
2021a. 
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Kuva 5-36. RKY ja maisema-alueet hankealueen keskiosassa. Lähde: SYKE ja Uudenmaan liitto 
2021a. 
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Kuva 5-37. RKY ja maisema-alueet hankealueen itäosassa. Lähde: SYKE ja Uudenmaan liitto 
2021a. 

Paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt 

Vaihtoehtojen VE4, VE5 ja VE6 tunnelit alittavat kaksi Boxin yleiskaavassa osoitettua 

rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta kohdetta. 

Helsingin yleiskaavassa 2016 on esitetty Kulttuuriympäristöt -teemakartalla kulttuu-
riympäristöä koskevia merkintöjä ja suunnitteluohjeita. Linjausvaihtoehtojen VE1-
VE6 tunnelit alittavat asemakaavalla suojellun tai säilytettävän alueen ja vaihtoehdon 
VE7 tunneli alittaa asemakaavalla suojellun tai säilytettävän alueen, maakuntainven-
toinnin kohteen (Kuva 5-38). Helsingin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 

ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä alueita ei sijoitu vaihtoehtojen alueelle. 
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Kuva 5-38. Helsingin yleiskaava 2016 kulttuuriympäristöt teemakartta. Lähde: Helsingin kau-
punki 2021a. 

 Muinaisjäännökset 

Muinaisjäännösalueiden ja -kohteiden osalta linjausvaihtoehto VE7 alittaa useita 
Mustavuoren kokonaisuuteen liittyviä alueita ja kohteita. Lisäksi tunnelilinjaus alittaa 
Västersundomin Gubbackan muinaisjäännösalueen lännessä. 

Vaihtoehtojen VE1-VE6 tunnelit alittavat Niinisaaren muinaisjäännösalueen ja koh-
teen (Tukikohta I:5) Vuosaaressa. Vaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 linjaukset sijoittu-

vat aivan Östersundom-Fantsby Fants Malms ja Östersundom Lass-Bengts Skeppars 
-muinaisjäännösalueiden reunaan Östersundomin alueella. Lisäksi kyseisten linjaus-
vaihtoehtojen läheisyyteen, alle 50 metrin etäisyydelle sijoittuvat muinaisjäännös-
kohteet Skogshyddan ja Massängen. 

Alle 100 metrin etäisyydelle vaihtoehdon VE2 linjauksesta sijoittuu Boxin alueella 
Sandbackan kiinteä muinaisjäännös ja Fågelmossenin alueella Telegrafbergetin mui-
naisjäännösalue. Alle 100 metrin etäisyydelle linjausvaihtoehtojen VE1, VE4 ja VE6 

tunneleista sijoittuu muinaisjäännösalue Husö (Talosaari) ja vaihtoehtojen VE1, VE4, 
VE6 ja VE7 tunneleista Hitån muinaisjäännösalue Sipoonlahden itärannalla. Jontak-
sen alueella muinaisjäännösalue Hangelby, Jontas, Antas sijoittuu alle 100 metrin 
etäisyydelle linjausvaihtoehdoista VE1, VE3 ja VE7 ja Nevaksen alueella muinaisjään-
nösalue Nevas, Säteri alle 100 metrin etäisyydelle tunnelilinjauksista VE4, VE5 ja 
VE6. Svartbäckin alueella muinaisjäännös Svartbäck Över-Kärrby sijoittuu alle 100 
metrin etäisyydelle linjausvaihtoehdoista VE1, VE3, VE4, VE5 ja VE7. 

Kohteet on esitetty oheisissa kuvissa (Kuva 5-39, Kuva 5-40, Kuva 5-41, Kuva 5-42). 
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Kuva 5-39. Muinaisjäännökset linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: Museovirasto 2021. 

 

Kuva 5-40. Muinaisjäännökset hankealueen länsiosassa. Lähde: Museovirasto 2021. 
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Kuva 5-41. Muinaisjäännökset hankealueen keskiosassa. Lähde: Museovirasto 2021. 

 

Kuva 5-42. Muinaisjäännökset hankealueen itäosassa. Lähde: Museovirasto 2021. 
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5.5 Liikenne 

Linjausvaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputkiosuus Kilpilahdessa risteää Svart-
bäckintien ja Pekemanintien kanssa. Tämän jälkeen linjaus risteää mm. Spjutsundin-
tien, Nevaksentien ja Kalkkirannantien kanssa, kunnes linjaus siirtyy tunneliin Eriks-
näsin asuinalueen eteläpuolella. 

Vaihtoehtojen VE4 ja VE5 maaputkilinjaukset kulkevat alkumatkan Kilpilahdesta sa-
maa reittiä kuin vaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7, mutta menevät tunneliin lähempänä 

Kilpilahtea Spjutsundintien kohdalla. 

Vaihtoehto VE6 menee tunneliin jo Kilpilahden teollisuusalueella. 

Linjausvaihtoehto VE2:n maaputkiosuus Kilpilahdesta sijoittuu Kilpilahden teollisuus-
alueella Rajatien läheisyyteen, ja jonka jälkeen linjaus kulkee Kilpilahdentien länsi-
puolella Porvoonväylälle asti. Vaihtoehdon VE2 maaputkiosuus kulkee Porvoonväylän 
tuntumassa väylän eteläpuolella, ja risteää mm. Boxin kohdalla Spjutsundintien ja 

Hangelbyssä Kalkkirannantien kanssa. 

Falkbergin ja Porvoonväylän eteläpuolella vaihtoehdon VE2 ja samalle reitille yhty-
neiden vaihtoehtojen VE3 ja VE5 linjaus muuttuu maaputkilinjaukseksi, ja se risteää 
Immersbyntien kanssa. Linjaus jatkaa Uuden Porvoontien läheisyyteen, tien pohjois-
puolelle, ja risteää Knutersintien kanssa. Tämän jälkeen linjaus siirtyy Uuden Por-
voontien eteläpuolelle, ja jatkaa kohti Salmenkalliota osan matkaa kulkien Talosaa-
rentien vieressä. Salmenkalliossa linjaus sijoittuu tunneliin. 

Hankealueen läheisistä teistä vilkkaimmin liikennöity on Porvoonväylä, jossa keski-
määräinen liikennemäärä vuorokaudessa vuonna 2020 oli yli 20 000 ajoneuvoa. Por-
voonväylän liikennemäärä kasvaa Helsinkiä kohti mennessä, Itäsalmen kohdalla en-
nen Kehä III:a liikennemäärä on noin 29 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, tästä ras-
kaan liikenteen osuus on noin 2400 ajoneuvoa. Kilpilahdentiellä liikennemäärä on 
noin 2500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 500 
ajoneuvoa. Spjutsundintiellä liikennemäärä on noin 1300 ajoneuvoa vuorokaudessa 

(raskaan liikenteen osuus noin 70 ajoneuvoa) ja Kalkkirannantiellä noin 2000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa (raskaan liikenteen osuus 120 ajoneuvoa). Itäsalmen koh-
dalla Uuden Porvoontien liikennemäärä on noin 6000 ajoneuvoa vuorokaudessa (ras-
kaan liikenteen osuus noin 300 ajoneuvoa), Knutersintien liikennemäärä on noin 
1800 ajoneuvoa vuorokaudessa (raskaan liikenteen osuus noin 100 ajoneuvoa). Vuo-
saaren alueella vilkkaitten liikennöity tie on Vuosaaren satamatie, jossa liikenne-
määrä on noin 10 100 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus tästä on 

noin 2600 ajoneuvoa. (Väylävirasto 2021a) 

Hankealueen läheiset tiet ja niiden liikennemäärät on esitetty oheisessa kuvassa 
(Kuva 5-43). 
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Kuva 5-43. Liikennemäärät linjausvaihtoehtojen alueella. Lähde: Väylävirasto 2021b. 

5.6 Melu ja tärinä 

Laajalla suunnittelualueella aiheutuu melua nykytilassa merkittävimmin tieliiken-

teestä. Lisäksi paikallisesti Kilpilahden teollisuusalueen sekä Vuosaaren sataman toi-
minnot tuottavat melua.  

 Tieliikenteen melu ja tärinä 

Suunnittelualueen ja sen lähialueiden melu koostuu suurimmilta osin tieliikenteen 
tuottamasta melusta. Oheisessa kuvassa (Kuva 5-44) on esitetty Sipoon tieliikenteen 

meluselvityksen 2025 vuoden ennustetilanteen päiväajan 7–22 keskiäänitulos (WSP 
2010). Keltainen alue kuvaa 55-60 dB:n keskiäänitason melualuetta. Karttaan on 
rajattu punaisella viivalla likimääräinen suunnittelualueen raja, kun kaikki hankevaih-
toehdot huomioidaan. 
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Kuva 5-44. Ote Sipoon tiemeluselvityksen (WSP, 2010) päiväajan keskiäänituloksesta vuoden 
2025 ennustetilanteelle. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella viivalla. 

Tieliikenteen melu koostuu pääosin Porvoonväylän liikennemelusta. Meluselvityksen 
mukaan suunnittelualueella tieliikenteen aiheuttama ympäristömelu ylittää päiväajan 
55 dB ohjearvon useiden teitä lähellä sijaitsevien asuinalueiden luona. Vastaavasti 
yöaikainen ohjearvo 50 dB ylittyy samoilla alueilla. Porvoonväylän tuottama tieliiken-
nemelu on selvityksen mukaan helposti havaittavissa (yli 45 dB) monin paikoin yli 1 
km etäisyydellä tiestä.  

Liikenteen aiheuttama tärinä vaimenee havaitsemattomaksi tieväylien välittömässä 
läheisyydessä. 

 Kilpilahden teollisuusalueen melu ja tärinä 

Kilpilahden teollisuusalueen ympäristölupavelvolliset toimijat seuraavat tuotantolai-
tostensa melutilannetta vuosittain. Ympäristömelutasoja on mitattu Porvoon jalosta-
mon ympäristössä 1980-luvulta saakka. Porvoon jalostamon alueesta on tehty laaja 
melun leviämismallinnus vuonna 2011, joka pohjautuu melupäästömittauksiin ja le-

viämismallin tarkastusmittauksiin. Melun leviämismallia on päivitetty myöhemmin 
vuosina 2015 ja 2017. 

Tehtyjen mallinnusten mukaan Porvoon jalostamon laskennallinen keskiäänitaso ei 
ylitä luoteen suunnan Nybyn kylän lähimpien asuintalojen luona yöajan tiukempaa 
ohjearvoa 50 dB. Ympäristömelutasot ovat Nybyn asuintalojen luona 47-48 dB. Idän 
suunnan Tolkkisten ja Emäsalon puolella lasketut melutasot ovat selvästi ohjearvoja 
pienempiä. Esimerkiksi Porvoon jalostamon ja sataman sekä teollisuusalueen muiden 

toimijoiden yhteismelutaso on ollut Emäsalon lähimmillä rannoilla noin 36–38 dB. 
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Vuonna 2019 tehdyissä ympäristömelumittauksissa kaikkien mittauspisteiden tulok-
set ovat olleet alle säädettyjen ympäristölupamääräysten (Neste Oyj 2019).  

Kilpilahden alueella tärinää voi aiheutua raskaasta liikenteestä ja raideliikenteestä 
liikenneväylien välittömään läheisyyteen. Merkittävää tärinää voi syntyä hetkellisesti 
erilaisten rakennusprojektien yhteydessä (esim. louhinta). 

 Vuosaaren sataman melu ja tärinä 

Tehtyjen meluselvitysten mukaan sataman merkittävimmät melulähteet ovat työko-
neet, laiturissa olevat laivat sekä satama-alueen pohjoisosassa rekat. Junilla ja liik-
kuvilla laivoilla ei ole kokonaismelun kannalta oleellista merkitystä. Sataman tärinä-
vaikutukset eivät ulotu potentiaalisesti häiriintyviin kohteisiin saakka.  

Alueella tehtyihin mittauksiin ja liikennetietoihin pohjautuva vuoden 2009 melumal-
linnus osoittaa, että tuotettu ympäristömelun keskiäänitaso on lähimpien häiriinty-
vien kohteiden luona tasolla 48 dB päiväaikaan. Tulos alittaa selvästi päiväajan raja-

arvon 55 dB. Melu ei ole kapeakaistaista eikä tarkastelupisteiden etäisyydellä impuls-
simaista. (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2014) 

5.7 Ilmanlaatu ja ilmasto-olosuhteet 

 Ilmanlaatu 

Ilmanlaatu on Uudellamaalla pääosin hyvä tai tyydyttävä. Vuonna 2020 ilmanlaatu 
oli tavanomaista parempi. Ilmanlaatuun vaikuttavat Uudellamaalla eniten tieliikenne 
ja kotitalouksien puunpoltto. Vuonna 2020 koronapandemia johti liikennemäärien ja 
liikenteen päästöjen vähenemiseen, mikä pienensi selvästi ilman typpidioksidipitoi-
suuksia. Ilmanlaatua paransi myös poikkeuksellisen lämmin talvi ja aikainen kevät, 
jolloin katupölyä oli tavanomaista vähemmän. Ilmansaasteiden pitoisuudet olivat 
vuonna 2020 Uudellamaalla matalia eivätkä ylittäneet raja- tai ohjearvoja. Pitkällä 

aikavälillä ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleisesti laskeneet. (Väkevä & Loukkola 
2021) 

Vuonna 2020 Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä HSY mittasi jatkuva-
toimisesti Uudellamaalla typenoksidien ja hiukkasten pitoisuuksia liikenneympäris-
tössä Porvoossa ja kaupunkitausta-asemalla Lohjalla uudessa sijaintipaikassa. Typ-
pidioksidin pitoisuuksia kartoitettiin suuntaa antavalla passiivikeräinmenetelmällä 
Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Kirkkonummella, Lohjalla, Nurmijärvellä, Por-

voossa, Tuusulassa ja Vihdissä. Puunpolton päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun mi-
tattiin pientaloalueella Tuusulassa. (Väkevä & Loukkola 2021) Pääkaupunkiseudulla 
HSY mittaa ilmalaatua pysyvillä mittausasemilla, jotka sijaitsevat Helsingissä Helsin-
gin keskustassa, Mäkelänkadulla, Vartiokylässä ja Kalliossa, Espoossa Leppävaarassa 
ja Luukissa sekä Vantaalla Tikkurilassa. Vuonna 2020 pääkaupunkiseudun ilmanlaa-
tua mitattiin pysyvien mittausasemien lisäksi neljällä siirrettävällä mittausasemalla. 
(HSY 2021) 

Porvoo 

Porvoon ilmanlaatu on keskimäärin hyvä. Porvoon Kilpilahden teollisuusalueen pääs-
töt voivat ajoittain heikentää lähialueen ilmanlaatua. Eniten Porvoon ilmanlaatuun 
vaikuttavat kuitenkin liikenteen pakokaasu- ja katupölypäästöt sekä puunpoltto ko-
titalouksissa. Niiden päästöt purkautuvat ilmaan matalalta, jolloin vaikutus ilmanlaa-
tuun on suurempi kuin teollisuus- ja energialaitosten korkeista piipuista vapautuvien 
päästöjen. Suurimmat liikenteen ilmanlaatuhaitat aiheutuvat Porvoonväylän (valtatie 

7) ja keskustan liikenteestä. Tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, joilla poltetaan 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  112 

 

runsaasti puuta, voi esiintyä lämmityskaudella ajoittain korkeita hiukkasten ja poly-
syklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuuksia. (Väkevä & Loukkola 2021) 

Kilpilahden teollisuusalueella ilmanlaatua on tarkkailtu 1970-luvulta lähtien. Seuran-
nassa ovat ilman rikkidioksidi, pelkistyneiden rikkiyhdisteiden kokonaismäärä, typen 
oksidit sekä otsoni. Mitatut pitoisuudet alittavat valtioneuvoston antamat ilmanlaa-
dun ohje- ja raja-arvot. (Kilpilahti.fi 2021) 

Sipoo 

Sipoossa ilmanlaatu on keskimäärin hyvä. Kunnassa ei ole merkittäviä päästölähteitä 
ja liikennemäärät ovat pieniä. Merkittävimmin ilmanlaatuun vaikuttavat tieliikenteen 
pakokaasut ja katupöly sekä kotitalouksien puunpoltto. Suurimmat liikenteen ilman-
laatuhaitat aiheutuvat Lahti–Helsinki-moottoritien (valtatie 4), Porvoonväylän (val-
tatie 7) ja Nikkilän alueen liikenteestä. Pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudella-
maalla tehtyjen ilmanlaadun mittausten perusteella voidaan arvioida, että typpidiok-
sidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet ovat raja-arvojen ala-
puolella. Tiiviisti rakennetuilla pientaloalueilla, joilla poltetaan runsaasti puuta, voi 
esiintyä lämmityskaudella ajoittain korkeita hiukkasten ja polysyklisten aromaattis-
ten hiilivetyjen pitoisuuksia. (Väkevä & Loukkola 2021) 

Helsinki 

Vuonna 2020 ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla oli historiallisen hyvä. Tämä johtui 
osittain koronapandemiasta johtuneesta liikennemäärien vähentymisestä sekä poik-
keuksellisen lämpimästä alkuvuodesta, jolloin kevään katupölykausi oli edellisvuosia 
aikaisempi sekä helpompi. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi yli 95 % 
ajasta kaikilla muilla mittausasemilla paitsi vilkasliikenteisellä Mäkelänkadulla. Typ-
pidioksidin pitoisuudet olivat yli 30-vuotisen mittaushistorian matalimmat. Myös ka-
tupölyn pitoisuudet olivat poikkeuksellisen matalia ja pienhiukkasten sekä mustan 
hiilen vuosipitoisuudet laskivat. Huonot ja erittäin huonot ilmanlaadun tunnit aiheu-
tuivat pääosin hengitettävistä hiukkaisista eli katupölystä. Hankealuetta lähimmällä 

Vartiokylän mittausasemalla ei ollut huonoja tai erittäin huonoja ilmanlaadun tunteja. 
(HSY 2021) 

Päästölähteet ja kasvihuonekaasupäästöt 

Merkittävimmät ilman epäpuhtauksien päästölähteet Uudellamaalla ovat liikenne, 
energiantuotanto, teollisuus ja kotitalouksien puunpoltto. Erityisesti autoliikenteellä 
ja puunpoltolla on suuri vaikutus ilmanlaatuun, koska päästöt vapautuvat matalalta. 
Vuonna 2019 Uudenmaan alueen (pois lukien pääkaupunkiseutu) typenoksidien ko-
konaispäästöt olivat vajaat 9 600 tonnia, hiukkasten 1 200 tonnia, rikkidioksidin rei-
lut 4 200, hiilimonoksidin eli hään reilut 24 000 ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
(muut kuin metaani) päästöt 5 800 tonnia. Seuranta-alueen energiantuotannon, te-
ollisuuden, tieliikenteen ja satamien yhteenlasketut typenoksidien, hiukkasten ja 
VOC-yhdisteiden päästöt vähenivät 3−5 % ja rikkidioksidin päästöt 10 % vuoteen 
2018 verrattuna. (Väkevä & Loukkola 2021) 

Vuonna 2019 pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa) typenok-
sidien kokonaispäästöt olivat 10 480 tonnia, hiukkasten 320, rikkidioksidin 3 561, 
hiilimonoksidin 8 942 ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt 1 354 tonnia. 
Vuonna 2019 rikkidioksidin päästöt vähenivät noin 6 %, typenoksidien päästöt 8 % 
ja hiukkaspäästöt 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 rikkidioksidipääs-
töt olivat pääosin peräisin energiantuotannosta. (HSY 2020) Typenoksidien päästöt 
ovat pääkaupunkiseudulla suuremmat kuin muualla Uudellamaalla yhteensä, mikä 
johtuu pääasiassa pääkaupunkiseudun suurista energiantuotantolaitoksista. Muualla 

Uudellamaalla VOC- ja rikkidioksidipäästöt ovat huomattavasti pääkaupunkiseudun 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  113 

 

päästöjä suuremmat Kilpilahden teollisuuden päästöjen vuoksi. Kotitalouksien puun-
poltto tuottaa muualla Uudellamaalla yhteenlaskettuna noin kaksinkertaiset hiukkas-
päästöt pääkaupunkiseudun puunpolttoon verrattuna. (Väkevä & Loukkola 2021) 

Koko Uudenmaan maakunnan kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 
7 534 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Uudenmaan kasvihuonekaasupäästöistä 
noin 40 % aiheutui lämmityksestä, liikenteestä aiheutui noin 21 % ja kulutussähköstä 
reilu 12 %. Muutos päästöissä oli noin -7 % edelliseen vuoteen verrattuna. (Hiilineut-

raali Suomi 2021) 

 Ilmasto-olosuhteet ja sää 

Valtaosa Uudenmaan maakunnasta kuuluu eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. 
Merellisyys leimaa vahvasti koko Uudenmaan ilmastoa, mutta Suomenlahden vaiku-
tus pienenee lounaasta sisämaahan siirryttäessä. Suomenlahti viilentää rannikkoseu-
tuja keväällä ja alkukesällä, syksyllä ja talvella meri taas lämmittää niitä. Maaston 

kohoaminen rannikolta sisämaahan vaikuttaa sateisiin ja talven lumioloihin. (Il-
masto-opas 2021a) 

Vuoden keskilämpötila vaihtelee Uudellamaalla +6 °C asteesta noin +4,5 °C astee-
seen. Vuotuinen sademäärä kohoaa maakunnan alueella useimmiten yli 600 milli-
metriin. (Ilmasto-opas 2021a) Pitkän aikavälin (1981-2010) keskilämpötila oli Hel-
singin Kaisaniemen mittausasemalla talvella joulu-helmikuussa -3,5 °C ja kesällä 
kesä-elokuussa 16,2 °C. Pitkän aikavälin keskimääräinen sademäärä oli runsaat 650 
millimetriä vuodessa; sademäärä on pienin keväällä. (Ilmatieteenlaitos 2012) Uu-
denmaan alueella lumiolot vaihtelevat vuodesta toiseen enemmän kuin missään 
muualla Suomessa. Lumensyvyys riippuu muuta maata voimakkaammin talven läm-
pötilasta ja tuulten suunnasta. Kun merivesi pysyy pitkään lämpimänä ja samalla 
lounaasta liikkuu matalapaineita tuoden mukanaan lauhaa ilmaa, lumipeite jää 
ohueksi ja saattaa sulaa talven aikana useaan kertaan. Uudenmaan rannikkoalueelle 
pysyvä lumipeite tulee tyypillisesti vuodenvaihteen tienoilla ja yhtenäinen lumipeite 

katoaa keskimäärin maalis-huhtikuun vaihteessa. Vähälumisina talvina lumipeiteajat 
voivat jäädä hyvinkin lyhyiksi. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä useampana tal-
vena lumi on pysynyt maassa vain 3-4 viikkoa. (Ilmasto-opas 2021a) 

Itämeren alueella ilman keskilämpötilan arvioidaan nousevan 3-5 °C kuluvan vuosi-
sadan loppuun mennessä. Lämpötila nousee talvella Itämeren alueen itä- ja pohjois-
osissa ja kesällä eteläosissa, minkä seurauksena veden pintalämpötila kohonnee 2-4 
°C. (Ilmasto-opas 2021b; BACC Author Team 2008) 

5.8 Maa- ja kallioperä 

Linjausvaihtoehtojen reiteillä pintamaa on suurilta osin kalliomaata, jossa kallio on 
näkyvissä tai sen päällä on korkeintaan 1 m irtomaata. Paikoitellen alueella on myös 
savikkoa ja lännessä tunnelin alueella maaperä on hiekkaa. Linjausvaihtoehdot ja 
pintamaalajit on esitetty oheisessa kartassa (Kuva 5-45). 
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Kuva 5-45. Maaperäkartta linjausvaihtoehtojen alueella. (Lähde: GTK 2021) 

Alue on Litorinameren kerrostumisalueella, minkä vuoksi happamia sulfaattimaita voi 
esiintyä. Kalliomailla riski on hyvin pieni, mutta erityisesti savi- ja liejualueilla riski 
voi olla merkittävä ja muillakin sedimenttialueilla happamuutta voi esiintyä. Geolo-
gian tutkimuskeskuksen luokituksessa happamien sulfaattimaiden esiintymistoden-
näköisyys on kohtalainen tai suuri käytännössä kaikilla linjauksen hienosedimentti-
alueilla. Happamia sedimenttejä on tavattu mm. seuraavilta alueilta: Kringelmalm, 
Eriksnäs, Box, Metenstyran, Eiro, Massby, Västerskog ja Immersbacka. Muillakin alu-
eilla happamia maa-aineksia esiintyy ja niitä voi olla myös pintamaan alapuolisissa 
kerroksissa, joista ei ole paljon kartoitustietoa. Happamien sulfaattimaiden mahdol-
lisuus tulee huomioida koko linjan matkalla suunniteltaessa tai toteutettaessa maa-

kaivantoja. Happamien valumavesien synty tulee estää. Happamien sulfaattimaiden 
riskialueet on esitetty kartassa (Kuva 5-46). 
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Kuva 5-46. Happamien sulfaattimaiden riskialueet. Punaiset alueet ovat suuren ja oranssit 
kohtalaisen riskin alueita. (Lähde: GTK 2021) 

Linjausvaihtoehdon VE1 itäosalla Kilpilahdessa pintamaa on kalliomaata. Linjaa 
pitkin länteen siirryttäessä Kringelmalmilla on lajittuneita, hiekkaisia glasiaalisedi-

menttejä sekä hiekkamoreenia, Kringelmalmin länsipuolella savi- tai silttimuodostu-
mia ja Salparskogenissa jälleen lajittuneita, hiekkaisia glasiaalisedimenttejä. Länteen 
päin jatkettaessa maa on kalliovoittoista Sipoonlahdelle asti, tosin Eriksnäsissä on 
savi- ja silttikerrostumia. 

Maaputkiosuudelle osuu muutama alue, joilla on kohtalainen tai suuri riski happamien 
sulfaattimaiden esiintymiselle. Nämä ovat Kringelmalmin Hästhagen, Storängarna, 
Eriksnäsin Jontas ja Bulsängen sekä Nykärr ja Nåran. Tunneliosuudella Sipoonlahden 

länsipuolella Lilltyranin ajotunneli on osittain korkean riskin alueella suhteessa hap-
pamiin sulfaattimaihin. Gumbostrandin pystykuilu on savi- ja silttimuodostuman alu-
eella, jolta ei ole sulfaattimaanäytteitä. Majvikin ajotunneli ja Karhusaaren Kasaber-
getin ja Talosaaren pystykuilut ovat matalariskisellä kalliomaa-alueella. Salmenkal-
lion ajotunneli on lajittuneiden, hiekkaisten glasiaalisedimenttien alueella, mutta sen 
lähellä itäpuolella on Sjöängenin peltoalue, joka on luokiteltu kohtalaisen riskin alu-
eeksi. Vuosaaren pystykuilut ovat kalliomaa- ja hiekka- ja soramoreenialueilla, joilla 

todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle on pieni. 

Sipoonlahden, Lilla Bergholmenin ja Karhusaaren eteläpuoleisen merialueen ja Por-
varinlahden pohjasedimenteistä ei ollut käytettävissä tarkkaa maalajitietoa, mutta 
kyse on hienoainessedimenteistä (siltti-savi-lieju) ja sedimenttipaksuudet voivat olla 
suuria. 

Linjausvaihtoehto VE2 alkaa Kilpilahdesta samanlaisena kuin VE1. Noin 2,5 km 
jälkeen, Kvarnmossenin länsipuolella VE2 erkanee VE1:stä ja jatkaa pohjoisempana. 
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Pintamaa on kalliomaata Porvoonväylälle asti lukuun ottamatta Fågelmossenin tur-
vetta ja pientä hiekka- tai soramoreenialuetta Porvoonväylän ja maantien 11746 ris-
teyksessä. Porvoonväylän varrella maaperä on savi- ja silttikerrostumia sekä sora- 
ja hiekkamoreeneja, lisäksi Boxissa on lajittuneiden glasiaalisedimenttien alue. Tun-
neliosuudella Sipoonlahden länsipuolella Rotkotien ajotunneli on kalliomaa-alueella. 
Tunneliosuus päättyy Vilhelmsbergin kohdalla kalliomaa-alueella, minkä länsipuolella 
maaputki kulkee savi- ja silttialueella Sjöängenin pellolle asti lukuun ottamatta Kors-
näsin ja Itäsalmen kalliomaa-alueita. Tämän jälkeen maaputki loppuu ja alkaa tun-

neliosuus, joka on sama kuin VE1:ssä. Tunneliosuus alkaa Salmenkallion ajotunnelin 
kohdalla. 

Linjauksen itäosassa Porvoonväylän kupeella on useita alueita, joissa todennäköisyys 
happamille sulfaattimaille on kohtalainen tai suuri. Tällaisia alueita ovat käytännössä 
kaikki savi- ja silttialueet linjauksella, erityisesti Box, Hangelby ja Kallbäcka. Rotko-
tien ajotunneli on pienen todennäköisyyden alueella. Vilhelmsbergin länsipuolella Im-
mersbackassa on suuri todennäköisyys happamille sulfaattimaille, samoin Itäsal-

messa. Itäsalmessa osalla aluetta, Rödje-Fantsilla ja Sjöängenillä on lisäksi kohtalai-
nen todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle. 

Linjausvaihtoehto VE3 on yhdistelmälinjaus, jossa siirrytään eteläiseltä reitiltä VE1 
Sipoonlahden kohdalla pohjoiselle reitille VE2. Pintamaan ja happamien sulfaattimai-
den osalta linjauksissa VE1 ja VE3 ei ole eroa Kilpilahden ja Sipoonlahden välillä. 
Linjauksen itäosalla Kilpilahdessa pintamaa on kalliomaata. Linjaa pitkin länteen siir-

ryttäessä Kringelmalmilla on lajittuneita, hiekkaisia glasiaalisedimenttejä sekä hiek-
kamoreenia, Kringelmalmin länsipuolella savi- tai silttimuodostumia ja Salparsko-
genissa jälleen lajittuneita, hiekkaisia glasiaalisedimenttejä. Länteen päin jatketta-
essa maa on kalliovoittoista Sipoonlahdelle asti, tosin Eriksnäsissä on savi- ja siltti-
kerrostumia. 

Tunneliosuus päättyy Vilhelmsbergin kohdalla kalliomaa-alueella, minkä länsipuolella 
maaputki kulkee savi- ja silttialueella Sjöängenin pellolle asti lukuun ottamatta Kors-
näsin ja Itäsalmen kalliomaa-alueita. Tämän jälkeen maaputki loppuu ja alkaa tun-
neliosuus, joka on sama kuin VE1:ssä. Tunneliosuus alkaa Salmenkallion ajotunnelin 
kohdalla.  

Maaputkiosuudelle osuu muutama alue, joilla on kohtalainen tai suuri todennäköisyys 
happamien sulfaattimaiden esiintymiselle. Nämä ovat Kringelmalmin Hästhagen, 
Storängarna, Eriksnäsin Jontas ja Bulsängen sekä Nykärr ja Nåran. Vilhelmsbergin 
länsipuolella Immersbackassa on suuri todennäköisyys happamille sulfaattimaille, sa-

moin Itäsalmessa. Itäsalmessa osalla aluetta, Rödje-Fantsilla ja Sjöängenillä on li-
säksi kohtalainen todennäköisyys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle.  

Linjausvaihtoehdon VE4 itäosa Kilpilahdesta Kringelmalmin Hästhageniin on ident-
tinen reitin VE1 kanssa. Linjauksen itäosalla Kilpilahdessa pintamaa on kalliomaata. 
Linjaa pitkin länteen siirryttäessä Kringelmalmilla on lajittuneita, hiekkaisia glasiaa-
lisedimenttejä sekä hiekkamoreenia. Kringelmalmin Hästhagenissa maaputkesta 
vaihdetaan tunneliin, joka yhdistyy linjan VE1 tunnelisuunnitelmaan Sipoonlahden 

itäpuolella Nåranklobbenilla. 

Tunneliosuudella Sipoonlahden länsipuolella Lilltyranin ajotunneli on osittain korkean 
riskin alueella suhteessa happamiin sulfaattimaihin. Gumbostrandin pystykuilu on 
savi- ja silttimuodostuman alueella, jolta ei ole sulfaattimaanäytteitä. Majvikin ajo-
tunneli ja Karhusaaren Kasabergetin ja Talosaaren pystykuilut ovat matalariskisellä 
kalliomaa-alueella. Salmenkallion ajotunneli on lajittuneiden, hiekkaisten glasiaa-
lisedimenttien alueella, mutta sen lähellä itäpuolella on Sjöängenin peltoalue, joka 

on luokiteltu kohtalaisen riskin alueeksi. Vuosaaren pystykuilut ovat kalliomaa- ja 
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hiekka- ja soramoreenialueilla, joilla todennäköisyys happamien sulfaattimaiden 
esiintymiselle on pieni. 

Linjausvaihtoehto VE5 on Kilpilahdesta Nåranklobbenille sama kuin VE4 ja Nåran-
klobbenilta Vuosaareen sama kuin VE3. Linjauksen itäosalla Kilpilahdessa pintamaa 
on kalliomaata. Linjaa pitkin länteen siirryttäessä Kringelmalmilla on lajittuneita, 
hiekkaisia glasiaalisedimenttejä sekä hiekkamoreenia. Kringelmalmin Hästhagenissa 
maaputkesta vaihdetaan tunneliin, joka kääntyy Sipoonlahden itäpuolella Nåranklob-

benilla kohti pohjoista linjausta, tästedes linjaus noudattaa VE3 linjausta. Tunneli-
osuus päättyy Vilhelmsbergin kohdalla kalliomaa-alueella, minkä länsipuolella maa-
putki kulkee savi- ja silttialueella Sjöängenin pellolle asti lukuun ottamatta Korsnäsin 
ja Itäsalmen kalliomaa-alueita. Tämän jälkeen maaputki loppuu ja alkaa tunneli-
osuus, joka on sama kuin VE1:ssä. Tunneliosuus alkaa Salmenkallion ajotunnelin 
kohdalla.  

Maaputkiosuuksille osuu muutama alue, joilla on kohtalainen tai suuri todennäköi-
syys happamien sulfaattimaiden esiintymiselle. Nämä ovat Kringelmalmin Hästha-
gen, Vilhelmsbergin länsipuolella Immersbackassa on suuri todennäköisyys happa-
mille sulfaattimaille, samoin Itäsalmessa. Itäsalmessa osalla aluetta, Rödje-Fantsilla 
ja Sjöängenillä on lisäksi kohtalainen todennäköisyys happamien sulfaattimaiden 
esiintymiselle. 

Linjausvaihtoehdon VE6 itäosalla Kilpilahdessa pintamaa on kalliomaata. Maaput-
kiosuudelle ei osu happamien sulfaattimaiden esiintymisen kohtalaisen tai suuren to-

dennäköisyyden alueita. Tunneliosuudella Sipoonlahden länsipuolella Lilltyranin ajo-
tunneli on osittain korkean riskin alueella suhteessa happamiin sulfaattimaihin. Gum-
bostrandin pystykuilu on savi- ja silttimuodostuman alueella, jolta ei ole sulfaatti-
maanäytteitä. Majvikin ajotunneli ja Karhusaaren Kasabergetin ja Talosaaren pysty-
kuilut ovat matalariskisellä kalliomaa-alueella. Salmenkallion ajotunneli on lajittunei-
den, hiekkaisten glasiaalisedimenttien alueella, mutta sen lähellä itäpuolella on Sjö-
ängenin peltoalue, joka on luokiteltu kohtalaisen riskin alueeksi. Vuosaaren pysty-
kuilut ovat kalliomaa- ja hiekka- ja soramoreenialueilla, joilla todennäköisyys happa-
mien sulfaattimaiden esiintymiselle on pieni. 

Linjausvaihtoehto VE7 on Kilpilahdesta Gumbostrandiin sama kuin VE1. Gumbo-
strandista tunneli jatkaa luoteeseen ja kääntyy Dagsverksbergetin jälkeen länteen ja 
lounaaseen. Loppuosan reitti Vuosaareen kulkee pohjoisempana/lännempänä kuin 
muut vaihtoehdot. 

Linjauksen itäosalla Kilpilahdessa pintamaa on kalliomaata. Linjaa pitkin länteen siir-

ryttäessä Kringelmalmilla on lajittuneita, hiekkaisia glasiaalisedimenttejä sekä hiek-
kamoreenia, Kringelmalmin länsipuolella savi- tai silttimuodostumia ja Salparsko-
genissa jälleen lajittuneita, hiekkaisia glasiaalisedimenttejä. Länteen päin jatketta-
essa maa on kalliovoittoista Sipoonlahdelle asti, tosin Eriksnäsissä on savi- ja siltti-
kerrostumia. 

Maaputkiosuudelle osuu muutama alue, joilla on kohtalainen tai suuri riski happamien 

sulfaattimaiden esiintymiselle. Nämä ovat Kringelmalmin Hästhagen, Storängarna, 
Eriksnäsin Jontas ja Bulsängen sekä Nykärr ja Nåran. Tunneliosuudella Sipoonlahden 
länsipuolella Lilltyranin ajotunneli on osittain korkean riskin alueella suhteessa hap-
pamiin sulfaattimaihin. Gumbostrandin pystykuilu on savi- ja silttimuodostuman alu-
eella, jolta ei ole sulfaattimaanäytteitä. 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  118 

 

 Pilaantuneet maa-alueet 

Hankealueelle sijoittuu pilaantuneen maaperän (PIMA) kohteita (Karpalo 2021, Matti-
rekisteri) (Kuva 5-47). Tarkastelussa on huomioitu Matti-rekisterin kohteet, joiden 
etäisyys suunniteltujen linjojen maaputkiosuudelta, ajotunneleilta tai pystykuiluilta 
on korkeintaan 150 m.  

Vaihtoehdoille VE1-VE6 yhteisiä PIMA-kohteita on yksi, reitin länsipäässä Vuosaa-
ressa, Helsingissä. Kaiken kaikkiaan linjausvaihtoehdon VE1 reitille osuu kolme tun-

nettua PIMA-kohdetta, Vuosaaren lisäksi Helsingin Karhusaaressa ja Sipoon Neva-
sissa. Karhusaaren PIMA-kohteen lähellä on pystykuilu.  

VE2 reitillä PIMA-kohteita on kaksi, Vuosaaressa ja Itäsalmessa. VE3:lla kohteita on 
yhteensä kolme, Vuosaaren lisäksi Sipoon Nevas (sama kuin linjalla VE1) ja Helsingin 
Itäsalmi (sama kuin linjalla VE2). VE4:llä PIMA-kohteita on kaksi, Vuosaaren lisäksi 
Helsingin Karhusaaressa pystykuilupaikan lähellä (sama kuin linjalla VE1). VE5:llä 
kohteita on kaksi, Vuosaaren lisäksi Helsingin Itäsalmessa (sama kuin linjalla VE2). 
VE6:lla kohteita on kaksi, Vuosaaren lisäksi Helsingin Karhusaaressa kuilupaikan lä-
hellä (sama kuin linjalla VE1). VE7:ssä PIMA-kohteita on yksi, Sipoon Nevas (sama 
kuin linjalla VE1). 

 

Kuva 5-47. Maaperän pilaantuneet kohteet (PIMA) linjausvaihtoehtojen lähiympäristössä. 
Lähde: Karpalo 2021. 

 Tunnelireitin geologiset ominaisuudet 

Alueen kallioperä on proterotsooista, pääosin mikrokliinigraniitteja, metamorfisia 
kvartsi-maasälpäkiilleliuskeita ja -gneissejä ja granodioriitteja (Kuva 5-48). Itäosalla 
aluetta on pääosin graniitteja, Vuosaaressa kvartsi-maasälpägneissiä ja granodioriit-
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tia. Västerskogin ja Immersbackan alueilla on kvartsi-maasälpäkiilleliuskeita. Alu-
eella tavattavia amfiboliitteja tai metavulkaniitteja ei ole tavattu linjausvaihtoehtojen 
reiteiltä lukuun ottamatta linjausvaihtoehtojen länsipäätä Vuosaaressa. Linjausvaih-
toehtojen reiteillä on Suomessa yleisiä magmaattisia ja metamorfisia syväkivilajeja. 

 

Kuva 5-48. Kallioperä linjausvaihtoehtojen alueella. Linjausten alueelle sijoittuvat kivilajit: pu-
nainen = mikrokliinigraniitti, keltainen = kvartsi-maasälpägneissi, pilkullinen = kvartsi- ja gra-
nodioriitti, vihreä = metavulkaniitti ja amfiboliitti. (Lähde: GTK 2021) 

Kilpilahti-Vuosaari välillä linjausten VE1 ja VE3–VE7 varrelle osuu alkupäässä noin 7 
km matkalla kallioperän heikkousvyöhykkeitä. Merkittäviä heikkousvyöhykkeitä ovat 
mm. Kringelmalmin länsipuolella oleva Nevas-joen jokilaakso Storängarna, Byträsket 
ja Sipoonlahti. Sipoonlahden länsipuolella merkittäviä heikkousvyöhykkeitä ovat mm. 

linjauksille VE1, VE4, VE6 ja VE7 sijoittuva Lilltyran, linjauksille VE2, VE3, VE5 ja VE7 
sijoittuva Aspesskogin ja Immersbackan välinen laakso ja linjauksille VE1-VE6 osuvat 
Sjöängen Kasavuoren itäpuolella sekä Porvarinlahti. Lisäksi Vuosaaren satama-alu-
eella on todennäköinen kallioperän heikkousvyöhyke. 

 Arvokkaat kallioalueet 

Linjausvaihtoehtojen VE1-VE6 läheisyydessä sijaitsee seuraavia valtakunnallisesti ar-
vokkaita kallioalueita: Kasaberget, Labbacka ja Mustavuori, mutta linjaukset kulke-
vat näiden sivusta. Linjausvaihtoehdon VE7 (yhteiskäyttötunnelivaihtoehto) alueella 
sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Mustavuoren kallioalue. Tällä kohtaa linjaus on 
suunniteltu kalliotunneliksi. Linjauksien alueilla ei ole valtakunnallisesti arvokkaita 
moreenimuodostumia, kivikoita tai tuuli- ja rantakerrostumia. 
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Kuva 5-49. Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet linjausvaihtoehtojen alueella. (Lähde: GTK 
2021) 

Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 selostuksessa kuvataan Helsingin alueen 
kallioalueita seuraavasti:  

Karut kallioalueet ja kalliopaljastumat ovat tyypillisiä Helsingin maisemassa. Valta-
kunnallisesti arvokkaita kallioalueita on Helsingissä kuusi kappaletta. Helsingissä si-
jaitsevat arvokkaat kallioalueet ovat Laajasalon Kaitalahti, Viikki (Hallainvuori), Lab-
baoka (nro 54), Labbacka (nro 165), Kasaberget ja Mustavuori. Mustavuoren mer-
kintä maakuntakaavassa on “arvokas geologinen muodostuma", se on luonteeltaan 
ominaisuusmerkintä ja sen tavoitteena on säilyttää näiden kallioiden arvot. Kaupun-
gin alueella on tehty kartoitus muista paikallisesti arvokkaista geologisista kohteista. 

Geologisesti arvokkaissa kohteissa useimmat ovat siirtolohkareita, lähteitä sekä kal-
lion suurrakenteita, jotka yleensä ovat maisemallisesti arvokkaita (Helsingin kaupun-
gin ympäristökeskus 2004 ja 2011). Muut kallio- ja maaperän arvokohteet ovat pää-
asiassa pienialaisia. 

Tekeillä olevan kallioresurssien inventoinnin yhteydessä ja maalämpöselvityksessä 
on tunnistettu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla oikeusvaikutteisina esitetyt 
Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavaksi tarkoitetut alueet, 

joista osa perustuu geologisiin arvoihin. Kaavaluonnoksessa on määräys geologisten 
arvojen turvaamisesta. 
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Kuva 5-50. Ote karttakuvasta (Maankäytön suunnittelu ja maalämpö, Kaupunkiympäristön ai-
neistoja 2020:1 Helsinki). 

5.9 Pohjavedet 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsevat luokitellut pohjavesialueet on esitetty kuvassa 
(Kuva 5-51). Pohjoinen linjausvaihtoehto (VE2) kulkee osittain Boxbyn 2-luokan poh-

javesialueella. Kaikki eteläiset linjausvaihtoehdot (VE1, VE3–VE7) kulkevat osittain 
Hangelbyn 2-luokan pohjavesialueella. Pohjoinen linjausvaihtoehto (VE2) kulkee 
Kallbäckin 2-luokan pohjavesialueen eteläpuolitse lähimmillään noin 200 metrin etäi-
syydellä. Lisäksi linjausvaihtoehto VE7 sijoittuu Helsingissä noin 200 metrin etäisyy-
delle Vartiokylän 1E-luokan pohjavesialueesta ja noin 500 metrin etäisyydelle Vuo-
saaren 1-luokan pohjavesialueesta. 
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Kuva 5-51. Pohjavesialueet linjausvaihtoehtojen alueella. 

 Boxbyn pohjavesialue 

Pohjoinen linjausvaihtoehto (VE2) sijoittuu noin 900 metrin matkalla Boxbyn 2-luo-

kan pohjavesialueelle (tunnus 0175308), kuitenkin varsinaisen pohjaveden muodos-
tumisalueen eteläpuolelle (Kuva 5-52). Boxbyn pohjavesialueella ei ole toiminnassa 
olevaa vedenottamoa, sen sijaan alueella on tutkittu vedenottamon paikka. Pohjave-
sialue on todettu hyväksi kriisinajan vedenottoalueeksi. Pohjavesi on ainakin paikoin 
paineellista. 
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Kuva 5-52. Pohjoisen linjausvaihtoehdon (VE2) sijoittuminen Boxbyn luokitellulle pohjavesi-
alueelle (Pohjavesialueet: SYKE ja ELY-keskukset 2021. Maastokartta: Maanmittauslaitos 
2021.) 

 Hangelbyn pohjavesialue 

Eteläiset linjausvaihtoehdot VE1, VE3 ja VE7 sijoittuvat noin 1,9 kilometrin matkalla 

Hangelbyn 2-luokan pohjavesialueelle (tunnus 0175309) (Kuva 5-53). Lisäksi lin-
jausvaihtoehdot VE4, VE5 ja VE6 kulkevat noin 400 metrin matkalla pohjavesialueen 
kaakkoisosassa.  

Pohjavesialueelle ei ole määritetty varsinaista muodostumisaluetta. Hangelbyn poh-
javesialueella ei ole toiminnassa olevaa vedenottamoa, sen sijaan alueella on tutkittu 
vedenottamon paikka. Pohjavesialue on todettu hyväksi kriisinajan vedenottoalu-
eeksi. Pohjavesialueella ei ole tiedossa olevia pohjaveden havaintoputkia. Pohjave-
den pinnan tasosta ei ole tietoa, mutta paineellista pohjavettä saattaa esiintyä pai-
nanteiden alueella. 
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Kuva 5-53. Eri linjausvaihtoehtojen sijoittuminen Hangelbyn luokitellulle pohjavesialueelle 
(Pohjavesialueet: SYKE ja ELY-keskukset 2021. Maastokartta: Maanmittauslaitos 2021.) 

 Yleiset pohjavesiolosuhteet 

Hankealue, erityisesti eteläiset linjausvaihtoehdot sijoittuvat kalliovaltaiselle alueelle. 

Maapohjavettä esiintyy lähinnä kalliokohoumien välisissä painanteissa, joissa pohja-
veden pinta on todennäköisesti kohtalaisen lähellä maanpinnan tasoa tai jopa sen 
yläpuolella (paineellinen pohjavesi). Lukuun ottamatta luokiteltuja pohjavesialueita, 
pohjaveden muodostuminen on vähäistä.  

Sekä pohjoisen että eteläisten linjausvaihtoehtojen läheisyydessä sijaitsee todennä-
köisesti muutamia kiinteistöjä, joiden talousveden hankinta perustuu ainoastaan 
omasta rengas- tai porakaivosta saatavaan pohjaveteen. Lisäksi linjausvaihtoehtojen 
läheisyydessä on todennäköisesti useampia kiinteistöjä, jotka ottavat osan käyttä-
mästään talousvedestä omasta kaivostaan (esim. kasteluvesi). Lisäksi on mahdol-
lista, että linjauksien läheisyydessä sijaitsee maalämpökaivoja. Rengas-, pora- ja 
maalämpökaivojen sijainnit selvitetään valitun linjausvaihtoehdon läheisyydestä jat-
kosuunnittelun yhteydessä. 
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5.10 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet 

 Kasvillisuus ja eläimistö 

Hankealue sijaitsee eteläboreaalisella metsäkasvillisuusvyöhykkeellä Lounaismaan ja 
Pohjanmaan rannikon osa-alueella (Karpalo 2021). Länsiosa Vuosaaressa sijoittuu 
lähelle hemiboreaalisen vyöhykkeen rajaa. Hemiboreaalista vyöhykettä luonnehtii 
pohjoisempia havumetsiä rehevämpi kasvillisuus, mikä alkaa näkyä esimerkiksi jalo-

puumetsiköiden runsastumisena hankealueen länsiosassa. Suovyöhykkeenä on kilpi-
keitaiden eli konsentristen kermikeitaiden alue, josta on erotettu omaksi alavyöhyk-
keeksi rannikon laakiokeitaat (Karpalo 2021). Eliömaakuntana on Uusimaa. 

Hankevaihtoehtojen välillä on eroja siinä, minkälaiseen ympäristöön ne sijoittuvat. 
Eteläinen reitti sijoittuu rannikolle lähemmäksi merta, kun taas pohjoinen reitti sijoit-
tuu kauemmaksi merestä lähelle Porvoonväylää. Eteläisen reitin kohdalla on run-
saasti kallioista metsämaastoa, pienialaisia peltoja sekä enimmäkseen harvahkoa 

asutusta. Myös pohjoisen reitin kohdalla on kallioista metsämaastoa, mutta se sijoit-
tuu pääosin moottoritien ja muiden isohkojen teiden varsille, jossa luonnonympäristö 
on ainakin jossain määrin muuttunut. Pohjoisen reitin kohdalla asutusta ja muuta 
rakennettua ympäristöä on enemmän kuin eteläisellä reitillä ja peltoja suurin piirtein 
saman verran. Laajimmat suot ovat Boxin suot itäosassa. Eteläinen reitti kulkee soi-
den välistä ja pohjoinen reitti niiden pohjoispuolelta. Molempien reittien lähellä on 
muutamia pieniä lampia ja järviä.  

Kaikkien vaihtoehtojen kohdalla on sekä metsäisiä että rakennettuja osuuksia, sillä 
pääosa niistä on yhdistelmiä eteläisestä ja pohjoisesta reitistä ja kaikilla on samat 
alku- ja loppupäät. Selvimmin rannikolle sijoittuvat vaihtoehdot VE1, VE4 ja VE6. 
Koko matkan pohjoista reittiä kulkeva vaihtoehto VE2 sijoittuu pisimmän matkaa 
moottoritien ja muiden isojen teiden varteen.  

Kallioperään putkitunneleihin sijoittuvien reittiosuuksien kohdalla ei ole niin paljon 
merkitystä sillä, minkälaista luonnonympäristöä, kasvillisuutta tai eläimistöä tunnelin 
kohdalla maanpinnalla on. Tunneleita on luonnon nykytilan kuvauksessa käsitelty 
kuitenkin samalla tavoin kuin maahan kaivettavia putkia, sillä tunneleihin tarvitaan 
suuaukot ja huoltotiet, ja niiden rakentamisella ja käytöllä voi olla muitakin maan-
pinnalle ulottuvia vaikutuksia. Vertailtavista vaihtoehdoista VE6 sijoittuu lähes koko-
naan tunneliin, VE4 noin 80 prosenttisesti ja muut vaihtoehdot VE2:ta lukuun otta-
matta noin puoliksi tunneliin ja puoliksi maaputkeen. Vaihtoehdossa VE2 putken pi-
tuudesta alle kolmasosa olisi tunnelissa. Kaikki vaihtoehdot alittavat Sipoonlahden 

tunnelissa. 

 Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja luonnonsuo-

jeluohjelma-alueet 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5-1) ja kuvassa (Kuva 5-54) on esitetty hanke-
alueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja valtakunnallisten 

luonnonsuojeluohjelmien kohteet (Karpalo 2021). Mukaan tarkasteluun on otettu 
noin kahden kilometrin etäisyydellä suunnitelluista putkilinjauksista sijaitsevat koh-
teet.  

Natura 2000 -alueita tarkastelun kohteena on neljä: Boxin suot (FI0100068, alue-
tyyppi SAC) Porvoon ja Sipoon rajalla, Byträsket (FI0100098, aluetyyppi SAC) ja 
Sipoonjoki (FI0100086, aluetyyppi SAC) Sipoossa sekä Mustavuoren lehto ja Ös-
tersundomin lintuvedet (FI0100065 aluetyyppi SAC ja SPA) Helsingissä ja pieneltä 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  126 

 

osin Vantaalla. Kaikki edellä mainitut alueet sisältyvät Natura-verkostoon luontodi-
rektiivin perusteella (aluetyyppi SAC) ja Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintu-
vedet myös lintudirektiivin perusteella (aluetyyppi SPA). Pääosa tarkastelualueen 
luonnonsuojelualueista sijoittuu Boxin soiden Natura-alueelle sekä Mustavuoren lehto 
ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueelle. Nämä ovat myös ne Natura-alueet, 
jotka sijoittuvat lähimmäksi putkilinjauksia.  

Boxin soiden Natura-alue koostuu Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevista kolmesta 

erillisestä suosta: Fågelmossen, Stormossenin eteläosa ja Sundsmansmossen eli 
Vaxesmossen (Uudenmaan ELY-keskus 2013, SYKE 2018). Ne ovat lähellä rannikkoa 
sijaitsevia geologisesti melko nuoria keidassoita. Soiden keskiosat ovat karuja rä-
meitä ja nevoja ja reunat ravinteisempia saranevoja ja korpia. Suot ovat valtakun-
nallisen soidensuojeluohjelman kohteita ja erityisen merkittäviä runsaan perhoslajis-
tonsa ansiosta.  

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alue koostuu matalista me-
renlahdista ja niiden rantaluhdista ja -niityistä sekä kallioisista mäistä, joiden rinteillä 
on lehtokasvillisuutta (Uudenmaan ELY-keskus 2017, SYKE 2018). Se sisältää pää-
osan valtakunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman kohteesta Porvarinlahti, Bruksvi-
ken, Torpviken ja Kapellviken sekä valtakunnallisen lehtojensuojeluohjelman kohteen 
Mustavuoren lehtoalue.  

Mukana tarkastelussa on myös Boxin soiden kanssa samalla alueella sijaitseva soi-
densuojelun täydennysehdotuksen kohde Stormossen-Herbertsmossen–Ryss-

mossen (Alanen & Aapala 2015). Kohteen kolme suota kuuluvat Uusimaa 2050 -
maakuntakaavan luonnonsuojelualueisiin. Lisäksi omana kohteenaan on otettu tar-
kasteluun mukaan maakuntakaavan suojelualue Mustavuori Helsingissä, sillä siihen 
sisältyy myös Natura-alueen ja nykyisten luonnonsuojelualueiden ulkopuolelle jäävää 
aluetta. Myös Boxin soiden osalta maakuntakaavan rajaukset ja luonnonsuojeluoh-
jelmarajaukset ulottuvat paikoin hieman muita suojelualuerajauksia laajemmalle, 
mikä tullaan ottamaan huomioon vaikutusten arvioinnissa.    

Suunnitellut putkilinjaukset sijoittuvat Natura-alueiden ja luonnonsuojelualueiden ul-
kopuolelle lukuun ottamatta niitä kohtia, joissa putkilinja alittaa ne tunneleissa. Poh-
joinen vaihtoehto VE2 sivuaisi Boxin soiden Natura-alueeseen kuuluvan Fågelmosse-
nin luonnonsuojelualueen reunaa ja muissa vaihtoehdoissa maaputket ja/tai tunnelit 
sijoittuisivat melko lähelle saman Natura-alueen toisen osa-alueen Stormossenin ete-
läreunaa. Kaikissa vaihtoehdoissa putkilinja alittaisi Mustavuoren lehto ja Östersun-
domin lintuvedet -Natura-alueen eteläisimmän osa-alueen joko Porvarinlahden poh-

jukan kohdalla (VE1-VE6) tai Mustavuoren luonnonsuojelualueen kohdalla (VE7). 
Kaikissa vaihtoehdoissa putkilinjaukset sijoittuisivat myös lähelle samaan kokonai-
suuteen kuuluvia muita osa-alueita. Varsinkin tunneleissa vaikutukset maanpäälli-
seen luontoon saattavat kuitenkin olla vähäisiä. Sipoonlahti alitetaan kaikissa vaih-
toehdoissa tunnelissa; lähimmäksi Sipoonjoen suistoa ja Sipoonjoen Natura-aluetta 
sijoittuu pohjoinen vaihtoehto VE2. Byträsketin Natura-alue jää yli kilometrin päähän 
kaikista vaihtoehdoista.  

Länsiosan kalliomäet Kasaberget, Labbacka ja Mustavuori ovat valtakunnallisesti ar-
vokkaita kallioalueita (Karpalo 2021). Ne on esitelty luvussa 5.8. Hankealuetta lä-
himmät kansainvälisesti tärkeät IBA-lintualueet ovat Porvoonjoen suistoalue sekä 
Porvoon ulkosaaristo noin yhdeksän ja 13 kilometrin päässä hankealueen itäosasta 
Kilpilahdesta (Karpalo 2021). Lähimmät valtakunnallisesti tärkeät FINIBA-lintualueet 
ovat Sipoonkorven alue ja Helsingin edustan luodot noin kolmen kilometrin päässä 
hankealueen länsiosasta pohjoiseen ja etelään (Leivo ym. 2002). 
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Taulukko 5-1. Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat 
luontokohteet noin kahden kilometrin etäisyydellä putkilinjan eri vaihtoehdoista. Kaksi- tai 
useampiosaisissa kohteissa etäisyys on mitattu lähimpään/lähimpiin osa-alueisiin, ja osa-alu-
een nimi on mainittu taulukossa. Lisäksi on mainittu, jos putki sijoittuu kohteen kohdalla tun-
neliin. 

 

Nro Kohde VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7 

1 Klobbudde-
nin luonnon-

suojelualue 

YSA011544 

1,0 km  1,0 km  1,0 km  1,0 km  1,0 km  1,0 km  1,0 km  

2 Boxin suot 

Natura 2000 

-alue 
FI0100068 

SAC (Porvoo 
ja Sipoo, 3 

osaa, 156 

ha) 

70 m  

Stor-

mossen 

0 m  

Fågel-

mossen, 
sivuaa 

noin 140 
metrin 

matkalla 

70 m  

Stor-

mossen 

70 m  

Stor-

mossen 

70 m  

Stor-

mossen 

<20 m  

Stor-

mossen, 
tunne-

lissa 

70 m  

Stor-

mossen 

3 Fågelmossen 

luonnonsuo-
jelualue 

YSA204140 

(Porvoo)  

770 m 0 m  

sivuaa 
noin 140 

metrin 

matkalla 

770 m 770 m 770 m 600 m 

tunne-

lissa 

770 m 

4 Dalgårdin 
luonnonsuo-

jelualue 
YSA204139 

(Porvoo) 

720 m 300 m 720 m 720 m 720 m 600 m 

tunne-

lissa 

720 m 

5 Lövstan 

luonnonsuo-
jelualue 

YSA204053 

(Porvoo) 

630 m 540 m 630 m 630 m 630 m 400 m 

tunne-

lissa 

630 m 

6 Stormossen-
Herberts-

mossen–

Ryssmossen 
soidensuoje-

lun täyden-
nysehdotuk-

sen kohde ja 
maakunta-

kaavan suo-
jelualue (Si-

poo, 3 osaa) 

170 m 

Ryss-

mossen 

630 m 

Stor-

mossen 

170 m 

Ryss-

mossen 

170 m 

Ryss-

mossen 

170 m 

Ryss-

mossen 

400 m 

Ryss-

mossen. 

tunne-

lissa 

170 m 

Ryss-

mossen 

7 Fågelmossen 

YSA205361 
(Porvoo ja 

Sipoo, 4 

osaa) 

540 m 

itäisin 

osa 

920 m 

itäisin 

osa 

540 m 

itäisin 

osa 

540 m 

itäisin 

osa 

540 m 

itäisin 

osa 

330 m 

itäisin 
osa, tun-

nelissa 

540 m 

itäisin 

osa 
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8 Boxin soiden 

luonnonsuo-
jelualue 

ESA300575 
(Porvoo ja 

Sipoo, 5 

osaa) 

40 m  

keskim-
mäinen 

osa 

720 m 

läntisin 

osa 

40 m  

keskim-
mäinen 

osa 

40 m  

keskim-
mäinen 

osa 

40 m  

keskim-
mäinen 

osa 

0 m  

sivuaa 
keskim-

mäisen 
osan 

etelä-
reunaa, 

tunne-

lissa 

40 m  

keskim-
mäinen 

osa 

9 Byträsket 

Natura 2000 
-alue 

FI0100098 
SAC (Sipoo, 

18,5 ha) 

 

1,2 km >2 km 1,2 km 1,4 km 

tun-

nelissa 

1,4 km 

tun-

nelissa 

1,4 km 

tun-

nelissa 

1,2 km 

10 Sipoonjoki 
Natura 2000 

-alue 
FI0100086 

SAC (Sipoo, 

1001 m) 

1,2 km 

tunne-

lissa 

130 m 

tunne-

lissa 

1,0 km 

tunne-

lissa 

1,2 km 

tunne-

lissa 

1,0 km 

tunne-

lissa 

1,2 km 

tunne-

lissa 

1,2 km 

tunne-

lissa 

11 Hältinberge-

tin jalopuu-
metsikkö 

LTA202296 

(Helsinki) 

>2km 

tunne-

lissa 

770 m 770 m >2km 

tunne-

lissa 

770 m >2km 

tunne-

lissa 

860 m 

tunne-

lissa 

12 Korsnäsin 
jalopuu-

metsä 
LTA206863 

(Helsinki) 

1,5 km 

tunne-

lissa 

30 m 30 m 1,5 km 

tunne-

lissa 

30 m 1,5 km 

tunne-

lissa 

500 m 

tunne-

lissa 

13 Östersundo-

min jalopuu-
metsä 

LTA202928 

(Helsinki) 

1,4 km 

tunne-

lissa 

130 m 130 m 1,4 km 

tunne-

lissa 

130 m 1,4 km 

tunne-

lissa 

70 m 

tunne-

lissa 

14 Mustavuoren 
lehto ja Ös-

tersundomin 
lintuvedet 

Natura 2000 
-alue 

FI0100065 

SAC/SPA 
(Helsinki ja 

Vantaa, 4 
osaa, 355 

ha) 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Por-

varinlah-

den noin 
100 m 

matkalla 
tunne-

lissa 

 

<100 m  

pohjoisin 

ja 
toiseksi 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Por-

varinlah-

den noin 
100 m 

pitkässä 
tunne-

lissa 

 

30 m 

pohjoisin 

osa-alue 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Por-

varinlah-

den noin 
100 m 

matkalla 
tunne-

lissa 

 

30 m 

pohjoisin 

osa-alue 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Por-

varinlah-

den noin 
100 m 

matkalla 
tunne-

lissa 

 

<100 m  

pohjoisin 

ja 
toiseksi 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Por-

varinlah-

den noin 
100 m 

matkalla 
tunne-

lissa 

 

30 m 

pohjoisin 

osa-alue 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Por-

varinlah-

den noin 
100 m 

matkalla 
tunne-

lissa 

 

<100 m  

pohjoisin 

ja 
toiseksi 

0 m  

alittaa 

eteläi-
simmän 

osa-alu-
een Mus-

tavuoren 

noin 1,1 
km mat-

kalla 
tunne-

lissa 
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pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

 

 

 pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

 pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

15 Topeliusvi-
ken 

YSA202946 

(Helsinki) 

1,1 km 

tunne-

lissa 

190 m 190 m 1,1 km 

tunne-

lissa 

190 m 1,1 km 

tunne-

lissa 

740 m  

tunne-

lissa 

16 Kapellvike-
nin luonnon-

suojelualue 
ESA300581 

(Helsinki, 3 

osaa) 

250 m 

eteläisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

30 m 

pohjoisin 

osa-alue 

 

30 m 

pohjoisin 

osa-alue 

 

250 m 

eteläisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

30 m 

pohjoisin 

osa-alue 

 

250 m 

eteläisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

600 m  

pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

17 Östersundo-
min lintuve-

det 
YSA20014 

(Helsinki, 3 

osaa) 

20 m 

pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

400 m 

pohjoisin 

osa-alue 

400 m 

pohjoisin 

osa-alue 

20 m 

pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

400 m 

pohjoisin 

osa-alue 

20 m 

pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

1,3 km 

pohjoisin 

osa-
alue, 

tunne-

lissa 

18 Porvarinlah-

den luon-
nonsuojelu-

alue 
YSA013642 

(Helsinki) 

320 m 

tunne-

lissa 

320 m 

tunne-

lissa 

320 m 

tunne-

lissa 

320 m 

tunne-

lissa 

320 m 

tunne-

lissa 

320 m 

tunne-

lissa 

1,6 km  

tunne-

lissa 

19 Mustavuori 

maakunta-
kaavan suo-

jelualue Na-
tura-alueen 

ulkopuolella 

(Helsinki) 

0 m  

alittaa 
noin 250 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

0 m  

alittaa 
noin 250 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

0 m  

alittaa 
noin 250 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

0 m  

alittaa 
noin 250 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

0 m  

alittaa 
noin 250 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

0 m  

alittaa 
noin 250 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

0 m  

alittaa 
noin 420 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

20 Kasaberget-
Kasakallion 

luonnonsuo-
jelualue 

YSA013643 

(Helsinki) 

520 m 

tunne-

lissa 

520 m 

tunne-

lissa 

520 m 

tunne-

lissa 

520 m 

tunne-

lissa 

520 m 

tunne-

lissa 

520 m 

tunne-

lissa 

1,1 km  

tunne-

lissa 

21 Vikkula-Ka-
sabergetin 

luonnonsuo-
jelualue 

YSA200253 
(Helsinki, 2 

osaa) 

320 m  

eteläi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

1,0 km 

320 m  

eteläi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

650 m 

320 m  

eteläi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

650 m 

320 m  

eteläi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

1,0 km 

320 m  

eteläi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

650 m 

320 m  

eteläi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 

 

1,0 km 

210 m 

pohjoi-

nen osa-
alue, 

tunne-

lissa 
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pohjoi-

nen osa-

alue 

pohjoi-

nen osa-

alue 

pohjoi-

nen osa-

alue 

pohjoi-

nen osa-

alue 

pohjoi-

nen osa-

alue 

pohjoi-

nen osa-

alue 

22 Mustavuo-

ren-Porva-
rinlahden 

luonnonsuo-
jelualue 

YSA012663 

(Helsinki) 

570 m  

tunne-

lissa 

570 m  

tunne-

lissa 

570 m  

tunne-

lissa 

570 m  

tunne-

lissa 

570 m  

tunne-

lissa 

570 m  

tunne-

lissa 

0 m  

alittaa 
noin 220 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

23 Mustavuoren 

lehto 
YSA240584 

(Helsinki ja 

Vantaa, 2 

osaa) 

580 m  

tunne-

lissa 

580 m  

tunne-

lissa 

580 m  

tunne-

lissa 

580 m  

tunne-

lissa 

580 m  

tunne-

lissa 

580 m  

tunne-

lissa 

0 m  

alittaa 
noin 870 

m mat-
kalla 

tunne-

lissa 

 

24 Länsimäen 
jalopuu-

metsä 
LTA2000865 

(Vantaa) 

>2km 

 

>2km >2km >2km >2km >2km 920 m 

tunne-

lissa 
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Kuva 5-54. Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja muut valtakunnallisesti arvokkaat 
luontokohteet. Paikkatietoaineistot: Suomen ympäristökeskus 2021 ja Uudenmaan maakun-
taliitto 2021. 

 Maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet 

Uudenmaan alueelle on tuotettu luonnonympäristöjen maakunnallisen arvon kritee-
ristö LAKU-hankkeessa vuosina 2011-2012 (Uudenmaan liitto 2012). Jo aiemmin 
määriteltiin MALU-hankkeessa aluerajauksia Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvok-
kaille luonnonympäristöille (Itä-Uudenmaan liitto 2010). Kriteerien perusteella on 
koottu Uusimaa 2050 -kaavaa varten koosteraportti luontokohteiden maakunnalli-
sesta arvosta (Uudenmaan liitto 2019).  

Seuraavassa kuvassa (Kuva 5-55) on esitetty Uudenmaan liiton paikkatietoaineistoon 
maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet hankealueella ja sen ympäristössä (Uu-
denmaan liitto 2021b). Maakunnallisesti arvokkaiksi arvioiduista luontokohteista lä-
hes kaikki sijaitsevat Sipoonlahden itäpuolelta ja Sipoon ja Helsingin väliselle rajalle 
ulottuvalla alueella. Huomattavia kokonaisuuksia ovat idästä länteen päin Eriksnä-
sin alue Sipoonlahden itäpuolella, Sipoonjoen suisto sekä Hitå, Norrskogen, 
Västerskog, Hemängsbergetin-Björkhagan metsät, Majvik, Immersbackan 
itäiset metsät, Manskog ja Immersbackan läntinen metsä Sipoonlahden länsi-
puolella. Lisäksi Vuosaaressa sijaitsee Porvarinlahden laajennus. Kaikille kohteille 
on esitetty kohdekuvaukset koosteraportissa (Uudenmaan liitto 2019). 

Sipoon Gumbostrandin luontoselvityksessä on esitetty joitakin tarkennuksia edellä 
mainitun aineiston rajauksiin, niin että selkeästi luonnontilaltaan kärsineitä (avoha-
kattuja) alueita on poistettu ja joitakin puuttuvia arvoalueita lisätty (Yrjölä ym. 
2019). Sen sijaan Gumbostrand-Västerskog-Hitå -alueen luontoselvityksen täyden-

nyksessä todetaan, että selvityksen tuloksena ei esitetä uusia LAKU-kohteita eikä 
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muutoksia entisten kohteiden rajauksiin (Korvenpää 2020). Tarkennukset eivät näy 
kuvan (Kuva 5-55) aineistossa. Lisäksi Porvoon Kilpilahden–Mickelsbölen yleiskaavan 
luontoselvityksissä on tunnistettu kaksi LAKU-kriteerit täyttävää kohdetta: Fågel-
mossenin itäosa ja Telegrafberget (Routasuo & Lammi 2021). Niiden rajaukset 
on lisätty kuvaan (Kuva 5-55). Vanhemmissa luontoselvityksissä kriteeristö ei vielä 
ole ollut käytössä. 

Maakunnallisesti tärkeitä MAALI-lintualueita putkilinjausten kohdalla ovat Fågel-

mossen–Stormossen itäosassa sekä Östersundomin lintuvedet ja Itä-Helsin-
gin metsät länsiosassa (Tringa ry 2019). Lisäksi Porvoonväylän pohjoispuolelle si-
joittuu laaja Sipoonkorven seutu, mutta sen kohdalla lähimmät putkilinjausvaihto-
ehdot sijoittuvat Porvoonväylän eteläpuolelle. Myös maakunnallisesti tärkeiden lintu-
alueiden rajaukset on esitetty kuvassa (Kuva 5-55). Hankealueelle ei sijoitu Porvoon 
maakunnallisesti tärkeitä lintualueita (Lehtiniemi ym. 2013). 

 

Kuva 5-55. Maakunnallisesti arvokkaat luontokohteet. Maakunnallisesti arvokkaiden luonto-
kohteiden paikkatietoaineisto Uudenmaan maakuntaliitto 2021; Porvoon luontokohderajaukset 
Routasuon & Lammin 2021 mukaan; MAALI-rajaukset Tringa ry 2019. 

 Paikallisesti arvokkaat luontokohteet 

Hankealueelle aikaisemmin tehdyissä luontoselvityksissä on tunnistettu useita luon-
tokohteita, joiden arvo on lähinnä paikallinen (osa sisältyy maakunnallisesti arvok-
kaisiin kokonaisuuksiin). Varsinkin Helsingin kaupungin alueelta luontokohdetietoja 
on runsaasti (Helsingin kaupunki 2021b). Lisäksi YVA-hanketta varten kesällä 2021 
tehdyssä luontoselvityksessä löytyi muutamia kohteita. Suomen Metsäkeskuksen 
(2021) rajaamista metsälakikohteista vain yksi sijoittuu lähelle pohjoista maaputki-
linjausta.  
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Seuraavassa on lueteltu ja kuvattu lyhyesti ne paikallisesti arvokkaiksi arvioidut luon-
tokohteet, jotka sijoittuvat putkilinjausten maaputkien kohdalle tai tunnelien suuauk-
kojen, huoltoteiden ja pystykuilujen kohdalle. Kohteiden sijainnit on esitetty kartalla 
kuvassa (Kuva 5-56). 

Tunnelien kohdalla on lisäksi useita kohteita, joita ei ole esitelty tässä, koska raken-
tamisesta ei oleteta kohdistuvan niihin vaikutuksia. Tarvittaessa myös tunnelien koh-
dalla sijaitsevat kohteet tai kauempana rakentamisalueista sijaitsevat kohteet ote-

taan tarkasteluun YVA-selostuksessa. Arvokkaat purot on kuvattu tarkemmin Vesis-
töt-osuudessa. 

1. Kärrbyn-Nikubyn kallioalue ja Nikubyn tervaleppäkorvet. Kilpilahden 
osayleiskaavan luontoselvityksessä mainittu kallioalue, johon kuuluu jyrkkä-
piirteisiä avokallioita, pienialaisia nevoja ja rämeitä sekä tervaleppäkorpia 
(Porvoon kaupunki 2017). Kohteen länsiosa tarkistettiin kesällä 2021, ja siellä 
on melko luonnontilaista karua kalliomännikköä ja avokallioita. Alue on osa 
Svartbäck–Nikuby-metsäaluetta, jonka linnusto on kartoitettu vuonna 2018 
(Routasuo & Lammi 2021). Kaikissa putkilinjavaihtoehdoissa maaputki kulkisi 
alueen kautta. Tervaleppäkorvet ovat mahdollisia luonnonsuojelulain (29 §) 
suojeltuja luontotyyppejä, ja niiden sijainnit selvitetään vielä tarkemmin. 

2. Dybäcken. Kilpilahden teollisuusalueen ja Kärraksentien välinen melko luon-
nontilainen puro-osuus mainitaan luontokohteena Kilpilahden osayleiskaavan 
luontoselvityksessä (Porvoon kaupunki 2017). Kohde tarkistettiin kesällä 

2021, ja se on ennallaan. Alue on osa Fågelmossenin eteläpuolista metsäalu-
etta, jonka linnusto on kartoitettu vuonna 2018 (Routasuo & Lammi 2021). 
Kesän 2021 maastokäynnin perusteella alueella on paikoin melko luonnonti-
laista karua kalliomännikköä ja avokallioita. Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3–
VE5 ja VE7 maaputki risteää uoman ja kulkee kallioiden kautta.  

3. Ryssmossenin pohjoispuolen räme. Sipoon yleiskaava-alueiden luontosel-
vityksessä mainittu pieni isovarpuräme (Virrankoski ym. 2006). Kesän 2021 
käynnin perusteella kohde on olemassa, mutta ei kovin edustava. Putkilinja-

vaihtoehtojen VE1, VE3–VE5 ja VE7 maaputki kulkee rämeen kautta. Vastaa-
via pieniä rämeitä on alueella runsaasti. 

4. Hevonkakärretin lehto. Kesän 2021 maastokäynnillä todettiin pienialainen 
lehtolaikku tien ja pellon välisessä metsärinteessä. Alueella kasvaa järeitä 
haapoja ja kenttäkerroksessa on runsaasti kieloa ja tuoreen lehdon kasvila-
jistoa. Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3–VE5 ja VE7 maaputki kulkee lehdon 
kautta. 

5. Storängarnan peltoalueen reunakalliot ja lehdot. Kesän 2021 maasto-
käynnin perusteella peltoalueen itäosan eteläreunaan rajoittuu kapeana kais-
taleena tuoretta kallionaluslehtoa. Puustossa on vanhoja lehtipuita ja kenttä-
kerroksessa monipuolisesti tuoreen lehdon lajistoa. Lounaispäässä on kal-
lioketoa. Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputki kulkee lehdon 
poikki. Boxin osayleiskaavan luontoselvityksessä on rajattu arvokkaana luon-
tokohteena edustavien lehtoisten rinteiden kokonaisuus (Storängslunden) 

Storängarnan peltoalueen itäreunalla heti putkilinjan eteläpuolella (Rautasuo 
& Heinonen 2004).  

6. Hangelbyträsketin eteläpuolen kalliot, suot ja noro. Alueella on asema-
kaavan luontoselvityksen (Metsänen 2017) ja kesän 2021 maastokäynnin pe-
rusteella melko luonnontilaisia kallioalueita, pieniä räme- ja korpipainanteita 
sekä pohjoiseen peltoalueen reunaan laskeva noro. Huomionarvoisia lintula-
jeja olivat vuonna 2017 mm. hömötiainen ja kehrääjä. Kalliot mainitaan luon-
tokohteina myös Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvityksessä (Virrankoski 
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ym. 2006). Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputki kulkee kallioi-
den sekä pienen suopainanteen kautta, noro jää ulkopuolelle. 

7. Bolberget ja Isbergetin vanha metsä. Hangelbybäckenin leveän ojamai-
seen uomaan rajoittuu länsipuolella Isbergetin vanha metsä, ja uoman ja tien 
itäpuolella sijaitsee korkea Bolberget. Molemmat kalliomäet ovat kesän 2021 
maastokäynnin perusteella puustoltaan luonnontilaisia. Hangelbybäckenin 
varten on levinnyt haitallista vieraslajia jättipalsamia. Isbergetin vanha metsä 
mainitaan luontokohteena Jontaksen asemakaavaan luontoselvityksissä (Mä-

kinen 2015). Eriksnäsin osayleiskaavan luontoselvityksessä vanha metsän ra-
jaus ulottui kauemmaksi länteen pellon reunassa, mutta alueella on tehty hak-
kuu (Faunatica Oy 2012). Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputki 
kulkee pellolla heti kalliomäkien pohjoispuolella.  

8. Eriksnäsin kalliot. Eriksnäsin eteläpuolella Nåranklobbenin ja Kvarnkärrin 
alueella on Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvityksessä ja Eriksnäsin 
osayleiskaavan luontoselvityksessä mainittuja kallioita (Virrankoski ym. 2006, 

Faunatica Oy 2012). Nåranklobben on osa maakunnallisesti arvokkaaksi arvi-
oitua Eriksnäsin alueen luonto kokonaisuutta. Myös maaputkina Kilpilahdesta 
tulleet putkilinjaukset VE1, VE3 ja VE7 menevät alueen itäisimmän pienen 
kalliokumpareen kohdalla tunneliin, joten kalliot alitetaan kaikissa vaihtoeh-
doissa tunnelissa.  

9. Norrskogenin lehtolaikut ja noro. Porvoonväylän ja pikkutien väliselle ka-
pealle kaistaleelle sijoittuu tuoreen lehdon laikkuja ja melko luonnontilainen 

lyhyt noro-osuus (Korvenpää 2020). Putkilinjan VE2 tunneliosuuden ajoyh-
teys sijoittuisi lähelle pikkutien eteläpuolelle. Porvoonväylään ja Sipoonlah-
teen rajoittuva kulma on osa maakunnallisesti arvokkaaksi arvioitua Norrsko-
genin kokonaisuutta. 

10. Vilhelmsbergin kallio. Kalliometsä mainitaan luontotyyppikohteena Gum-
bostrandin luontoselvityksessä (Yrjölä ym. 2019). Alueella on karua mänty-
valtaista kalliometsää, jossa vanhimmat puut ovat iäkkäitä kilpikaarnaisia 
mäntyjä. Kalliomäki on osa maakunnallisesti arvokkaaksi arvioitua Hemängs-

bergetin-Björkhagan metsät -kokonaisuutta. Putkilinjojen VE2, VE3 ja VE5 
tunneliosuuden läntinen suuaukko sijoittuisi Povoonväylän lähelle kalliomäen 
länsireunaan. Kesän 2021 maastokäynnin perusteella kallio rajoittuu länsi-
puolella varttuvaan talousmetsäkuusikkoon. 

11. Linnanträskin länsipuolen kallio. Kalliometsä mainitaan luontotyyppikoh-
teena Gumbostrandin luontoselvityksessä (Yrjölä ym. 2019). Kalliomäki on 
osa maakunnallisesti arvokkaaksi arvioitua Västerskogin kokonaisuutta. Put-

kilinjojen VE1, VE4, VE6 ja VE7 pystykuilu sijoittuisi paikallistien varteen hie-
man luontokohderajausten ulkopuolelle. Kesän 2021 maastokäynnillä todet-
tiin, että paikalla on mäen alarinteen siemenpuuhakkuu. 

12. Majvikin kalliomäki. Kalliomäen länsirinteessä kasvaa metsälehmuksia ja 
kesän 2021 maastokäynnin perusteella kalliomäki on muutenkin lakialueel-
taan ja reunametsiltään melko luonnontilainen. Metsälehmukset mainitaan 
Västerskogin osayleiskaavan luontoselvityksessä (Nironen 2004), ja mäki on 

osa maakunnallisesti arvokkaaksi arvioitua Majvikin luontokokonaisuutta. 
Putkilinjojen VE1, VE4, VE6 ja VE7 ajoyhteys sijoittuisi mäen itärinteeseen. 

13. Konungskärrin purolehto. Purolehto kuuluu Helsingin arvokkaisiin kasvi-
kohteisiin ja sisältää huomionarvoisia luontotyyppejä (Helsingin kaupunki 
2021b). Sekä purouoma että metsä sen ympärillä ovat melko luonnontilaisia. 
Alueella esiintyy useita huomionarvoisia kasvilajeja. Puronvarsi on myös Suo-
men metsäkeskuksen (2021) rajaama metsälakikohde. Se on osa Immers-
backan metsäalueen tärkeää lintualuetta sekä osa moottoritien eteläpuolista 

arvokasta metsäkohdetta (Helsingin kaupunki 2021b). Puronvarsi muodostaa 
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pääosan Immersbackan läntisestä metsästä, joka on arvioitu maakunnallisesti 
arvokkaaksi luontokohteeksi. Putkilinjojen VE2, VE3 ja VE5 maaputki kulkisi 
kohteen eteläreunan läheltä, mutta niukasti sen ulkopuolelta. Kesän 2021 
maastokäynnin perusteella putkilinjaus sijoitettiin ylärinteeseen, jossa puusto 
on mäntyvaltaisempaa ja alarinteen järeät kuuset ja haavat sekä puronvarsi 
jäisivät rakentamisen ulkopuolelle. 

14. Puroniityntien eteläpään itäpuoli. Kohde kuuluu Helsingin arvokkaisiin 
kasvikohteisiin ja sisältää uhanalaista luontotyyppiä (Helsingin kaupunki 

2021b). Se on myös osa Immersbackan metsäalueen tärkeää lintualuetta 
(Helsingin kaupunki 2021b). Siihen sisältyy kapea, osittain luonnontilainen 
vuorenaluslehto sekä tienvarsiojassa jäänteet purolehdosta. Putkilinjojen 
VE2, VE3 ja VE5 maaputki sivuaa kohteen pohjoisosaa, mutta siirtyy sitten 
tien toiselle puolelle. 

15. Puroniityntien eteläpään lähdelehto. Kohde kuuluu Helsingin arvokkaisiin 
kasvikohteisiin ja sisältää uhanalaista luontotyyppiä (Helsingin kaupunki 

2021b). Sen alueella on edustavaa lehto- ja lehtokorpikasvillisuutta, vaikka 
lähde on muutettu kaivoksi. Putkilinjojen VE2, VE3 ja VE5 maaputki sijoittuisi 
kohteen itäreunalle lähelle tietä.  

16. Rödjanin lehdot. Kohde kuuluu Helsingin arvokkaisiin kasvikohteisiin ja si-
sältää uhanalaisia luontotyyppejä (Helsingin kaupunki 2021b). Kyseessä on 
erilaisten lehtotyyppien kapeiden suikaleiden muodostama kokonaisuus osit-
tain luonnonuomaisen puron kummankin puolen. Pohjoisosa on edustavampi, 

mutta aivan etelässä lähellä Uutta Porvoontietä on vielä lyhyt osuus puroleh-
toa. Vaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 maaputki sijoittuisi ihan tien viereen. 

17. Kasaberget. Kalliomäki mainitaan vain lepakoille sopivana alueena ja sinne 
sijoittuu pienialainen isovarpuräme (Helsingin kaupunki 2021b). Melko luon-
nontilainen karu kallioalue on rajattu luontokohteena vuoden 2008 kasvilli-
suusselvityksessä (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2008). Kesän 2021 käyn-
nin perusteella alueella on vanhaa mäntypuustoa, mutta ympäristö on raken-
nettua ja kallioiden kasvillisuus paikoin kulunutta. Putkilinjojen VE1, VE4 ja 

VE6 pystykuilu sijoittuisi alueelle.  
18. Talosaari. Talosaari on Helsingin kaupungin ulkoilualue, joka on myös luon-

nonsuojelullisesti arvokas (Helsingin kaupunki 2020). Alueelle sijoittuu muu 
muassa kalliomänniköitä ja pieniä ohutturpeisia soita (Ympäristösuunnittelu 
Enviro Oy 2008) sekä Torpvikenin rantaan kapealti lehtoa ja karu pienruoho-
keto (Helsingin kaupunki 2021b). Osa Talosaaren metsistä sisältyy Salmen-
kallion alueen arvokkaisiin metsäalueisiin (Helsingin kaupunki 2021b). Talo-

saaren metsä on myös tärkeä lintualue, jossa esiintyy huomionarvoista met-
sälinnustoa (Helsingin kaupunki 2021b). Putkilinjojen VE1, VE4 ja VE6 pysty-
kuilu sijoittuisi keskiosaan, jossa on lahopuustoista kallio- ja kangasmetsää, 
mutta myös nuoria istutusmänniköitä. 

19. Östersundominlahden perukka. Alue on luontotyyppinä huomionarvoista 
avoluhtaa, jossa ruovikoituminen alentaa edustavuutta (Helsingin kaupunki 
2021b). Se sisältyy Östersundomin lahden tärkeään lintualueeseen (Helsingin 

kaupunki 2021b). Vaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 maaputki sijoittuisi Uuden 
Porvoontien varteen luhdan eteläreunalle. 

20. Lass-Bengtsin eteläinen niitty.  Uhanalaista luontotyyppiä edustava rehe-
vöitynyt rinneniitty, jonka edustavimmat osat ovat ylärinteen ketomaisilla kal-
liopaljastumilla (Helsingin kaupunki 2021b). Kohteen edustavuus on arvioitu 
kohtalaiseksi, ja ilman niittoa tai laidunnusta se umpeutuu. Kesällä 2021 niitty 
oli ennallaan. Vaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 maaputki kulkisi niityn alaosan 
kautta. 
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21. Sjöängen. Peltoalue on tärkeä lintualue, jossa esiintyy huomionarvoista pe-
simälinnustoa (Helsingin kaupunki 2021b). Krapuojan varrella kasvaa yölau-
lajille sopivaa pensaikkoa. Vaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 maaputki kulkee 
pellon kautta.  

22. Salmenkallion itäosa. Salmenkallion itäosan metsät sisältyvät Salmenkal-
lion alueen arvokkaisiin metsäalueisiin, ja lisäksi alueella on luontotyyppeinä 
huomionarvoisia pieniä suopainanteita (Helsingin kaupunki 2021b). Se on 
myös osa Kasabergetin metsäalueen tärkeää lintualuetta (Helsingin kaupunki 

2021b). Putkilinjojen VE2, VE3 ja VE5 tunnelin suuaukko ja putkilinjojen VE1, 
VE4 ja VE6 ajotunneliyhteys sijoittuisivat Talosaarentiehen rajoittuvaan jyrk-
kään kalliorinteeseen, jossa on reunoilla lahopuustoista tuoreen kankaan kan-
gasmetsää. 

 

Kuva 5-56. Paikallisesti arvokkaiden luontokohteiden sijainnit. Kohteet on koottu luontoselvi-
tyksistä, Helsingin kaupungin karttapalvelusta ja YVA-hanketta varten kesällä 2021 tehdystä 
luontoselvityksestä. 

 Uhanalaiset ja huomionarvoiset lajit 

Tiedot hankealueen uhanalaista lajeista, luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista ja 
muista huomionarvoisista lajeista tarkistettiin Suomen Lajitietokeskuksesta keväällä 
ja syksyllä 2021. Lisäksi havaintotietoja on kirjattu luontoselvityksiin. Kesän 2021 
luontoselvitykseen ei sisältynyt erityisiä lajistoselvityksiä.  

Osaan alueen luontoselvityksiä on sisältynyt myös esimerkiksi pesimälinnustokartoi-
tus ja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajien kuten lepakoiden, kirjoverkkoperhosen ja 
sudenkorentojen selvityksiä. Ennen vuotta 2019 tehdyt selvitykset ovat jo osittain 
vanhentuneita lajien uhanalaisuustietojen osalta, eikä kaikkia aikaisemmin havaittuja 

lajeja todennäköisesti enää esiinny alueilla. Varsinkin monien metsä- ja vesilintujen 
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kannat ovat viime vuosina pienentyneet, ja monet ennen tavalliset lajit on arvioitu 
viimeisimmässä arvioinnissa (Hyvärinen ym. 2019) uhanalaisiksi tai silmälläpidettä-
viksi.  

Luontodirektiivilajit 

Suunniteltujen putkilinjausten lähellä 2000-luvulla havaittuja luontodirektiivin liitteen 
IV lajeja ovat kirjoverkkoperhonen, idänkirsikorento ja saukko (Suomen Lajitietokes-
kus 2021). Myös muista luontodirektiivin sudenkorennoista sekä lepakoista on tehty 

havaintoja alueella. Mikään havainnoista ei sijoitu aivan linjausten kohdalle, mutta 
useilla lajeille elinpiirit ovat toki laajempia, mikä tullaan ottamaan huomioon vaiku-
tusarvioinnissa.  

Liito-oravasta ei ole tehty havaintoja hankealueella (Suomen Lajitietokeskus 2021). 
Lähimmät tiedossa olevat elinpiirit sijaitsevat Lahdenväylän länsipuolella (Helsingin 
kaupunki 2021b). Äskettäin tehdyissä Sipoon Gumbostrandin-Västerskogin-Hitån 
alueen luontoselvityksissä ei löytynyt merkkejä liito-oravan esiintymisestä, vaikka 
alueella on liito-oravalle hyvin sopivia metsiä (Yrjölä ym. 2019, Korvenpää 2020). 
Liito-oravan arveltiin voivan tulevaisuudessa levittäytyä alueelle, vaikka Porvoon-
väylän ylittäminen voikin olla lajille vaikeaa. Liito-oravaselvityksen tarpeesta tiedus-
teltiin keväällä 2021 Uudenmaan ELY-keskukselta, mutta ELY-keskukselta saadun 
tiedon mukaan liito-oravien inventointi ei ollut tarpeen. 

Lepakoita sen sijaan havaittiin, ja havaintojen perusteella alueelta rajattiin lepakoi-
den tärkeitä ruokailualueita tai siirtymisreittejä. Lepakkoalueita on myös Helsingin 
puolella (Helsingin kaupunki 2021b). Mikään lepakkokohteista ei sijoitu maaputkien 
tai tunnelien suuaukkojen tai ajoyhteyksien kohdalle. Karhusaaren Kasaberget on 
osittain lepakoille sopivaa aluetta (Helsingin kaupunki 2021b), ja sinne sijoittuisi ran-
nikon tunnelivaihtoehdoissa pystykuilu.  

Sipoon Gumbostrandin-Västerskogin-Hitån alueella havaittiin luontodirektiivikoren-
toja muutamissa merenlahdissa ja pienissä lammissa (Yrjölä ym. 2019, Korvenpää 

2020). Täplälampikorento oli suhteellinen runsaslukuinen Linnanträskin lammella, 
joka sijoittuu noin 300 metrin päähän putkilinjojen VE1, VE4, VE6 ja VE7 ajoyhteys-
tunnelille suunnitellusta paikasta. Sipoon länsiosan selvityksissä ei havaittu kahta 
muuta luontodirektiivilajia, viitasammakkoa ja kirjoverkkoperhosta (Yrjölä ym. 2019, 
Korvenpää 2020). Viitasammakosta kirjatut hankealuetta lähimmät kutuaikaiset ha-
vainnot ovat Vuosaaren sataman länsipuolelta (Suomen Lajitietokeskus 2021). Vuo-
saaren sataman pohjoispuolella sijaitsevan Porvarinlahden etelärannan mainitaan 
olevan Helsingin parasta matelija- ja sammakkoeläinaluetta (Helsingin kaupunki 

2021b). 

Uhanalaiset lajit  

Hankealueen uhanalaisten lajien havainnot koskevat lähinnä lintuja, mutta myös joi-
takin muita lajiryhmiä (Suomen Lajitietokeskus 2021). Uhanalaisista kasvilajeista 
putkilinjojen kohdalla tai lähellä on havaittu keltamataraa, joka on arvioitu vaaran-
tuneeksi (VU) lajiksi (Hyvärinen ym. 2019). Keltamatara kasvaa Etelä-Suomessa 

mm. kedoilla ja tienvarsilla. Sitä uhkaa risteytyminen paimenmataran kanssa, ja osa 
hankealueen havainnoistakin saattaa olla risteymiä. Pääosa putkilinjoja lähimmistä 
uhanalaisten lajien havainnoista sijoittuu luonnonsuojelualueille.  

Tuoreissa Sipoon Gumbostrandin-Västerskogin-Hitån alueen luontoselvityksissä ei 
havaittu lahokaviosammalta, mutta alueella on lajille sopivia metsiä (Yrjölä ym. 
2019, Korvenpää 2020). Helsingin puolelta on tiedossa useita lahokaviosammalen 
esiintymiä (Helsingin kaupunki 2021b), mutta maaputkilinjaukset tai tunneleiden 
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suuaukot, pystykuilut ja ajoyhteydet eivät sijoitu niiden kohdalle. Lähimmäksi sijoit-
tuu Talosaaren esiintymä lähellä putkilinjojen VE1, VE4, VE6 pystykuilua. Lahokavio-
sammal on arvioitu erittäin uhanalaiseksi (EN) lajiksi (Hyvärinen ym. 2021).  

Petolinnut 

Petolintulajeista hankealueella on havaittu pesivinä muun muassa merikotka, sääksi, 
kana- ja varpushaukka, hiirihaukka, huuhkaja ja lehtopöllö (Suomen Lajitietokeskus 
2021). YVA-selostuksessa arvioidaan, sijoittuvatko jotkut petolintujen pesäpaikat 

niin lähelle putkilinjoja, että ne tulee ottaa huomioon rakentamisessa ja/tai raken-
nustöiden ajoituksessa. 

Haitalliset vieraslajit 

Haitallista vieraskasvilajeista alueella on tavallisin komealupiini sekä havaintotietojen 
(Suomen Lajitietokeskus 2021) että kesän 2021 luontoselvityksen perusteella. Myös 
jättipalsamista, jättiputkista ja kurtturuususta on kirjattu havaintoja. YVA-selostuk-

sessa tarkastellaan tarkemmin, sijoittuvatko kasvupaikat putkilinjojen maaputki-
osuuksien tai tunneleihin liittyvän maapäällisen rakentamisen kohdalle. Tarvittaessa 
lajien leviämisen estämiseen voidaan kiinnittää rakentamisessa huomiota. 

5.11 Vesistöt 

Hankealueen lähiympäristön vesistöjä on YVA-ohjelmassa kuvattu laajasti, vaikka 
ennalta arvioidusti hankkeesta ei aiheudu haitallisia vaikutuksia merialueelle. Hanke 

vähentää Kilpilahden edustan merialueelle kohdistuvan lämpökuorman määrää. 

 Vesimuodostumat, pienvesistöt ja valuma-alueet 

Hankkeen eri linjausvaihtoehdoista riippuen vaikutuksia voi ilmetä Sipoonjoen ala-
osan (tyyppi: keskisuuret savimaiden joet, 20.001_001) ja Sipoon saariston (tyyppi: 
Suomenlahden sisäsaaristo, 2_Ss_025) vesimuodostumissa sekä joissa, puroissa ja 

ojissa niillä valuma-alueilla, joiden halki linjausvaihtoehdot kulkevat. Kilpilahdesta 
Vuosaareen edetessä linjausvaihtoehdot kulkevat seuraavien valuma-alueiden halki: 
81V042, 81.041 (pois lukien VE7), 81.043, 81V044, 81.045, 81V046, 20.001 (vain 
VE2, VE3 ja VE5), 81V047, 81.048 (vain VE2, VE3 ja VE5) ja 81V049 (Kuva 5-57). 
Hankealueella sijaitsevat joet ja uomat laskevat Sipoon saariston vesimuodostumaan 
(Dybäcken laskee Emäsalon vesimuodostumaan, 2_Ss_024 Rannikko). Kaikkien lin-
jausvaihtoehtojen suuremmat vesistöjen alitukset (Sipoonlahti, väli Majvik-Karhu-
saari-Talosaari, Porvarilahti) on suunniteltu tehtäväksi tunnelissa syvällä kalliope-
rässä. Muiden vesistöjen ja uomien kohdalla putkilinjaus kulkee tunnelissa tai maa-
han kaivettavana putkiyhteytenä. Tunneli- ja avo-osuuksien sijainnit ja jakauma riip-
puu valittavasta vaihtoehdosta ja tunneliosuuksien kohdalla linjaukset on merkattu 
katkoviivalla (ks. luku 2.4 ja Kuva 5-57). 

Linjausvaihtoehdosta riippuen putkilinja Kilpilahdesta Vuosaareen risteää seuraavien 
jokea pienempien uomien kanssa: Dybäcken, Nevaksenjoki, Hangelbybäcken, Fall-
bäcken, Korsnäsinpuro, Östersundominpuro, Gumbölenpuro, Krapuoja. Lisäksi put-

kilinjausten reiteillä on nimettömiä ojia. Tässä on lyhyesti kuvattu maaputken kanssa 
risteävät vesistöt. Mahdollisten uomien alitusten yhteydessä tarkastellaan uomien 
luonnontilaisuutta ennen luvituksen selvittämistä maastossa ja ollaan yhteydessä 
Uudenmaan ELY-keskukseen, jotta voidaan varmistua mahdollisesta vesilain mukai-
sesta poikkeamistarpeesta. Tunnelilinjaukset kulkevat syvällä kallioperässä uomien 
alitse.  

Kvarnmossenin alueelta aivan Kilpilahden teollisuusalueen vierestä alkaa nimetön 
puro, joka virtaa kallioisen maa-alueen läpi laskien Nikuvikenin lahteen. Puro risteää 
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linjausvaihtoehtojen VE1–VE7 maaputken kanssa. SYKEn tilastomallinnuksiin perus-
tuvan arvion perusteella puro ei ole luonnontilainen (Purohelmi 2021), mutta Porvoon 
kaupungin tekemän luontoselvityksen (2007) mukaan puron alajuoksun varrella si-
jaitsee puronvarsilehto ja kosteikko, jota tulisi hoitaa sen ominaispiirteet huomioiden. 

Dybäcken mainitaan Kilpilahden osayleiskaavan luontoselvityksessä, jossa Kilpilah-
den teollisuusalueen ja Kärraksentien välinen osuus Dybäckenin puroa on osin lähes 
luonnontilainen (Porvoon kaupunki 2007, Purohelmi 2021: luonnontilaisuusluokka 5). 

Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3–VE5 ja VE7 maaputki risteää uoman kanssa. 

Nevaksenjoki, saa alkunsa Savijärvestä, virtaa enimmäkseen peltovaltaisten ja 
osittain metsäisten maa-alueiden läpi laskien Köningsvikenin lahteen. Joki on kapea, 
enimmillään 2–3 metrin levyinen. Joki ei ole luonnontilainen (Purohelmi 2021: luon-
nontilaisuusluokka 3). Boxin alueella linjausvaihtoehdon VE2 maaputki risteää joen 
kanssa. Etelämpänä Nevaksen kartanon lähellä linjausvaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 
maaputki risteää joen kanssa alavassa murroslaaksossa, jota reunustavat jyrkät kal-

lioiset rinteet ja jossa jokilaakso on raivattu pelloksi.  

Hangelbybäckenin leveä ojamainen uoma kulkee peltovaltaisten alueiden läpi las-
kien Hangelbyvikenin lahteen. Puron luonnontilaisuusluokka on 3 (Purohelmi 2021). 
Putkilinjavaihtoehtojen VE1, VE3 ja VE7 maaputki risteää pellolla uoman kanssa. 

Fallbäcken -puron valuma-alue on Östersundomin valuma-alueista Krapuojan jäl-
keen suurin. Fallbäckenin valuma-alueen maankäyttö muodostuu haja-asutuksesta, 
pelloista, metsistä, soista sekä kalliomäistä. Puron uoma muodostuu sekä luonnonti-
laisemmista että muokatummista osuuksista (Kujala 2011, Purohelmi 2021: luon-
nonitilaisuusluokka 3). Latva-alueiltaan, jotka risteävät linjausvaihtoehtojen VE2, 
VE3 ja VE5 maaputken kanssa, Fallbäcken on rehevä. 

Korsnäsinpuron Östersundomin mittakaavassa keskikokoisella valuma-alueella si-
jaitsee tiiviimpää asutusta Korsnäsissä ja Landbossa. Lisäksi valuma-alueella on met-
sää, mäkiä, purolaaksoja, Landbon vanha suo ja lampi sekä moottoritie (Kujala 

2011). Puron luonnontilaisuudesta ei ole tietoja. Puro risteää linjausvaihtoehtojen 
VE2, VE3 ja VE5 maaputken kanssa. 

Östersundominpuron valuma-alue on melko laaja ja sen maankäyttö moninaista 
sisältäen metsää, haja-asutusta, soita, lampia, Sotungin vanhan kaatopaikan ja luon-
nonsuojelualueita. Puro, joka risteää linjausvaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 maaput-
ken kanssa, on ihmisen patoamia lampia (Stora ja Lilla Dammet) lukuun ottamatta 
jokseenkin luonnontilainen (Kujala 2011, Purohelmi 2021: luonnontilaisuusluokka 3). 
Puro laskee Östersundomin jalopuumetsän ja Kapellviken luonnonsuojelualueen läpi 
Karlvikin lahteen. 

Gumbölenpuron valuma-alue on Östersundomin pienimpiä: valuma-alueeseen kuu-
luu Storträskin lampi, metsää, soistumia, vanhoja maalaistiloja sekä peltoja. Gum-
bölenpuron uoma on melko luonnontilainen lukuun ottamatta peltojen poikki kulkevia 
suoristettuja osuuksia (Kujala 2011, Purohelmi 2021: luonnontilaisuusluokka 4). Puro 
risteää linjausvaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 maaputken kanssa. 

Krapuoja on Östersundomin puroista suurin valuma-alueeltaan sekä pisin ja levein 
uomaltaan. Puron valuma-alue ylettyy Vantaan Kuusijärveen ja Bisajärveen saakka 
ja puro laskee Kapellvikenin lahteen. Krapuoja ei ole täysin luonnontilainen, mutta 
sillä on meanderoivia luonnontilaisia uomanosuuksia (Purohelmi 2021: luonnontilai-
suusluokka 4).  Valuma-alueella maankäyttö on monimuotoista: valuma-alueella on 
asutusta, teollisuutta, kaksi pääväylää, lampia ja järviä, peltoa, metsää sekä suota 
(Kujala 2011). Krapuoja risteää alajuoksullaan linjausvaihtoehtojen VE2, VE3 ja VE5 

maaputken kanssa. 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  140 

 

 

Kuva 5-57. Hankkeen linjausvaihtoehdot, hankealueen valuma-alueet ja niiden numerot (3. 
jakovaihe), uomaverkosto, vesimuodostumat Sipoonjoen alaosa (20.001_001) ja Sipoon saa-
risto (2_Ss_025) sekä niiden ekologisen luokittelun perustana olevat seurantapisteet. 

 Ekologinen ja kemiallinen tila 

Sipoon saariston ja Sipoonjoen vesimuodostumat kuuluvat Kymijoen-Suomenlahden 
vesienhoitoalueeseen, jolle on vesienhoitolain (1299/2004) mukaisesti laadittu eh-
dotus kolmannen hoitokauden vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022–2027 (Män-
tykoski ym. 2020). Vesienhoitosuunnitelma sisältää muun muassa tiedot alueen ve-
sistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vai-
kutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista 

vesiensuojelu- ja hoitotoimista. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, 
joilla on tarkoitus saavuttaa hyvä vesien tila vuoteen 2027 mennessä. Hankkeen toi-
mialuetta koskee myös Suomen merenhoitosuunnitelman kokonaisuus, siinä asetettu 
hyvän tilan tavoite sekä erilliset ympäristötavoitteet (asetettu vuosille 2018–2024) 
(SYKE 2019).  

Vesien- ja merenhoitosuunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä olennaisimpia 
hankkeen ja hankkeen toimialueen kannalta ovat ne kokonaisuudet, joissa keskity-
tään ravinnekuormituksen ja roskaantumisen vähentämiseen sekä luonnonsuojeluun 
ja ennallistamiseen (SYKE 2019). 

Hankealueen vesimuodostumat ovat välttävässä tilassa (Taulukko 5-2 ja Taulukko 
5-3). Vesimuodostumien kuormituspaineet on esitelty luvussa 5.11.4. Molempien ve-
simuodostumien kemiallinen tila on hyvää huonompi bromattujen difenyylieetterien 
esiintymisen vuoksi (rajat ylittyvät asiantuntija-arvion perusteella). (SYKE Avoin 
Tieto 2021). 
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Taulukko 5-2. Vesimuodostuman Sipoon saaristo (2_Ss_025) ekologinen tila 3. kauden luokit-
telussa. 

 

 

Taulukko 5-3. Vesimuodostuman Sipoonjoen alaosa (20.001_001) ekologinen tila 3. kauden 
luokittelussa. 

 

 

Hankealueen pienvedet eivät ole alueellisen vesienhoitosuunnitelman varsinaisen 
ekologisen luokittelun piirissä (ei järjestelmällistä näytteenottoa kohteittain), mutta 
Östersundomin pienvesiselvityksen ja aikaisempien selvitysten mukaan Fallbäcken, 
Korsnäsinpuro, Östersundominpuro sekä Krapuoja ovat ekologiselta tilaluokaltaan 
tyydyttävässä tilassa ja Gumbölenpuro hyvässä tilassa (Kujala 2011, Ramboll Finland 

Oy 2010). 

Lukuarvo
Laskenn. / 

vaik.pisteet
Arvio

Biologinen Tyydyttävä Välttävä

0,57 Tyydyttävä Välttävä

a-klorofylli 4 µg/l Tyydyttävä

0,46 Tyydyttävä Välttävä

BBI-indeksi 0,4 ELS Tyydyttävä

Fysikaalis-kemialliset olosuhteet Välttävä

Kokonaisfosfori (µg/l) 33,92 µg/l Välttävä

Kokonaistyppi (µg/l) 396,67µg/l Tyydyttävä

Näkösyvyys 1,93 m Välttävä

Hydrologis-morfologiset olosuhteet 1 Erinomainen

Kasviplankton

3. kauden luokittelu

Sipoon saaristo 2_Ss_025

   Pohjaeläimet

Kokonaistilaluokitus: Välttävä

Lukuarvo
Laskenn. / 

vaik.pisteet
Arvio

Biologinen Tyydyttävä

0,57 Välttävä

tyyppiominaiset taksonit Välttävä

prosenttinen mallinkaltaisuus 4 µg/l Tyydyttävä

0,46 Hyvä

tyyppiominaiset taksonit 0,4 ELS Hyvä

tyyppiominaiset EPT-heimot Tyydyttävä

prosenttinen mallinkaltaisuus Hyvä

Kalat Tyydyttävä

jokikalaindeksi Tyydyttävä

Fysikaalis-kemialliset olosuhteet Huono

Kokonaisfosfori (µg/l) 261,56 µg/l Huono

Hydrologis-morfologiset olosuhteet 5 Tyydyttävä

Kokonaistilaluokitus: Välttävä

Pohjaeläimet

3. kauden luokittelu

Sipoonjoen alaosa 20.001_001

Muu vesikasvillisuus - päällyslevät eli perifyton
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 Vedenlaatu ja eliöstö 

Sipoon saaristo (2_Ss_025) 

Alueen veden laadulle on tyypillistä suuri vaihtelu etenkin veden suolaisuuden ja ra-
vinnepitoisuuksien suhteen. Pintaveden kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet ovat kor-
keimmillaan talvella ja alkukeväästä. Myös liukoisen typen ja fosforin pitoisuudet ovat 
useimmiten korkeimmillaan talvisin ja pitoisuudet pienevät kasviplanktontuotannon 
kasvaessa keväällä. Yleisesti ottaen syvänteiden ravinnepitoisuudet ovat korkeampia 

etenkin kerrostuneisuuden (suolaisuus/lämpötila) rajoittaessa veden sekoittumista. 
Matalilla heikommin kerrostuvilla alueilla sisäinen kuormitus voi nostaa pintaveden 
fosforipitoisuuksia (Vahtera ym. 2020).  

Vuosina 1998–2019 keskimääräiset ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet seuraavasti 
pintavedessä: Kok.-N: 400–575 µg/l, Kok-P: 25–50 µg/l, epäorg. liuk.-N: <4–200 
µg/l, fosfaatti: 3–33 µg/l. Pohjanläheisessä vedessä pitoisuudet ovat puolestaan 
vaihdelleet seuraavasti: Kok.-N: 350–480 µg/l, Kok-P: 30–43 µg/l, epäorg. liuk.-N: 

<4–180 µg/l, fosfaatti: 5–36 µg/l (Vahtera ym. 2020). 

Pohjanläheinen happipitoisuus on vaihdellut keskimäärin välillä 8–12 mg/l (1998–
2019). Vaihtelu johtuu osittain veden lämpötilan muutoksista, joka vaikuttaa hapen 
liukenemiseen, sekä orgaanisen aineksen hajotuksesta. Sipoon saariston vesimuo-
dostuman alueella on sedimentin akkumulaatioalueita, joilla pohjanläheisen veden 
happipitoisuus toistuvasti laskee alhaiseksi loppukesästä (Vahtera ym. 2020). Ylei-
sesti ottaen rannikkovesien happiongelmat ovat yleistyneet 2000-luvun alussa, ja 
Suomenlahden saariston happitilanne on ollut toistuvasti heikko kesäisin.  

Klorofylli-a:n pitoisuudet ovat vaihdelleet vesimuodostumassa välillä 6–14 µg/l ollen 
korkeimmillaan kevätkukinnan aikaan (SYKE Avoin Tieto 2021). 

Lämpötila kehittyy rannikkoalueille tyypillisesti vaihdellen talvella 0 ja 1 °C välillä ja 
kasvaen voimakkaasti keväällä. Kesäisin pintaveden lämpötila on tyypillisesti noin 
16–18 °C. Sisäsaaristossa vedet sekoittuvat jossain vaiheessa talvisin pohjaa myöten 

(Vahtera ym. 2020). 

Sipoon saariston vesimuodostuman alueelle sijoittuvat tunnelit sijaitsevat niin syvällä 
merenpohjan alla, ettei tunnelilla katsota olevan vaikutusta merenpohjaan ja sen 
eläimistöön rakentamisen tai toiminnan aikana. Näin ollen sedimenttien laatua tai 
vesimuodostuman eläimistöä ei esitetä tarkemmin kuin ekologien tilan kohdalla on 
esitetty. 

Sipoonjoen alaosa (20.001_001) 

Sipoonjoki on kokonaisuudessaan noin 40 kilometriä pitkä joki, jonka puromainen 
yläjuoksu virtaa metsäalueiden keskellä. Paippisista alajuoksulle rannat ovat lähinnä 
peltoa. Sipoonjoen vesi on savisameaa ja runsasravinteista (kokonaisfosfori 150–
420 µg/l, kokonaistyppi 1 850–3 600 µg/l, SYKE Avoin Tieto 2021). Pääosa kuormi-
tuksesta on hajakuormitusta. Joki laskee kolmisen kilometriä pitkään, kapeaan Si-
poonlahteen, joka on rehevöitynyt. 

Sameudesta ja ravinteisuudesta johtuen pohjaeläimistö on selkeästi muuttunut luon-
nontilaisesta. Sipoonjoki on erityisen arvokas yhtenä vähistä Suomen puolella Suo-
menlahteen laskevista joista, jossa on jäljellä luontaisesti lisääntyvä alkuperäinen 
meritaimenkanta. Tällaiset meritaimenkannat on luokiteltu Suomessa erittäin uhan-
alaisiksi. (Ympäristöhallinto 2020, SYKE Avoin Tieto 2021). 

 

 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  143 

 

Pienvesistöjen vedenlaatu 

Fallbäcken –puron veden laatu muuttuu latvaosilta alajuoksulle happamasta ja hu-
muspitoisesta lähemmäs neutraalia. Koko uoman varrella on havaittu korkeita E. coli 
–pitoisuuksia, mikä on saattanut johtua esimerkiksi pelloille levitetystä lietelannasta 
tai mahdollisesti jäteveden pienpuhdistamon ylivuodosta. Alueen asutus ei kuulu vie-
märiverkkoon. Kationien pitoisuudet ovat olleet alhaisia (Kujala 2011). 

Korsnäsinpuron monen vedenlaadun muuttujan pitoisuudet ovat olleet korkeita. Kor-

keat bakteeripitoisuudet voivat johtua esimerkiksi pellolle levitystä lietelannasta. Tie-
suolaus on saattanut nostaa ioneista erityisesti natriumin ja kloridin pitoisuuksia. Io-
nien korkeat pitoisuudet nostavat myös liuenneen aineen kokonaispitoisuutta ja säh-
könjohtavuutta (Kujala 2011). 

Östersundominpuron yläjuoksulla kiintoaineen ja orgaanisenaineksen pitoisuudet 
ovat olleet korkeampia kuin alajuoksulla. Yläjuoksun pitoisuudet ovat olleet korke-
ampia myös seuraavien aineiden osalta: natriumin, kalsium, sulfaatti, kloridi, alu-
miini, kromi, nikkeli ja kadmium. Tähän on voinut olla syynä Sotungin vanhan kaa-
topaikan valumavedet. Yläjuoksun vesi on ollut alajuoksua happamampaa (6 vs. 6–
7) sekä puskurikyvyltään heikompaa. Yläjuoksun korkeammat E. coli –bakteeripitoi-
suudet ovat mahdollisesti seurausta kaatopaikalta valuvista vesistä, kotieläinten lai-
tumista tai mahdollisesta jäteveden pienpuhdistamon ylivuodosta (Kujala 2011). 

Gumbölenpuron valuma-alueen pelloista huolimatta vedessä on ollut kiintoainesta 
vähän. Myös orgaanista ainesta on ollut vähän, vaikka puron yläjuoksun alue on sois-
tunutta. Gumbölenpuron liuenneiden aineiden (sulfaatti, kloridi) sekä alumiinin ja ar-
seenin pitoisuudet ovat kuitenkin olleet suhteellisen korkeita. Liuenneen aineen suuri 
määrä on nostanut myös sähkönjohtavuutta. Puron pH-arvo on ollut välillä 6–7, ja 
puron vesi on ollut hyvin puskuroitua happamoitumista vastaan ainakin alajuoksul-
taan (Kujala 2011). 

Krapuojasta on mitattu muita Östersundomin alueen puroja suurempia pitoisuuksia 

kiintoainesta, orgaanista ja liuennutta ainesta sekä anioneja, kationeja, hivenaineita 
ja bakteereja. Erityisesti uraanin ja arseenin pitoisuudet ovat olleet korkeita, johtuen 
mahdollisesti valuma-alueen teollisuudesta. Myös raudan pitoisuudet ovat olleet kor-
keita mahdollisesti puron yläjuoksun suoalueesta johtuen (Kujala 2011). Krapuojan 
yläpuolisiin osiin on istutettu taimenta virtavesien hoitoyhdistyksen toimesta ainakin 
vuosina 2007 ja 2008. Puro ei kuitenkaan ole vedenlaadultaan tai pohjamateriaalin 
laadultaan kovin soveliasta taimenen elinympäristöksi (Ramboll Finland Oy 2010). 

 Kuormitus 

Sipoonjoen alaosan (20.001_001) ravinnekuormitus on maataloudesta peräisin ole-
vaa hajakuormitusta, joka yksinään on muodostuman tilan kannalta merkittävää. 
Ravinnekuormitusta tulee myös haja- ja loma-asutuksen jätevesistä (SYKE Avoin 
Tieto 2021). 

Sipoon saariston merkittäviä ravinnekuormituksen lähteitä ovat maataloudesta sekä 

haja- ja loma-asutuksen jätevesistä peräisin oleva hajakuormitus. Myös huonosta 
happitilanteesta ja korkeista ravinnepitoisuuksista johtuva sisäinen ravinnekuormitus 
yhdessä muiden kuormituslähteiden kanssa on vesimuodostuman tilan kannalta mer-
kittävää. (SYKE Avoin Tieto 2021). 

Molempien vesimuodostumien kohdalla bromattujen difenyylieetterien kuormitus on 
laskeumasta peräisin olevaa hajakuormitusta. Sipoon saariston kohdalla elohopean 
laatunormi on silmällä pidettävä ja hajakuormitus merkittävä lähde. (SYKE Avoin 

Tieto 2021). 
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Nykyisellään Kilpilahden teollisuusalueen jäähdytysvedet puretaan Emäsalon vesi-
muodostumaan (2_Ss_024 Rannikko, tyyppi Suomenlahden sisäsaaristo), jonka eko-
loginen tila on välttävä (SYKE Avoin Tieto 2021). Vuosina 2018-2019 mereen joh-
dettu jäähdytysvesimäärä on vaihdellut välillä 130 707–133 890 m³/h. Lämpö-
kuorma on ollut samaa tasoa (3 588–3 669 GJ/h) edellisvuosiin verrattuna (Kymijoen 
vesi ja ympäristö ry 2019, Kymijoen vesi ja ympäristö 2020). 

Pienvesiin kohdistuva kuormitus riippuu voimakkaasti valuma-alueiden käytöstä. 

Maatalouden hajakuormituksella sekä haja-asutuksen jätevesikuormituksella on vai-
kutusta sekä ravinnepitoisuuksiin että koliformisten bakteerien esiintymiseen. Teol-
lisuudella ja asutuksella on vaikutusta anioneiden ja kationeiden sekä mahdollisten 
haitta-aineiden pitoisuuksiin (Kujala 2011, Ramboll Finland Oy 2010).  

 Tulvariskialueet 

Tulevaisuudessa ilmastonmuutos voi lisätä meritulvien riskiä Suomessa valtamerten 

pinnannousun ja merivedenkorkeuden vaihtelun myötä. Hankkeen linjausvaihtoeh-
dot sijoittuvat enimmäkseen Uudenmaan meritulvakartan (yleispiirteinen tulvavaa-
rakartta, nro 38) alueelle sekä Vuosaaren ja Itäsalmen alueella Helsinki-Espoo -me-
ritulvakartan (yksityiskohtainen tulvavaarakartta, nro 97) alueelle (Kuva 5-58). Me-
ritulviin varaudutaan tulvakarttojen ja hallintasuunnitelmien sekä Ilmatieteen laitok-
sen ennusteiden avulla. Alin suositeltava rankentamiskorkeus Helsingissä on 280 cm 
(perustana vuoden 2100 ylittymistaajuus 1/250 tapausta vuodessa, N2000-järjes-
telmä) (Kahma ym. 2014). Eri linjausvaihtoehtojen osuminen tulvariskialueille on 
esitetty Kuva 5-58. 

 

Kuva 5-58. Hankealueelle sijoittuvat tulvariskialueet: Uudenmaan meritulvakartta, yleispiirtei-
nen tulvavaarakartta, nro 38 (vihreä rajaus) sekä Helsinki-Espoo -meritulvakartta, yksityis-
kohtainen tulvavaarakartta, nro 97 (punainen rajaus). 
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6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI JA 

SIINÄ KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT  

6.1 Arvioitavat vaikutukset 

Tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittö-
miä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastel-

laan hankkeen aiheuttamia ympäristövaikutuksia: 

- väestöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen 
- maahan, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen sekä eliöihin 

ja luonnon monimuotoisuuteen 
- yhdyskuntarakenteeseen, aineelliseen omaisuuteen, maisemaan, kaupunki-

kuvaan ja kulttuuriperintöön 
- luonnonvarojen hyödyntämiseen sekä 

- näiden tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. 

Hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan seitsemän toteutusvaihtoehdon osalta, 
jossa tarkastelun kohteena on Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämpöjen hyödyn-
täminen Helsingin kaukolämmöntuotannossa ja lämmönsiirtojohdon rakentaminen 
Kilpilahdesta Vuosaareen. Toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia verrataan nollavaihto-
ehdon eli hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin. On mahdollista, että tek-
nistaloudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoehdoista jää pois tarkaste-

luista ja YVA-selostuksesta. 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikaisten vaikutusten lisäksi 
rakentamistöiden sekä käytöstä poistamisen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdol-
lisia yhteisvaikutuksia alueella olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa 
arvioidaan. Vaikutusten arviointi toteutetaan asiantuntija-arviona pohjautuen osin 
mm. mallinnuksiin ja laskennallisiin menetelmiin. 

6.2 Alustavasti merkittävimpien ympäristövaikutusten 
tunnistaminen 

Ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetetaan YVA-lain mukaisesti toden-
näköisesti merkittäviksi arvioituihin ja koettuihin vaikutuksiin. Todennäköisesti mer-
kittävien ympäristövaikutusten arvion ja kuvauksen on katettava hankkeen välittö-
mät ja välilliset, kasautuvat, lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin pysyvät ja väli-
aikaiset, myönteiset ja kielteiset vaikutukset sekä yhteisvaikutukset muiden ole-
massa olevien ja hyväksyttyjen hankkeiden kanssa.  

Erilaisten ympäristövaikutusten merkittävyyttä on alustavasti arvioitu YVA-ohjelma-
vaiheessa toiminnan luonne, laajuus, sijainti ja olosuhteet huomioon ottaen. Alusta-
vasta merkittävyyden arvioinnista on keskusteltu yhteysviranomaisen kanssa YVA-
menettelyn ennakkoneuvottelussa. Ohjelmavaiheessa on alustavasti arvioitu, että 
merkittävin painoarvo kohdistuu rakentamisen aikaisista vaikutuksista maankäyt-

töön, luonnonympäristöön, liikenteeseen, meluun ja tärinään. Vaikutuksia on arvioitu 
aiheutuvan mm. maan pinnalle kohdistuvasta rakentamisesta (maaputkiosuudet, 
tunnelien suuaukot, pystykuilut, ajotunnelit) sekä rakentamisen aikaisesta louhin-
nasta ja louheen kuljetuksesta. Toiminnan aikana vaikutuksia kohdistuu lähinnä 
maankäyttöön. Myönteisiä vaikutuksia hankkeesta aiheutuu hukkalämmön hyödyn-
tämisestä energiana (sivuvirtojen hyödyntäminen) ja tätä kautta energiatehokkuu-
den kasvattamisesta. Lisäksi myönteisiä vaikutuksia aiheutuu Kilpilahden merialuee-



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  146 

 

seen, kun osa nykyisin mereen johdettavasta jäähdytysveden lämpöenergiasta hyö-
dynnettäisiin hankkeessa kaukolämmöntuotannossa ja näin ollen merialueelle koh-
distuisi merkittävästi pienempi lämpökuorma. 

6.3 Tarkastelu- ja vaikutusalueiden rajaukset 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan sekä hankealueen sisälle että han-
kealueen ulkopuolelle ulottuvien toimintojen ympäristövaikutuksia. Hankealueen ul-
kopuolelle ulottuvaa toimintaa on esimerkiksi rakentamisen aikaiset kuljetukset 
maanteitse.  

Tarkastelualueella tarkoitetaan kullekin vaikutustyypille määriteltyä aluetta, jolla ky-
seistä ympäristövaikutusta selvitetään ja arvioidaan. Se määritellään niin suureksi, 
ettei merkityksellisiä ympäristövaikutuksia voida olettaa ilmenevän alueen ulkopuo-
lella. Vaikutusalueella tarkoitetaan aluetta, jolla ympäristövaikutusten arvioidaan il-
menevän. Jos arviointityön aikana kuitenkin käy ilmi, että jollakin ympäristövaiku-

tuksella on ennalta arvioitua laajempi vaikutusalue, määritellään tarkastelu- ja vai-
kutusalueiden laajuudet kyseisen vaikutuksen osalta uudestaan. Näin varsinainen 
vaikutusalueiden määrittely tehdään arviointityön tuloksena ympäristövaikutusten 
arviointiselostuksessa. Ympäristövaikutuksille on alustavasti määritelty seuraavat 
vaikutusalueet. 

Hankkeen välittömiä maankäyttövaikutuksia tarkastellaan varsinaisella hankealu-
eella sekä 1–2 kilometriä leveällä vyöhykkeellä sen ympärillä. Tarkasteluvyöhyke on 
rajattu niin laajaksi, että maankäyttöön suoranaisesti vaikuttavat fyysiset tekijät, ku-
ten meluvaikutukset jäävät varmasti aluerajauksen sisälle.  

Maisemavaikutusten tarkastelualueen laajuudeksi on arviointiohjelmavaiheessa 
alustavasti määritelty noin 1–2 kilometriä. Tarkastelualueen laajuus perustuu pää-
asiassa hankkeen arvioituun visuaaliseen vaikutusalueeseen. Tarkastelualuetta laa-
jennetaan kuitenkin tarvittaessa, mikäli yleispiirteisessä arvioinnissa havaitaan mer-
kittäviä vaikutuksia kauemmas sijoittuviin kohteisiin. Hankkeella on suoria maisema-

vaikutuksia ajotunneleiden suuaukkojen, pystykuilujen ja maakaivantolinjojen sekä 
niihin liittyvien työmaa- ja huoltoteiden osuuksien kohdalla. 

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan toiminnan aiheuttamien ilma-
päästöjen leviämisen asiantuntija-arvio noin 10 kilometrin etäisyydelle hankealu-
eesta. Vaikutuksia ilmanlaatuun tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä asiantun-
tijapohjaisesti arvioidaan hankkeesta aiheutuvan. Kuljetusten ilmanlaatuvaikutuksia 

arvioidaan kuljetusreittien läheisyydessä.  

Ilmastovaikutusten arvioinnissa huomioidaan hankkeen rakentamisen ja käytön 
aikana muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt. Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksia päästöjen vähentämistavoitteisiin eri tasoilla 
(esimerkiksi Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoite, alueelliset ja kansalliset ta-
voitteet). Hanke vaikuttaa ilmastonmuutokseen vähentämällä kaukolämmön tuotan-
nossa kasvihuonekaasupäästöjen syntymistä (ilmastonmuutoksen hillintä). Vaikutus-

ten arvioinnissa huomioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen. 

Meluvaikutuksia tarkastellaan siinä laajuudessa, kuin mitä asiantuntijapohjaisesti 
arvioidaan hankkeesta aiheutuvan. Meluvaikutusten arviointi toteutetaan osin asian-
tuntija-arviona ja osin melumallinnuksen avulla. Melun tarkastelualueena on noin 
kahden kilometrin säde hankealueesta. Tarvittaessa tarkasteltava vaikutusalueen 
laajuus ulotetaan lähimmille luonnonsuojelualueille asti. 
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Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan hankealueella. Vaikutusten 
arvioinnissa kuvataan ne vaikutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttami-
sella on kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoi-
siin lajeihin sekä Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokoh-
teisiin. Vaikutuksia suojelualueisiin arvioidaan niiden suojelualueiden osalta, jotka si-
jaitsevat hankealueen läheisyydessä, sekä joiden suojeluperusteisiin hankkeesta 
mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. 

Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan han-
kealueella ja sen välittömässä läheisyydessä, noin 0,5 kilometrin etäisyydellä hanke-
alueesta. 

Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön tarkastellaan alueellisesti ja valtakunnalli-
sesti. 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten (terveydelliset, taloudelliset ja sosiaaliset) ar-
vioinnissa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan ympäristön muutoksia ja niistä joh-
tuvia vaikutuksia ihmisten elinoloihin. Hankkeen sosiaalisia vaikutuksia arvioidaan 
hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia 
arvioita, lisäksi toteutetaan asukaskysely. Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavien 
tekijöiden (maankäyttö, melu, maisema, liikenne) vaikutuksia tarkastellaan alueelli-
sesti siinä laajuudessa, kuin mitä hankkeen vaikutusarviot osoittavat hankkeesta ai-
heutuvan vaikutuksia. Osa sosiaalisista vaikutuksista (esim. elinkeinovaikutukset) 
ulottuvat laajemmalle alueelle ja niitä arvioidaan seutukohtaisesti. 

YVA-ohjelman vesistöjen ja vedenlaadun sekä ekologisen tilan kannalta tarkas-
telu- ja vaikutusalue on hankealueella linjausten kanssa risteävät uomat. Merialueelle 
ei arvioida aiheutuvan hankkeesta haitallisia vaikutuksia. Myönteisiä vaikutuksia ai-
heutuu Kilpilahden edustan merialueeseen lämpökuorman määrän vähenemisestä. 

Liikenteellisten vaikutusten tarkastelualueeksi on alustavasti määritetty maantie-
kuljetusten osalta noin 10 km. Mikäli nähdään tarpeelliseksi selvittää louheen ja maa-

ainesten hyötykäyttökohteita ja mahdollisia välivarastointimahdollisuuksia laajem-
malla alueella, laajennetaan tarkastelualuetta. 

YVA-menettelyn aikana arviointityön osana tehdään seuraavat erillisselvitykset tuke-
maan olemassa olevaa aineistoa: 

- Kaukolämpölinjausten alustava yleissuunnittelu 
- Luontoselvitys linjausten maaputkiosuuksilla (tehty kesällä 2021, lisäselvityk-

set tarvittaessa keväällä ja kesällä 2022) 
- Melumallinnus rakentamisen aikaisesta melusta 
- Louheen ja maa-ainesten välivarastointiselvitys 
- Asukaskysely. 

Hankkeen myöhemmissä vaiheissa tehdään tarvittaessa lisäksi muita selvityksiä. 

6.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyt-
töön ja rakennettuun ympäristöön 

Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön voivat olla joko välittömiä tai 
välillisiä. Hanke saattaa aiheuttaa ympäristössä sellaisia muutoksia, jotka vaikuttavat 
nykyiseen maankäyttöön tai muuttavat tulevan maankäytön suunnitteluun liittyviä 
lähtökohtia tai reunaehtoja. Välillisiä vaikutuksia voi syntyä esimerkiksi ympäristön 
häiriötekijöiden muutoksista, kuten esimerkiksi lisääntyvästä tai vähenevästä liiken-
teestä, melusta tai päästöistä. 
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Hankealueen maankäytön nykytila selvitetään kartta- ja ilmakuvatarkasteluihin pe-
rustuen. Arviointia varten selvitetään välittömän vaikutusalueen voimassa ja vireillä 
olevat kaavat sekä muut maankäytön suunnitelmat. Vaikutusten arvioinnissa kuva-
taan hankkeen suhdetta sekä nykyiseen että suunniteltuun yhdyskuntarakenteeseen, 
maankäyttöön ja kaavoitukseen. Lisäksi arvioidaan hankkeen suhdetta valtakunnal-
lisiin alueidenkäyttötavoitteisiin nähden. Mahdolliset maankäytön ristiriidat osoite-
taan ja kuvataan. 

Vaikutusten arvioinnista vastaa maankäytön asiantuntija. 

6.5 Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen 

Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten 
määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Arvioinnissa tar-
kastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia. Vaiku-
tusarvioinnissa keskitytään rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointiin, sillä toi-

minnan aikana liikenne on hyvin vähäistä. Rakentamisen aikaisen liikenteen ja kul-
jetusten vaikutusarvioinnissa hyödynnetään laadittavaa louheen ja maa-ainesten vä-
livarastointiselvitystä (luku 6.13). 

Tarkastelussa otetaan huomioon erikseen raskaan liikenteen ja henkilöliikenteen 
määrän muutos hankkeen seurauksena. Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat 
vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja liikenteen sujuvuuteen arvioidaan. Erityistä 
huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin koh-

teisiin, kuten asutukseen, päiväkoteihin ja virkistysalueisiin. 

Kuljetuksista aiheutuvat päästöt ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun, meluvaikutukset 
sekä vaikutukset viihtyisyyteen ja liikenneturvallisuuteen arvioidaan liikenteellisten 
muutosten perusteella. Liikenteellisiä vaikutuksia tarkastellaan hankealueelle johta-
vien teiden ympäristössä. Liikenneväylien nykytila ja tiedossa olevat suunnitelmat 
otetaan huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä esite-

tään havainnollisina karttakuvina. 

Arvioinnin suorittaa liikennevaikutuksiin perehtynyt asiantuntija. 

6.6 Meluvaikutukset 

Hankkeen käytönaikainen melu on vähäistä, melua aiheutuu lähinnä Kilpilahden te-
ollisuusalueelle sijoitettavasta lämpöpumppulaitoksesta. Samalla suurella teollisuus-
alueella sijaitsee useita muitakin melulähteitä. Käytön aikaiset meluvaikutukset arvi-
oidaan asiantuntija-arviona, joka perustuu suunnittelutietoihin, huoltoliikenteen 
määriin, kokemuksiin muiden vastaavien kohteiden sekä toimintojen melusta ja si-
joituspaikan ympäristön nykyisen melun selvityksiin.  

Tunnelin ilmanvaihdosta aiheutuu ääntä ilmanottoaukkojen ja poistoaukkojen lähei-
syydessä. Tunnelin savunpoistopuhaltimien koekäytöstä saattaa aiheutua ajoittaista 
melua. Tunneliosuuden talotekniikasta, pumppaamot yms., aiheutuu melua tunnelin 

sisätiloihin. Huoltoliikenteestä voi aiheutua vähäistä melua ja tärinää sekä häiriöitä 
ympäristöön hetkittäin. Edellä mainitut meluvaikutukset arvioidaan asiantuntija-ar-
viossa, jossa käydään yksityiskohtaisesti läpi hankealueen melulähteet (pumppuase-
mat, IV-aukot) ja niiden mahdolliset meluvaikutukset lähimpien häiriintyvien kohtei-
den luona. 

Rakentamisen aikainen melu voi olla paikallisesti merkittävää, joten rakennusajan 
meluvaikutusten arviointi tehdään melumallinnuksen avulla kriittisten työvaiheiden 
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ja sijaintien osalta. Kriittisiä kohteita ovat esimerkiksi tunnelityömaiden aloituskoh-
dat, kun kallion porausta ja räjäytystä tehdään maanpäällä. Lisäksi tunnelirakenta-
misessa aiheutuvan louheen käsittelystä (esim. mahdolliset murskausasemat) aiheu-
tuvan ympäristömelun sekä kivi- ja maa-aineskuljetusten liikennemelun meluvaiku-
tukset mallinnetaan. Mallinnuksessa huomioidaan maahan kaivettavan putkiosuuden 
rakentamisen meluvaikutukset paikoissa, jossa putkikaivannon rakentamiseen vaa-
ditaan merkittäviä louhintatöitä (esim. yli 20 m louhintamatkat), mikäli nämä ovat 
YVA-selostusvaiheessa teknisen suunnittelun ja kallioperäselvitysten pohjalta tie-

dossa. Linjan rakentamisen koneääniä (mm. kaivinkoneet) ei mallinneta, koska vai-
kutukset ovat lähtökohtaisesti vähäiset ja rinnastettavissa tavanomaiseen infrara-
kentamiseen. Lisäksi staattinen melumallinnus kuvaa heikosti jatkuvassa sijainti-
muutoksessa olevien työkoneiden käytännön meluvaikutusta. Maahan kaivettavan 
putkiosuuden rakentamisen meluvaikutukset vastaavat normaalin kaukolämpöput-
kistolinjan rakentamista – vastaavaa työtä tehdään runsaasti mm. taajama-alueilla, 
eikä sitä ole koettu erityisen häiritseväksi. Mallinnuksissa tarkastellaan rakentamisen 

aikaista melua hankealueen ympäristössä, sillä laajuudella, kun melulla todetaan ole-
van merkitystä. Louhintatöiden (erityisesti poraus) aiheuttama runkomelu huomioi-
daan tärinävaikutusten arvioinnissa (ks. luku 6.7). 

Melun leviämisen laskentaan käytetään yhteispohjoismaisia teollisuuden ja tieliiken-
teen ympäristömelun laskentamalleja. Mallien tarvitsemia lähtötietoja ovat kunkin 
melulähteen sijainti ja melupäästö sekä suunnittelualueen ja sen ympäristön maasto, 
joka koostuu maanpinnan muodoista ja laadusta sekä rakennuksista ja muista es-

teistä. Laskentapisteissä esiintyvän melutason määräävät lähteiden melupäästöt, 
lähteen ja pisteen välinen etäisyys sekä melun etenemisreittien akustiset ominaisuu-
det. Ne määräytyvät heijastavina tai absorboivina pintoina sekä meluesteinä toimi-
vista maaston muodoista ja rakennuksista. Pintojen heijastavuus riippuu niiden akus-
tisesta pehmeydestä: mm. asfaltti ja vesi ovat kovia ja useimmat muut maanpinnat 
pehmeitä.  

Pehmeän maanpinnan ja esteiden vaikutus on melumallissa muodossa, joka vastaa 

melun leviämistä suosivia sääolosuhteita. Niitä ovat kohtalainen myötätuuli ja tyyni 
selkeä yö. Pitkäaikaisen keskimääräisen melutason eli keskiäänitason kannalta melun 
leviämiselle edullisten olosuhteiden painoarvo on merkittävin. Tästä syystä laskenta-
mallin sisältämät olosuhteet tuottavat laskentatuloksen, joka vastaa pitkän ajanjak-
son keskiäänitasoa. 

Melun laskenta tehdään kolmiulotteisessa akustisessa melulähde- ja maastomallissa, 
joka käsittää suunnittelualueen sekä sen lähialueet. Maastomalli muodostetaan ylei-
sesti saatavilla olevasta digitaalisesta maastoaineistosta sekä hankkeen suunnittelu-
tiedoista.  

Ympäristön melutasojen laskenta tehdään melumallinnusohjelmalla SoundPLAN tai 
Datakustik Cadna/A, joka sisältää käytettävän melulaskentamallin. Mallinnuksen tu-
lokset esitetään havainnollisina melukarttoina. 

Mallinnustulokset esitetään tilanteelle, jossa käytön- tai rakennusajan melu on suu-
rimmillaan. Mallinnus ei huomioi hankkeen ulkopuolisia melulähteitä, vaan saatuja 
tuloksia voidaan vertailla esimerkiksi alueelle tehtyihin tie- ja teollisuusmelun mallin-
nustuloksiin. 

Tuloksia tarkastellaan ensisijaisesti ympäristön melulle altistuvissa eli ns. herkissä 
kohteissa, joita ovat vakituiset ja loma-asuinrakennukset, koulut, päiväkodit ja hoi-
tolaitokset sekä virkistysalueet ja luontokohteet. Meluvaikutusten arviointi tehdään 
vertaamalla altistuvien kohteiden melutasoa ympäristömelulle asetettuihin ohjear-

voihin. 
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Meluarvioinnin suorittaa ympäristömelun asiantuntija. 

6.7 Tärinävaikutukset 

Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aiheuttamaa runkomelua sekä 
tärinän vaikutuksia rakenteille ja asuinviihtyvyydelle.  

Tärinävaikutuksia arvioidaan asiantuntijatyönä, jossa tarkastellaan laskennallisesti 
rakentamisen aikaisen louhinnan ja kuljetusten aiheuttamia tärinävaikutuksia raken-
teiden vaurioitumisriskin sekä asuinviihtyvyyden kannalta. Louhinnan tuottaman run-
komelun osalta vaikutusten arviointi pohjautuu aikaisempien vastaavista toimin-
noista saatuun tietoon, eikä runkomelua mallinneta erikseen. Toiminnan merkittä-
vimpiä runkomelulähteitä on tunnelin eri vaiheiden kallioporaukset, joiden potenti-
aaliset vaikutusalueet kartoitetaan ja esitetään toimenpiteet runkomeluvaikutusten 
minimoimiseksi. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat ra-
kennukset ja rakennelmat, maa- ja kallioperän ominaisuudet sekä tärinän etenemi-

nen eri etäisyyksille. Lisäksi arvioidaan ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaiku-
tukset. Esiin tuodaan toimenpiteet tärinävaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen. 

Myöhemmin hankkeen rakentamisen aikana tarkkaillaan lähimpiä kohteita (mittauk-
sin) ja säädetään räjäytyksiä (panoskoko yms.) siten, että tärinän suositusarvot eivät 
ylity. 

Tärinäarvioinnin suorittaa tärinävaikutuksiin perehtynyt asiantuntija. 

6.8 Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun 

Rakentamisen aikana päästöjä ilmaan hankkeesta aiheutuu louheen ja maamassojen 
kuljettamiseen liittyvän liikenteen päästöinä sekä rakentamisen aikaisesta pölyämi-
sestä. 

Toiminnan aikana hankkeesta ei aiheudu päästöjä ilmaan. Arvioitavat toiminnan ai-

kaiset ilmapäästöt liittyvät pääasiassa tehtäviin huolto- ja kunnossapitokäynteihin. 

Sekä rakentamisen että toiminnan aikaisten kuljetusten päästöjen aiheuttamia vai-
kutuksia ilmanlaatuun arvioidaan vertaamalla hankkeen kuljetusten aiheuttamia 
päästöjä nykyiseen liikenteeseen ja nykyiseen ilmanlaatuun. Kuljetusten päästöt las-
ketaan perustuen rakentamisen aikana syntyvän louheen ja maamassojen keskimää-
räisiin kuljetusmatkoihin. Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset perustuvat huolto-
liikenteen määriin ja reitteihin. 

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin suorittaa ilmanlaatuvaikutuksiin perehtynyt asian-
tuntija. 

6.9 Ilmastovaikutukset 

Hanke vaikuttaa ilmastonmuutokseen vähentämällä kaukolämmön tuotannossa kas-
vihuonekaasupäästöjen syntymistä (ilmastonmuutoksen hillintä). Vaikutusten arvi-

oinnissa huomioidaan myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen. 

Hankkeen rakentamisen ja käytön aikaisia keskeisiä kasvihuonekaasupäästöjen läh-
teitä ovat: käytettävien materiaalien hankinnasta aiheutuvat päästöt, työmaatoimin-
noista aiheutuvat päästöt ja lämpöpumppulaitoksen operoinnista aiheutuvat päästöt. 
Vaikutusten arvioinnissa huomioidaan rakentamisen ja käytön aikaisten vaikutusten 
lisäksi käytöstä poistosta aiheutuvat vaikutukset. Hankkeen toteuttamisesta aiheu-
tuvia haitallisia ilmastovaikutuksia tarkastellaan perustuen hankkeen suunnittelusta 
saatavaan tietoon. Eri hankevaihtoehdoista muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  151 

 

arvioidaan laskennallisesti perustuen käytettäviin päämateriaaleihin ja -massoihin. 
Sen lisäksi arvioidaan laskennallisesti lämpöpumppulaitoksen käytöstä aiheutuvat 
kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutuksia vertaillaan vaihtoehtoon VE0. Laskelmassa 
huomioidaan lämpöpumppujen vaatima sähkönkäyttö. Sähkönkäytön päästöjen 
osalta arviointi perustuu tällä hetkellä käytettävään Tilastokeskuksen sähkön pääs-
tökertoimeen. Vaikutusten arvioinnin lähtöoletukset, laskentamenetelmät ja epävar-
muudet kuvataan. 

Arvioinnin tulokset suhteutetaan Helsingin kaupungin, pääkaupunkiseudun ja Uuden-
maan kasvihuonekaasujen kokonaispäästöihin. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan 
hankkeen rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen 
vaikutuksia päästöjen vähentämistavoitteisiin eri tasoilla (esimerkiksi Helsingin kau-
pungin hiilineutraaliustavoite, alueelliset ja kansalliset tavoitteet). 

Arvioinnin suorittaa ilmastovaikutuksiin perehtynyt asiantuntija. 

6.10 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin 

Maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu 
suunniteltujen toimintojen sijaintiin suhteessa vallitseviin hydrogeologisiin olosuhtei-
siin. Vaikutuksia tarkastellaan hankkeen rakentamisalueella ja sen lähiympäristössä. 
Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset arvioidaan erikseen. Lisäksi arvioidaan 
haitallisten vaikutuksien syntymisen todennäköisyys ja merkittävyys, sekä arvioi-
daan poikkeustilanteen vaikutukset ja esitetään toimenpiteet haitallisten vaikutuk-

sien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. 

Hankealueen kallioperän, maaperän ja pohjaveden nykytila selvitetään ympäristö-
hallinnosta, Geologian tutkimuskeskuksesta ja muista julkisista lähteistä saatavilla 
olevien tietojen avulla. Tarkentavia maastotutkimuksia ei alueella tässä vaiheessa 
tehdä. Alueen nykytilatiedot päivitetään ja täydennetään arviointiselostukseen. 

Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan asiantuntijatyönä ko-

keneen asiantuntijan toimesta. 

6.11 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelu-
kohteisiin 

YVA-ohjelman nykytilan kuvaukseen on koottu olemassa oleva tieto hankealueen 
kasvillisuudesta, eläimistöstä ja luontokohteista. Tietolähteinä on käytetty seuraavia 

aineistoja ja selvityksiä: 

Koko alue:  

- SYKE, Karpalo-karttapalvelu ja paikkatietoaineistot 2021 
- Suomen metsäkeskus 2021. Erityisen tärkeät elinympäristökuviot. Karttapal-

velu ja paikkatietoaineistot. 
- Uudenmaan liitto 2019 ja 2021. Uusimaa-kaavan 2050 koosteraportti sekä 

maakunnalliset arvokkaiden luontokohteiden (LAKU) paikkatietoaineisto ja 
pdf-kartta.  

- Suomen Lajitietokeskus 2021. Uhanalaisten lajien, luontodirektiivin liitteen IV 
lajien sekä päiväpetolintujen ja pöllöjen havainnot.  

Porvoo:  

- Porvoon Kilpilahden–Mickelsbölen yleiskaavan luontoselvitykset 2018 (Routa-
suo & Lammi 2021) 



   

 
 

Helen Oy 

Kilpilahden teollisuusalueen hukkalämmön hyödyn-

täminen Helsingin kaukolämmön tuotannossa 

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Joulukuu 2021 

  152 

 

- Porvoon seudun maakunnallisesti arvokkaat lintukohteet (Lehtiniemi ym. 
2013) 

- Kilpilahden osayleiskaavan luontoselvitys (Porvoon kaupunki 2007) 

Sipoo: 

- Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvitykset 2006 (Virrankoski ym. 2006) 
- Kringelmalmin osayleiskaavan luontoselvitys (Pimenoff 2004) 
- Sipoon Nevas Gårdin asemakaava-alueen luontoselvitys 2013 ja täydennys 

2014 (Lammi 2013 ja 2014). 
- Boxin osayleiskaavan luontoselvitys 2003 (Routasuo & Heinonen 2004) 
- Hangelbyträsketin puutarhakylän asemakaavan luontoselvitys 2017 (Metsä-

nen 2017) 
- Jontaksen puutarhakylän asemakaavan luontoselvitys 2015 (Mäkinen 2015) 
- Eriksnäsin osayleiskaava-alueen luontoselvitykset vuosina 2010-2012 

(Faunatica Oy 2012) Gumbostrandin luontoselvitys (Yrjölä ym. 2019) ja Gum-
bostrand-Västerskog-Hitå -luontoselvityksen täydennys (Korvenpää 2020) 

- Västerskogin osayleiskaavan luontoselvitys 2003 (Nironen 2004) 

Helsinki: 

- Helsingin karttapalvelu, luontotietopalvelun virkaversio 2021  
- Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 

2008) 

Sipoo ja Helsinki:  

- Uudenmaan maakunnallisesti tärkeät lintualueet (Tringa ry 2019). 

 

Lisäksi YVA-hanketta varten tehtiin luontoselvitys kesän 2021 aikana. Niissä kartoi-
tettiin putkilinjojen kohdat noin 100 metriä leveältä vyöhykkeeltä sekä lisäksi tunne-
lien suuaukkojen, ajoyhteyksien ja pystykuilujen kohdat. Luontoselvityksen alustavat 

tulokset olivat käytettävissä hankevaihtoehtojen alustavassa yleissuunnittelussa. 
Suunniteltuja linjauksia ja toteutustapaa (maaputki/tunneli) muutettiin useissa koh-
dissa, jotta arvokkaita luontokohteita pystyttiin ottamaan huomioon. Luontoselvityk-
sen tuloksiin on viitattu nykytilan kuvauksessa, ja tarkemmin ne raportoidaan YVA-
selostuksessa. Osa viime vaiheessa muutettujen putkilinjojen kohdista on sellaisia, 
että niitä ei ole tarkistettu maastossa. YVA-menettelyn mukaisten vaihtoehtojen 
osalta tarkistustarpeita on lähinnä itäosassa Kilpilahden eteläpuolella sekä länsi-

osassa Immersbackan alueella. Lisäselvityksiä tehdään tarvittaessa keväällä ja ke-
sällä 2022. 

YVA-selostuksessa tarkennetaan YVA-ohjelmassa esitettyä luonnonympäristön nyky-
tilan kuvausta sekä arvioidaan ne vaikutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen to-
teuttamisella on kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huo-
mionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000-alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin 
luontokohteisiin. Lisäksi tarkastellaan laajemmin vaikutuksia luonnon monimuotoi-

suuteen ja ekologisiin yhteyksiin sekä mm. haitallisten vieraslajien leviämiseen. Ar-
vioinnissa huomioidaan sekä suorat että epäsuorat vaikutukset ja arvioidaan vaiku-
tusten merkittävyys. Ennakkoon arvioiden hankkeen merkittävimmät luontovaiku-
tukset ovat rakennusvaiheen suoria vaikutuksia, kun putkilinjoja ja tunneleita raken-
netaan ja puusto ja muu kasvillisuus raivataan rakentamisalueilta. Luontovaikutusten 
arviointia ja vaikutusalueen rajaamista varten ovat käytettävissä arviointityön aikana 
laadittavat muut vaikutusarvioinnit. 
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Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon 
arviointia koskeva ohjeistus (mm. Söderman 2003, Nieminen & Ahola 2017, Ympä-
ristöministeriö 2021). Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon 
luontokohteiden ominaispiirteet ja herkkyys ja lajien elinympäristö- ja kasvupaikka-
vaatimukset sekä viimeisimmät arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta 
Suomessa (Kontula & Raunio 2018, Hyvärinen ym. 2019). Jos hankkeen vaikutukset 
ulottuvat Natura 2000 -alueille arvioidaan niiden osalta luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. Lisäksi arvioinnissa annetaan suosituksia 

mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seurannasta. 

Luontovaikutukset arvioi biologi, jolla on kokemusta vastaavista vaikutusarvioin-
neista. 

6.12 Vaikutukset vesistöihin 

Tarkastelualueena on hankealueella linjausten kanssa risteävät uomat (Kuva 5-57). 

Merialueelle ei arvioida aiheutuvan hankkeesta haitallisia vaikutuksia. Myönteisiä vai-
kutuksia aiheutuu Kilpilahden edustan merialueeseen lämpökuorman määrän vähe-
nemisestä. Arviointi tehdään asiantuntijatyönä hyödyntäen olemassa olevaa tutki-
mus- ja tarkkailutietoa sekä tietoa vesialueiden nykyisestä tilasta. 

Vesialueelle sijoittuvat tunnelit sijaitsevat niin syvällä merenpohjan alla, ettei niillä 
katsota olevan suoria tai epäsuoria vaikutuksia merenpohjaan tai vedenlaatuun toi-
minnan aikana. Tunnelien kuivatus- ja vuotovesiä varten rakennetaan hulevesijär-

jestelmä, jonka kautta hulevedet johdetaan kunnalliseen hulevesijärjestelmään. 

Vesistöuomien kohdalla tai läheisyydessä maaputkilinjan sekä huoltoyhteyksien 
(huoltotiet ja ajotunnelit) rakentaminen voi aiheuttaa hetkellistä kiintoainekuormi-
tusta ja samentumista, mikäli uomiin joudutaan kajoamaan tai rakentaminen sijoit-
tuu lähelle uomia. Kiintoaineen ja sameuden leviämistä voidaan ehkäistä käyttämällä 
mahdollisuuksien mukaan silttiverhoa tai suotopatoa mahdollisissa uomien alituskoh-
teissa, mikäli maaputkilinjaan ei voida viedä uoman ali alitusmenetelmällä, jolloin 

uomaan ei kajota. 

Rakentamisen aikana poraus- ja räjäytystyössä muodostuu räjäytyslankajätettä sekä 
räjähdysainejäämiä, jotka aiheuttavat typpikuormitusta ympäristöön.  

Rakentamisessa muodostuvat poraus- ja vuotovedet, joissa on sementti- ja räjäy-
tysainejäämiä, johdetaan laskeutusaltaiden tai mahdollisesti erillisten työnaikaisten 
työmaavesien käsittelyn laskeutuskonttien kautta ja tarvittaessa käsitellään asian-

mukaisesti ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Erilliskäsittelyllä eh-
käistään typpikuormituksen pääsyä vesistöihin. 

Hankkeessa ei kohdisteta rakentamista suoraan merialueille siten, että siitä voisi 
muodostua vaikutuksia vesistöön tai kalastoon (tunnelit syvällä merenpohjan alla). 
Rakentamisen mahdollisia vaikutuksia Sipoonjoen taimenkantaan arvioidaan niiden 
linjausvaihtoehtojen osalta, jotka kulkevat kyseisen vesimuodostuman valuma-alu-
een halki. 

Hankkeen toteutuessa Emäsalon vesimuodostuman jäähdytysvesikuorma vähenee ja 
tämän vedenlaatuvaikutusten arviointi tehdään asiantuntijatyönä. Jäähdytysveden 
otto jatkuu entisellään, joten siihen liittyvät kalastovaikutukset säilyvät myös ennal-
laan. 

Arvioinnin toteuttaa vesistövaikutusten arviointiin perehtynyt biologi tai limnologi. 
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6.13 Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoi-
tuksen vaikutukset 

Rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden (ml. maa-
massat) määrät, laatu, käsittelytekniikat sekä hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisut 
kuvataan ja niiden perusteella jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä aiheutuvat ym-
päristövaikutukset arvioidaan. Arvioinnissa hyödynnetään teknisestä suunnittelusta 
ja vastaavan kaltaisista hankkeista saatavia tietoja. Toimet jätteiden sekä sivutuot-

teiden määrän minimoimiseksi kuvataan. 

Rakentamisessa muodostuvan louheen ja maa-ainesten ympäristövaikutukset arvi-
oidaan hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä mahdollisten kuljetus-
ten osalta. Lisäksi YVA-selostusta varten laaditaan hankkeen louheen ja maa-aines-
ten välivarastointiselvitys. Selvityksen tarkoituksena on selvittää hankkeen rakenta-
misessa syntyvän kiviaineksen sekä maa-ainesten välivarastoinnin tarpeet, potenti-
aaliset välivarastot Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan alueella, mahdollisuudet hyödyn-

tää aineksia muissa meneillä/suunnitteilla olevissa infrahankkeissa. Selvityksessä 
tarkastellaan louheen ja maa-ainesten kuljetusreittejä, liikennemääriä ja kuljetusten 
ajoittumista. Louhittava kivimateriaali ja maa-ainekset ovat tämänhetkisten suunni-
telmien mukaan lähtökohtaisesti urakoitsijan vastuulla ja urakoitsijan ympäristölu-
van piirissä tai tarvittaessa hanketta varten haettavan erillisen ympäristöluvan pii-
rissä. Näin ollen itse louheen ja maa-ainesten välivarastoinnin vaikutukset eivät 
kuulu YVA-menettelyyn. 

6.14 Vaikutukset luonnonvarojen käyttöön 

YVA-selostuksessa kuvataan luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvat vaikutuk-
set, joita voi aiheutua sekä luonnonvarojen käytöstä että käytön estymisestä. Luon-
nonvarojen hyödyntämisessä tarkastellaan muun muassa rakentamisessa syntyvän 
louheen hyödyntämistä ja käyttöä sekä hankkeen tarvitsemien materiaalien kulu-

tusta yleisellä tasolla. 

Arvioinnissa huomioidaan Kilpilahden teollisuusalueella muodostuvan hukkalämmön 
hyödyntäminen energiana ja näin energiatehokkuuden kasvattaminen sekä sivuvir-
tojen hyödyntäminen. 

6.15 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kult-
tuuriympäristöön 

Arviointiselostuksessa kuvataan hankkeen ja sen tarkastelualueen maiseman ja kult-
tuuriympäristön nykytila. Nykytilan kuvaus, sisältäen muun muassa alueen maise-
man perusrakenteen ja kulttuuriympäristön keskeiset arvot, laaditaan saatavilla ole-
vien selvitys- ja inventointiaineistojen, rekisteritietojen (mm. Museoviraston mui-
naisjäännösrekisteri), kartta-aineistojen ja ilmakuvien perusteella.   

Maisemavaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää hankealueen maiseman ja 

kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja arvot YVA-menettelyn edellyttämällä tarkkuu-
della keskittyen erityisesti ajotunneleiden suuaukkoihin, pystykuilujen sijainteihin ja 
maakaivantolinjojen osuuksiin. Tarkastelussa keskitytään valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja merkittäviin vaikutuksiin hankkeen vaikutus-
alueella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan muun muassa hankkeen suhdetta laa-
jempaan maisemakokonaisuuteen sekä maiseman ja kulttuuriympäristön valtakun-
nallisiin ja maakunnallisiin arvokohteisiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen aiheuttamia 

vaikutuksia maisemakuvaan. 
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Nykytila ja vaikutukset kuvataan tekstein ja kartoin. Erityistä huomiota kiinnitetään 
arvokohteisiin ja lähellä sijaitsevaan asutukseen. Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti 
huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, miten alue muuttuu hankkeen vaiku-
tuksesta.  

Hankkeen vaikutuksia maisemaan ja kulttuuriympäristöön tarkastellaan asiantuntija-
arviona. 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyy-
teen sekä elinkeinoihin ja aineelliseen omaisuuteen 

Sosiaalisten vaikutusten arviointi (SVA) on vuorovaikutteinen prosessi, jossa tunnis-
tetaan ja ennakoidaan sellaisia yksilöön, yhteisöön tai yhteiskuntaan kohdistuvia vai-
kutuksia, jotka aiheuttavat muutoksia ihmisten elinoloissa, viihtyvyydessä, hyvin-
voinnissa tai hyvinvoinnin jakautumisessa (Sosiaali- ja terveysministeriö 1999). So-
siaalisten vaikutusten arvioinnin yhtenä tavoitteena on vahvistaa eri osapuolten vä-
listä tiedonvaihtoa ja vuoropuhelua. Arviointi tuottaa tietoa eri sidosryhmien tarpeista 
arviointiprosessin aikana sekä hankkeen myöhemmissä vaiheissa, ja toimii tiedon 
jakamisen kanavana. 

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa yhdistyy kokemusperäisen, eli subjektiivisen 
tiedon analyysi sekä asiantuntija-arvio. Arvioinnin avulla etsitään myös keinoja mah-
dollisten haittavaikutusten ehkäisyyn tai lieventämiseen. Ihmisiin kohdistuvien vai-

kutusten tarkastelualue määräytyy muiden vaikutusosioiden vaikutusten laajuuden 
perusteella. 

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan 
hyödyntämällä olemassa olevia lähtötietoja sekä muissa YVA-selostuksen vaikutus-
arviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia arvioita muun muassa maan-
käyttöön kohdistuvista vaikutuksista sekä ilmanlaatu-, melu- ja liikennevaikutuk-
sista. Arvioinnissa huomioidaan alueen nykyinen käyttö ja tarkastellaan hankkeesta 
aiheutuvia muutoksia suhteessa alueen nykytilanteeseen. Tausta-aineistona käyte-
tään hankealuetta kuvaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen ja virkistysalueiden 
sekä niin sanottujen herkkien kohteiden kuten päiväkotien ja koulujen sijoittumista. 
Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakentamisen että toiminnan aikaisia vaikutuksia. 

Eri toimijoiden suhtautumista hankkeeseen selvitetään hyödyntämällä YVA-ohjelma-
vaiheen yleisötilaisuudessa ja hankkeen seurantaryhmässä esitettyjä näkemyksiä, 
jotka huomioidaan myös arviointityössä. Arvioinnin tueksi YVA-selostusvaiheessa to-

teutetaan asukaskysely verkkopohjaisen karttasovelluksen avulla. Kyselyn tavoit-
teena on tavoittaa kohdennetusti mahdollisimman laajasti hankealueen eri toimijoita. 
Hankealueen toimijoille sekä kaikille muille halukkaille osallisille suunnatulla kyselyllä 
on mahdollista tiedottaa hankkeesta, kartoittaa yleistä suhtautumista hankkeeseen 
sekä siihen mahdollisesti liitettäviä huolenaiheita ja näkemyksiä vaikutuksista. Kyse-
lyllä saadaan myös täydennystä ja tarkennuksia mm. alueen virkistyskäytöstä. Ky-
selyn karttapohjaisten kysymysten avulla toimijat voivat merkitä kartalle havainto-
jaan sekä näkemyksiään hankevaihtoehtojen vaikutuksista kirjallisten vastausten li-
säksi. Karttamerkintöjen avulla paikallinen alueellinen tieto saadaan dokumentoitua 
arvioinnin tueksi. Kysely toteutetaan internet-kyselynä siten, että linkki kyselyyn jae-
taan mahdollisimman kattavasti eri toimijoiden nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja 
mahdollisilla sähköpostilistoilla. Kyselyllä pyritään tavoittamaan hankealueen toimijat 
esimerkiksi asukasyhdistykset, vapaa-ajan yhdistykset ja järjestöt. 
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Terveyteen kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan vertaamalla hankkeen arvioituja vai-
kutuksia kunkin vaikutuksen terveysperusteiseen ohjearvoon tai suositukseen. Ter-
veyteen kohdistuvia vaikutuksia saattavat aiheuttaa esimerkiksi liikenne, melu, pöly, 
ilmapäästöt sekä vaikutukset pinta- ja pohjavesiin. Hankkeen riskinarvioinnissa huo-
mioidaan mahdolliset poikkeustilanteet, jotka saattavat vaikuttaa ihmisten tervey-
teen. 

YVA-selostuksessa tarkastellaan yleispiirteisesti hankkeen rakentamisen ja toimin-

nan aikaisia elinkeino- ja työllisyysvaikutuksia.  

YVA-selostuksessa huomioidaan uuden YVA-lain mukaisesti myös hankkeen toden-
näköisesti merkittävät vaikutukset siihen, miten kiinteää ja irtainta omaisuutta käy-
tetään. Ympäristövaikutusten arviointiin ei kuulu niiden vaikutusten arviointi, jotka 
liittyvät kiinteän ja irtaimen omaisuuden arvoon. 

Arvioinnin toteuttaa useita vastaavia selvityksiä laatinut asiantuntija. 

6.16 Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset 

Arviointi perustuu ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseen läm-
mönsiirtolinjan maakaivannon ja tunnelin rakentamisen ja toiminnan aikana. Riski-
tarkasteluun liittyvät niin maankaivu-, tunneli- kuin liikenneriskejä (kuljetukset). Ar-
viointiselostuksessa kuvataan mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet, niiden to-
dennäköisyys sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksien suuruus. Riskinarvioinnissa ar-

vioidaan myös hankkeen alttius sään ääri-ilmiöistä aiheutuville onnettomuusriskeille. 
Rakentamisen ja käyttöön liittyvien riskien tunnistaminen on merkittävä osa han-
ketta. 

Tarkasteltavia näkökulmia on rakentamisen aikainen henkilö- ja ympäristövahinko-
jen mahdollisuus, liikenneturvallisuus ja käytön aikaiset päästöt ympäristöön onnet-
tomuus- ja häiriötilanteessa esimerkiksi putkirikon seurauksena. Riskinarvioinnissa 
huomioidaan korroosionesto- ja vuodonilmaisinkemikaaleihin liittyvä haittariski. Ar-
vioinnissa tunnistetaan mahdolliset ympäristöriskit ja arvioidaan niiden todennäköi-
syyttä ja suuruutta. Arvioinnissa esitetään keinoja onnettomuus- ja häiriötilanteiden 
estämiseksi ja seurausten lieventämiseksi sekä, miten vahinkojen syntymisen estä-
minen otetaan huomioon lämmönsiirtolinjan suunnittelussa, rakentamisen ja käytön 
aikana. 

Arvioinnista vastaa riskinarviointiin perehtynyt asiantuntija. 

6.17 Käytöstä poiston vaikutukset 

Arviointiselostuksessa huomioidaan yleispiirteisesti hankkeen toimintojen käytöstä 
poisto YVA-lain edellyttämän elinkaariajattelun mukaisesti. Käytöstä poiston pitkäai-
kaisia vaikutuksia ympäristöön arvioidaan alustavasti saatavilla olevien tietojen pe-
rusteella. 

6.18 Nollavaihtoehdon vaikutukset 

Hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa hanketta ei 
toteuteta. 

6.19 Yhteisvaikutusten arviointi 

Hankealueen lähiympäristön muut toimijat tunnistetaan ja kuvataan sekä käynnissä 

tai suunnitteilla olevien hankkeiden tiedot tarkastetaan YVA-selostukseen. Hankkeen 
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toiminnasta ja muista alueen toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset ympäristöön 
(mm. ilmanlaatuun, liikenteeseen, meluun) tarkastellaan osana vaikutusten arvioin-
tia. 

6.20 Vaikutusten vertailu ja merkittävyyden arviointi 

Hankkeen ympäristövaikutukset kootaan vertailua varten taulukkoon, jossa vaiku-
tukset esitetään tiivistetysti ja luokiteltuna myönteisiin, kielteisiin ja neutraaleihin 
ympäristövaikutuksiin. Vaikutusten merkittävyyden arvioinnissa huomioidaan vaiku-
tuksen ajallinen kesto ja laajuus sekä vaikutuskohteen herkkyys. Vaikutusten mer-
kittävyyden arvioinnissa käytetään oheisessa taulukossa (Taulukko 6-1) esitettyjä 
kriteerejä. Arvioinnin tulosten perusteella arvioidaan hankkeen ympäristöllinen to-
teutettavuus. 

Taulukko 6-1. Arviointiasteikko vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa. 

Vaikutusten 
merkittävyys 

Suuri +++ 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen ja pitkä-
aikaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen 
++ 

Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan myönteisen muutok-
sen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen elä-
mään tai ympäröivään luontoon. 

Vähäinen + 
Hankkeen aiheuttama myönteinen muutos on havaitta-
vissa, mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäi-
siin toimiin tai ympäröivään luontoon. 

Ei vaikutusta 
Muutos on niin pientä, että se ei käytännössä ole havaitta-
vissa eikä se aiheuta lainkaan haittaa tai hyötyä. 

Vähäinen - 
Hankkeen aiheuttama kielteinen muutos on havaittavissa, 
mutta ei juuri aiheuta muutosta ihmisten päivittäisiin toi-
miin tai ympäröivään luontoon. 

Kohtalainen -- 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen muutok-
sen, joka vaikuttaa paikallisesti ihmisten päivittäiseen elä-
mään tai ympäröivään luontoon. 

Suuri --- 
Hanke aiheuttaa selvästi havaittavan kielteisen ja pitkäai-
kaisen muutoksen, joka vaikuttaa alueellisesti ihmisten 
päivittäiseen elämään tai ympäröivään luontoon. 

 

6.21 Epävarmuustekijät 

Käytössä oleviin ympäristötietoihin ja vaikutusten arviointiin liittyy aina oletuksia ja 
yleistyksiä. Samoin käytettävissä olevat tekniset tiedot ovat vielä alustavia hankkeen 

ollessa esisuunnitteluvaiheessa. Tiedon puutteet voivat aiheuttaa epävarmuutta ja 
epätarkkuutta selvitystyössä.  

Arviointityön aikana tunnistetaan mahdolliset epävarmuustekijät mahdollisimman 
kattavasti ja arvioidaan niiden merkitys vaikutusarvioiden luotettavuudelle. Nämä 
asiat kuvataan arviointiselostuksessa. 
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6.22 Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta 

Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen hait-
tavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä 
esitetään arviointiselostuksessa. Lieventämistoimenpiteiden osalta huomioidaan pa-
ras käyttökelpoinen tekniikka.  

Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa 
ympäristövaikutuksista. Vaikutusten selvittämisen yhteydessä laaditaan arviointi-

selostukseen ehdotus ympäristövaikutusten seurantaohjelman sisällöksi.  

Seurannan tavoitteena on: 

- tuottaa tietoa hankkeen vaikutuksista 
- selvittää, mitkä muutokset ovat seurauksia hankkeen toteuttamisesta 
- selvittää, miten vaikutusten arvioinnin tulokset vastaavat todellisuutta 
- selvittää, miten haittojen lieventämistoimet ovat onnistuneet 

- käynnistää tarvittavat toimet, jos esiintyy ennakoimattomia, merkittäviä hait-
toja. 

Yksityiskohtaisempi ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma esitetään hankkeen lu-
pahakemusten yhteydessä. 
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7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNI-

TELMAT JA PÄÄTÖKSET 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. 
YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään lu-
pahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti, mitä lupia ja päätöksiä 
hanke voi edellyttää. 

7.1 Kaavoitus 

Isot tunnelit vaativat lähtökohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) 
mukaista maakuntakaavatasoista kaavoitusta, mikäli niillä on seudullisia vaikutuk-
sia/merkitystä sekä lisäksi niiden linjaukset kaavoitetaan yleensä yleiskaavoituksen 
kautta. Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella, 
mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa. 

Uusimaa-kaava 2050:ssa on osoitettu kaukolämmön siirron yhteystarve -merkintä 
Kilpilahdesta Vuosaareen. Kehittämisperiaatemerkinnällä osoitetaan Kilpilahden ja 
Loviisan ydinvoimalan alueen hukkalämpöjen hyödyntämiseen liittyvä siirtoyhteys-
tarve ja teknisen huollon yhteiskäyttötunneli pääkaupunkiseudulle. Merkintä tukee 
hankkeen toteutusta. 

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa on osoitettu Vuosaaresta Sipoon suuntaan 

teknisen huollon yhteystarve (Kilpilahti - Vuosaari -tunneli). Merkinnällä osoitetaan 
teknisen huollon tunnelin ja/tai maanalaisten tilojen välinen yhteystarve. Yhteyden 
sijainti tarkentuu jatkosuunnittelussa. Yhteyden toteuttamisedellytykset tulee tur-
vata. Lisäksi maanalaisessa yleiskaavassa on osoitettu yhteiskäyttötunneli, jota YVA-
ohjelman vaihtoehto VE7 noudattelee. 

Lämmönsiirtolinjauksen jatkosuunnittelussa on tarkasteltava ajotunneleiden, pysty-
kuilujen ja maakaivantolinjojen osuudet suhteessa kuntakaavoitukseen. Linjauksen 

suunnittelussa on huomioitu asemakaavoitetut alueet ja tarvittaessa ne on lähtökoh-
taisesti pyritty kiertämään. Etenkin Kilpilahdessa ja Vuosaaressa voi kuitenkin tulla 
tarve asemakaavamuutoksille. Linjauksen jatkosuunnittelussa on tarve sovittaa yh-
teen myös vireillä olevien kuntakaavojen maankäytölliset tavoitteet. 

7.2 Ympäristö- ja vesilupa 

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuo-
jelulain mukainen lupa. Luvanvaraisuus perustuu ympäristönsuojelulakiin 
(527/2014) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen ympäristönsuoje-
lusta (713/2014). Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toimin-
nasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen 
vaaraa. 

Toiminnasta voi aiheutua lähtökohtaisesti vesistön pilaantumista. Rakennustöiden ai-
kana muodostuu jätevesiä, joita on tarkoitus johtaa maastoon/vesistöön. Vesiä on 

syytä käsitellä ennen maastoon/vesistöön johtamista. Johdettavien vesien johtami-
sesta, käsittelystä sekä mahdollisesta tarkkailusta ja päästöraja-arvoista määrätään 
ympäristölupapäätöksessä. Lisäksi lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä ratkais-
taan, voidaanko rakennustöiden aikaiset vedet johtaa maastoon/vesistöön, vai tu-
leeko ne johtaa esimerkiksi jätevesiviemäriin. 

On todennäköistä, että hankkeeseen on haettava ympäristölupa näin ollen ympäris-
tönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. Hankkeen lupaviranomainen 
on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen myöntää ympäristöluvan, 
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mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lainsäädännön asettamat vaa-
timukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen kaavoituksen kanssa. Myös 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päättynyt ennen kuin lupa voi-
daan myöntää. 

Myös todennäköisesti rakentamisen aikainen louheen murskaus vaatii ympäristön-
suojelulain mukaisen luvan ja mahdollinen betoniasema ympäristönsuojelulain mu-
kaisen rekisteröinti-ilmoituksen. Lisäksi melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä 

toiminnasta tulee tehdä meluilmoitukset. 

Vesilaki (587/2011) on vesien käyttöä koskeva laki. Vesien käyttö tarkoittaa kaikkea 
sitä toimintaa, joka kohdistuu vesialueisiin ja pohjavesiin. Jos rakentaminen vaikut-
taa pohjaveteen joko väliaikaisesti tai pysyvästi, edellyttää hanke vesilupaa vesilain 
3 luvun 2 §:n perusteella. Lisäksi hankkeen maakaivantona rakennettavien linjojen 
yhteydessä voi tulla tarve kajota vesistöksi luokiteltuihin uomiin. Mikäli työmenetel-
mänä käytetään vesistöksi luokitellun uoman auki kaivamista, tulee vesilain mukai-
nen vesilupa kyseeseen. Lisäksi vesilain mukainen lupa vaaditaan, jos uomaa (ve-
sistö) siirretään tai viedään putkeen.  

Lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupa vesitaloushankkeelle 
myönnetään, jos hanke ei sanottavasti loukkaa yleistä tai yksityistä etua, tai hank-
keesta yleisille tai yksityisille eduille saatava hyöty on huomattava verrattuna siitä 
yleisille tai yksityisille eduille koituviin menetyksiin. Lisäksi ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn on oltava päättynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää. 

7.3 Rakentamisen aikaiset luvat ja lausunnot 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille 
uudisrakennuksille. Lupa haetaan kyseisen kaupungin rakennusvalvontaviranomai-
selta, joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asema-
kaavan ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakenta-
misen aloittamista. Myös rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövai-

kutusten arviointimenettely on loppuun suoritettu. 

Hankkeessa tunnelien pystykuilujen tekniset maanpäälliset tilat ja mahdollisesti ajo-
tunneleiden suuaukkorakenteet tarvitsevat rakennusluvat. Mahdollisesti myös läm-
pöpumppulaitoksen ja kaukolämpöakun rakentaminen edellyttävät rakennuslupien 
hakemista. 

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten ra-

kennelmien ja laitosten, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edel-
lytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi 
sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä 
rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen 
maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista maisematyölupaa edellytetään, kun tehdään 
maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin ver-

rattavaa toimenpidettä asemakaava-alueella. 

7.4 Kaukolämpöjohtojen edellyttämät luvat 

Yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta määrätään yleisesti maankäyttö- ja 
rakennuslain 161 §:ssä. Kaukolämpöjohdon asentaminen maahan vaatii maanomis-
tajan luvan. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on oikeutettu päättämään sijoit-
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tamisesta, mikäli asiasta ei ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa. Si-
joittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheu-
teta tarpeetonta haittaa. 

Maantielain 42 §:n (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä, 503/2005) mukaan 
kaukolämpöjohdon sijoittaminen yleisen tien tiealueelle edellyttää ELY-keskuksen 
myöntämää sijoituslupaa. Sijoitusluvat käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-kes-
kuksessa. 

7.5 Tutkimuslupa 

Maastossa tehtäviä tutkimuksia (mm. pohjatutkimukset, kairaukset, maaperätutki-
mukset) varten tarvitaan lähtökohtaisesti tutkimuslupa. Tarpeen mukaan neuvotel-
laan maanomistajien kanssa tutkimuspisteiden toteutuksesta ja sijanneista. 

7.6 Muut mahdollisesti edellytettävät luvat 

Muinaisjäännöksen kajoamiseen liittyvä lupamenettely 

Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolailla (295/1963) suojeltuja ja ilman muinais-
muistolain nojalla annettua lupaa on kielletty kaikenlainen kiinteään muinaisjäännök-
seen kajoaminen kuten kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja 
poistaminen. 

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on välttää haitalliset vaikutukset muinaismuis-
tolailla suojeltuihin kohteisiin. Mikäli hankealueelle sijoittuu kiinteä muinaisjäännös 
ja tulisi tarve poiketa muinaismuistolaista, tulee tällöin hakea ns. kajoamislupaa. 
Muinaismuistolain 11 §:n mukaan kiinteään muinaisjäännökseen kajoamiseen voi-
daan myöntää lupa (kajoamislupa), jos muinaisjäännös tuottaa merkitykseensä näh-
den kohtuutonta haittaa. Kajoamisluvan myöntää Museovirasto. 

Luonnonsuojelulain mukainen poikkeuslupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaisen poikkeusluvan hakeminen alueelliselta 
ELY-keskukselta voi tulla tarpeeseen, mikäli hanke vaikuttaa luonnonsuojelulailla 
rauhoitettuihin tai suojeltuihin elinympäristöihin tai lajeihin. Lämmönsiirtolinjauksen 
sijoittuessa rauhoitetun tai suojellun lajin esiintymispaikalle, on tarve hakea poik-
keuslupa hävittää rauhoitetun tai erityisesti suojellun lajin esiintymä. Poikkeuslupa 
voidaan myöntää, jos lajin suojelutaso säilyy suotuisana. 

Hankkeen suunnittelun lähtökohtana on välttää haitalliset vaikutukset luonnonsuoje-

lulailla suojeltuihin elinympäristöihin ja lajien esiintymiin. Lämmönsiirtolinjauksen 
maanpäälliset osat eivät sijoitu luonnonsuojelualueille. 
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