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TIIVISTELMÄ 

Hanke ja hankkeesta vastaava 

Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kivi-
hiilikielto astuu voimaan vuonna 2029, johon mennessä on korvattava Salmisaaren 
voimalaitoksen kivihiilen käyttö. Helen Oy on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista 
hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsin-
gissä. Lämpöpumput sijoitettaisiin Salmisaaren voimalaitosalueelle ja suunnittelun 
lähtökohtana on korvata kivihiilellä tuotettu kaukolämpöteho kokonaisuudessaan. 
Kesällä hankkeessa otetaan lisäksi merivettä jäähdytyskäyttöön (kaukojäähdytys).  

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan meriveden ottoon ja purkuun tarvittavat tun-
nelit Salmisaaren voimalaitosalueelta Helsingin edustan merialueelle. Riittävän läm-
pimän veden löytäminen talvella vaatii vedenottotunnelin rakentamisen kauas avo-
merelle, jossa on riittävän syvää (50–70 metriä), jopa 17–27 kilometrin etäisyydelle 
Salmisaaresta. Meriveden ottoon liittyvistä hankevaihtoehdoista on esitetty kolme 
päävaihtoehtoa ja veden purkamisen osalta tarkastellaan neljää eri vaihtoehtoa, 
jotka sijaitsevat kaikki Helsingin edustan merialueella. Helsingin edustalla sijaitse-
valle Tammakarille sijoittuisi otto- ja purkutunneleiden ajotunneliyhteydet. Veden-
oton osalta tarkastellaan kallioon rakennettavan tunneliyhteyden lisäksi meren poh-
jan päälle sijoitettavaa putkiyhteyttä. Hankkeessa tarkastellaan yhtenä hankevaihto-
ehtona lisäksi faasimuutoksen hyödyntämistä lämmöntuotannossa. Faasimuutok-
sessa otettavaa pintavettä jäähdytetään niin paljon, että se muuttuu osin jäähileeksi 
ja lämpöpumpulla hyödynnetään pääosin veden jäätyessä vapautuvaa lämpöä.  
Hankkeen sijainti on esitetty ohessa (Kuva 1).  

Hankkeesta vastaavana toimii Helen Oy. Helen Oy on Helsingin kaupungin omistama 
yhtiö ja osa Helen-konsernia. Yhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdy-
tystä.  
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Kuva 1. Alustava suunnitelma tunneleiden linjauksesta sekä meriveden otto- ja purkupisteistä. 
Kuvassa on esitetty ottoyhteydet punaisella ja purkuyhteydet sinisellä värillä. 
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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. He-
lenin meriveden lämmöntalteenottohanke ei ominaisuuksiltaan suoraan vastaa mi-
tään hankeluettelon hankkeista, mutta sille määrättiin YVA-menettely tapauskohtai-
sen harkinnan perusteella.  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 
18.11.2020 päätöksen (UUDELY/9718/2020) YVA-menettelyn tarpeesta tässä hank-
keessa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunut YVA-päätöksessään mm. seuraavaa: 
”Päätettäessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta YVA-lain 3 
§:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen on lain liitteessä 2 olevan kohdan 2 c 
(luonnon ympäristön sietokyky) osalta erityisesti otettava huomioon mm. rannikko-
alueet ja meriympäristö sekä historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkit-
tävät maisemat ja kohteet (YVA-asetus 2 §).” 

Hankkeen YVA-menettely käynnistyi toukokuussa 2021, kun YVA-ohjelma jätettiin 
Uudenmaan ELY-keskukselle. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esite-
tään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista, suunnittelun aikataulusta, suunnitelma 
siitä, mitä ympäristövaikutuksia tämän menettelyn yhteydessä selvitetään ja miten 
selvitykset tehdään sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämi-
sestä. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdään varsinainen ympäristövaikutusten arvi-
ointi, jonka tulokset esitetään YVA-selostuksessa. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy. 
Yhteysviranomaisena YVA-menettelyssä toimii Uudenmaan ELY-keskus. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Esiselvityksen perusteella tarkempaan tarkasteluun YVA-ohjelmassa on valittu kolme 
hankevaihtoehtoa, jotka on jaettu seuraavasti: VE1a, VE1b, VE2a, VE2b ja VE3. En-
simmäisessä hankevaihtoehdossa VE1a vesi otetaan 50 metrin syvyydeltä syvän-
teestä enintään noin 17 km pitkän tunnelin kautta.  Hankevaihtoehto VE1b on muu-
toin sama kuin VE1a, mutta tunnelin sijaan vedenotto toteutetaan putkiyhteytenä, 
joka sijoitetaan merenpohjan päälle tai tarvittaessa kaivetaan sedimenttiin. Toisessa 
hankevaihtoehdossa VE2a vesi otetaan 70 metrin syvyydeltä syvänteestä enintään 
noin 27 km pitkän tunnelin kautta. Hankevaihtoehto VE2b on muuten sama kuin 
VE2a, mutta ottotunneli toteutetaan suoran tunnelin sijaan siten, että se kulkee pin-
taan tulevan kasuunin kautta. Hankevaihtoehdossa tarkastellaan lisäksi keinosaaren 
rakentamista, jonne kasuunirakenne sijoitettaisiin. Edellä mainituissa vaihtoehdoissa 
tarkastellaan syvänneoton lisäksi tilannetta, missä kesällä, tai talvikauden ulkopuo-
lella, kun pintavesi on syvänteen vettä lämpimämpää, pintavettä johdetaan kasuu-
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nista avomereltä tai Salmisaaren voimalaitoksen nykyisen vedenoton kautta tai ra-
kentamalla uusi ottoyhteys rannan lähelle. Hankevaihtoehdossa VE3 tarkastellaan 
faasimuutoksen hyödyntämistä lämmöntuotannossa. On mahdollista, että teknista-
loudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoehdoista jää pois tarkasteluista 
ja YVA-selostuksesta. 

Jäähtyneen veden purkamisen osalta tarkastellaan neljää purkupaikkaa: Purkutun-
neli 1–4. Lisäksi faasimuutoslämpöön liittyen tarkastellaan alustavasti yhtä vesi-
jääseoksen purkupistettä. Suunnittelun tarkentuessa on mahdollista, että YVA-ohjel-
massa esitetty faasimuutoslämpöön liittyvän purkupisteen sijainti muuttuu, ja että 
purku hajautetaan yhden pisteen sijasta useampaan pisteeseen.  

Lisäksi tarkastellaan ns. VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättämi-
nen. Nollavaihtoehdossa hankkeen toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ver-
rataan tilanteeseen, jossa meriveden lämmöntalteenottohanketta ei toteuteta ja alue 
jää nykyiseen tilaansa. Kivihiilen poltto Salmisaaressa päättyy, ja alueelle jää vain 
nykyistä toimintaa, joka ei perustu kivihiilen polttoon (esim. pellettilämpölaitos ja 
jäähdytyskeskus). 

YVA-menettelyssä selvitetään eri vaihtoehtojen avulla, kuinka etäältä rannikosta ja 
kuinka syvältä vesi tulee ottaa, jotta saadaan riittävän lämmintä vettä, mutta ei ai-
heuteta merkittäviä muutoksia ottoputken suuaukon ympäristön merialueen veden 
virtaamiin ja lämpötilakerrostuneisuuteen. Lisäksi selvitetään, kuinka etäälle ranni-
kosta vesi tulee purkaa, jotta ei aiheuteta merkittävää veden laadun heikkenemistä 
purettaessa syvänteestä johdettua ravinteikasta ja suolaista vettä matalampaan ve-
teen. 

Hankkeen toteutusaikataulu 

Hanke on esiselvitysvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan rakentaminen on tar-
koitus aloittaa vuonna 2023 ja laitoksen tuotanto vuonna 2027. 

Hankkeen tekninen kuvaus 

Työssä tarkasteltu tekninen kokonaisuus koostuu Salmisaaren voimalaitokselle sijoi-
tettavasta merivesilämpöpumppulaitoksesta, lämpölähteenä toimivan veden ottoyh-
teydestä sekä purkuveden purkuyhteydestä. Merivesilämpöpumppulaitoksen vähä-
päästöisyys perustuu samaan periaatteeseen kuin muidenkin lämpöpumppujen: sen 
sijaan, että lämpö tuotetaan esimerkiksi kivihiiltä, maakaasua tai öljyä polttamalla, 
lämpöpumput käyttävät sekä sähköä että meriveden lämpöenergiaa kaukolämmön 
tuotantoon. Merivesilämpöpumppulaitos kuluttaa sähköä sitä vähemmän, mitä vä-
hemmän sen pitää nostaa energialähteestä, eli merivedestä, saatavilla olevaa läm-
pötilaa. Laitoksen tuottamasta kaukolämmöstä noin 40 prosenttia olisi peräisin säh-
köstä ja 60 prosenttia merivedestä. Toisin sanoen, kun laitos kuluttaa yhden watti-
tunnin sähköä, se tuottaa kaksi ja puoli wattituntia kaukolämpöä – sen lämpökerroin 
olisi siis 2,5 (alustava laskennallinen arvo noin 0,5 yksikön tarkkuudella).  

Järjestelmän kokoluokkatarkastelu on tehty kapasiteetille 500 MWkaukolämpö, jolloin 
+2 °C ottolämpötilassa meriveden virtaus on 170 000 m3/h ja +3 °C ottolämpötilassa 
meriveden virtaus on 100 000 m3/h, kun palautus tapahtuu 0,5 °C lämpötilassa. 

Lisäksi hankkeessa tarkastellaan faasimuutoksen hyödyntämistä lämmöntuotan-
nossa. Faasimuutoksessa otettavaa pintavettä jäähdytetään niin paljon, että se 
muuttuu osin jäähileeksi ja lämpöpumpulla hyödynnetään pääosin veden jäätyessä 
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vapautuvaa lämpöä. Tällöin lämpöpumpulle johdettava vesimäärä pienenee ratkai-
sevasti (sama lämpöteho noin 80 % pienemmällä virtaamalla).  Tässä vaihtoehdossa 
Salmisaaren rannasta faasimuutosprosessia varten otettu vesi palautetaan jään ja 
veden seoksena (jää-slurryna) tunneliin ja/tai meren pohjaan asennetun palautus-
putkiston kautta merellä sijaitsevaan purkupisteeseen. Faasimuutosvaihtoehdossa 
purkuveden mukana poistetaan jäätä noin 2 000 m3/h–3 600 m3/h, jään määrän 
ollessa noin 20 % purkuveden virtaamasta. 

Vedenotto- ja purkutunnelien toteuttamista on esisuunnittelussa tarkasteltu sekä pe-
rinteisellä poraus-räjäytysmenetelmällä, että TBM-menetelmällä. Tunnelit on suun-
niteltu sijoitettavaksi pääosin vähintään noin 25 metriä kallionpinnan alapuolelle. 
Tunnelit on suunniteltu toteutettavaksi lähtökohtaisesti siten, että ne ovat suljetta-
vissa ja huollettavissa. Molemmissa toteutusmenetelmissä on tunnelille suunniteltu 
yksi ajotunneliyhteys Tammakarille sekä yksi työyhteys Salmisaareen. Lisäksi hank-
keessa suunnitellaan noin 10 ha kokoisen keinosaaren rakentamista merialueelle 
Hramtsowin matalikon alueelle. Hramtsowin matalan alueen luontoarvoja kartoite-
taan hankkeen yhteydessä ja mikäli alue nähdään meriluonnon suhteen herkkänä, 
kartoitetaan muita soveltuvia hieman syvempiä alueita.  

Hankkeessa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa vedenotto toteutetaan putkiyh-
teytenä. Putket asennetaan pohjaolosuhteiden mukaisesti merenpohjalle ja rakenta-
miseen liittyy pohjan ruoppausta, tasoitusta sekä täyttöjä.  

Tunnelin poraus- ja vuotovedet, joissa on sementti- ja räjäytysainejäämiä, johdetaan 
laskeutusaltaiden sekä öljynerotuksen kautta ja tarvittaessa käsitellään asianmukai-
sesti ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Vedenottoyhteyden päähän 
asennetaan välppärakenne, joka estää kiinteän aineksen pääsyn putkeen ja edelleen 
tunneliin.  

Tunnelin rakentaminen kestää noin 4–6 vuotta. Valittavalla rakennusmenetelmällä ei 
ole suurta vaikutusta rakennusaikaan. Louhetta syntyy jopa noin 1,2 miljoonaa kiin-
tokuutiometriä eli 200 000–300 000 m3/a. Louhetta kuljetetaan Salmisaaresta teitse 
jatkokäyttöön tai varastoihin ja Tammakarista proomukuljetuksin Helsingin alueen 
satamiin, joista louhe kuljetetaan eteenpäin kuorma-autoilla. Lisäksi tarkastellaan 
tarvittaessa tilannetta, missä kuljetukset tapahtuisivat mm. Suomen ulkopuolelle. 
Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia rakentamisen aikana syntyvän louheen käyttö-
mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun hankkeissa tai kuljettamista meriteitse Suomen 
satamiin tai ulkomaille. Jatkojalostettuna osa kiviaineksesta on mahdollista hyödyn-
tää rakennekerroksissa infrarakennushankkeissa (esim. tien perustukset).  

Rakentamisen aikana poraus ja räjäytykset aiheuttavat melua ja tärinää. Tunnelei-
den louhiminen voi aiheuttaa lisäksi vedenlaista melua ja tärinää ajontunneleiden 
suuaukkojen lähellä. Linjaus kulkee kuitenkin niin syvällä kallioperässä, ettei meren-
pohjaan välittyvän melun ja tärinän arvioida olevan merkittävää. Toiminnan aikana 
ei arvioida aiheutuvan merkittäviä meluvaikutuksia maanpinnalle. Rakentamisen ai-
kana ilmapäästöjä syntyy louheen kuljettamiseen liittyvän raskaan liikenteen pako-
kaasupäästöistä sekä mahdollisesta rakentamisen aikaisesta pölyämisestä. 

Hankkeen rakentamisen aikainen energiantarve riippuu valittavasta louhintamene-
telmästä. Rakentamisen ja käytön aikainen energian tarve (työmaasähkö) katetaan 
liittymällä olemassa olevaan sähköverkkoon. Rakentamisen aikana liikennettä aiheu-
tuu louheen poiskuljetuksesta hankealueelta.  
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Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakennusmääräyksiä, joissa määrätään mm. 
sähköistyksestä ja valaistuksesta, paloturvallisuudesta sekä pelastusteistä.  

Hankealueen ja sen ympäristön kuvaus 

Sijainti ja toiminnot 

Lämpöpumppulaitokset sijoittuvat Salmisaaren teollisuusalueelle. Merivesitunnelit si-
joittuvat suurimmaksi osaksi vesialueelle. Ajotunneleiden on suunniteltu sijoittuvan 
Tammakarin saarelle ja mahdollisesti Salmisaareen. Lisäksi on tarkasteltu mahdolli-
sena ajotunnelin sijoituspaikkana Itäistä Pihlajasaarta.   

Kaavoitus 

Edellä mainitut saaret on luokiteltu maankäyttömuodoltaan rakentamattomiksi 
puisto-, metsä- ja muiksi viheralueiksi. Voimassa olevassa maakuntakaavassa han-
kealue sijoittuu keskustatoimintojen alueelle, virkistysalueelle, pääkaupunkiseudun 
rannikko- ja saaristovyöhykkeelle sekä maakunnallisesti merkittävälle kulttuuriym-
päristölle. Helsingin seudun vireillä olevassa vaihemaakuntakaavassa hankealue si-
joittuu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeelle ja taajamatoimintojen kehittämis-
vyöhykkeelle (Salmisaaren alue) sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen 
kannalta tärkeälle alueelle.  

Helsingin yleiskaava 2016 on tullut voimaan 2018. Yleiskaavassa on osoitettu saa-
rialueet virkistys- ja viheralueiksi tai merellisen virkistyksen ja matkailun alueiksi. 
Salmisaaren alue sijoittuu kantakaupungin alueelle ja Suomenlinnan alue on oma 
kokonaisuutensa. Suurimmaksi osaksi hankealue sijoittuu vesialueelle. Lisäksi han-
kealueella on voimassa Helsingin maanalainen yleiskaava 2011. Salmisaaren alue on 
asemakaavoitettu (Ruoholahti, Länsisatama, Hernesaari), mutta rannikon saarilla ei 
ole voimassa olevaa asema- tai ranta-asemakaavaa. Helsingissä on vireillä maan-
alainen yleiskaava 2021. Kaavaluonnoksessa Salmisaaresta Melkkiin on osoitettu 
suunniteltu teknisen huollon tunneli ja nykyinen tunneli länsiterminaalista etelään 
sekä Kaivopuistosta Länsi-Mustaan. Hankealueella on valmisteilla asemakaavoja Sal-
misaaren, Länsisataman ja Hernesaaren alueilla.  

Asutus ja herkät kohteet 

Jätkäsaaressa tunnelin välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinrakennuksia, ja 
Läntiseen Pihlajasaareen sijoittuu sekä asuin- että lomarakennuksia, joista lähimmät 
lomarakennukset alle 100 metrin etäisyydelle tunnelista. Merivesitunneleita lähim-
mät päiväkodit ja koulut sijoittuvat Ruoholahden, Länsisataman ja Jätkänsaaren alu-
eille tunneleiden alkupäähän. Lähimmät koulut sijaitsevat alle 100 metrin etäisyy-
dellä tunnelilinjauksesta. Saarilla on virkistysalueita. Merivesitunnelit on osoitettu lai-
vaväylien ja veneväylän ali, ja ne myös risteävät liikennetunnelin ohjeellisen linjauk-
sen ja HSY:n jätevesitunnelin kanssa. 

Hankealueella on runsaasti vesijohtoja, joiden tarkempi sijainti sekä mahdolliset ris-
teämiset hankkeen linjausten kanssa selvitetään suunnittelun edetessä.  

Hankealueelle sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäris-
tön RKY-alueet Salmisaaren teollisuusalue sekä Pääkaupunkiseudun I maailmanso-
dan linnoitteet Itäisessä Pihlajasaaressa. Hankealue sijoittuu pohjoisosastaan osin 
Salmisaaren teollisuusalueen ja Pihlajasaaren sekä Itäisen Pihlajasaaren kulttuuriym-
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päristöalueille sekä rajautuu pohjoisosastaan Helsingin empire-keskustan ja kivikau-
pungin kulttuuriympäristöalueeseen. Pihlajasaaressa ja Katajaluodossa on muinais-
jäännöksiä.   

Melu ja tärinä 

Suunnittelualueen ja sen lähialueiden melu ja tärinä koostuvat pääosin Länsiväylän, 
Porkkalankadun sekä pienempien tieosuuksien liikennemelusta. Merialueella ei ole 
melua tai tärinää aiheuttavaa toimintaa.  

Päästöt ilmaan ja ilmanlaatu 

Ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla yleensä melko hyvä, mutta etenkin vilkkaasti lii-
kennöityjen katujen ja teiden läheisyydessä hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet 
kohoavat ajoittain haitallisen korkeiksi. Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatua heikentä-
vät erityisesti katujen kulumisesta ja hiekoituksesta aiheutuvat hengitettävät hiuk-
kaset, pakokaasupäästöt sekä päästöt tulisijojen käytöstä ja energiantuotannosta. 
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 4 725 tu-
hatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia.  

Luonnonolot 

Hanke sijoittuu Suomenlahden sisäsaariston ja ulkosaariston alueelle. Suomenlahden 
sisäsaariston osalta vesistön ekologinen tila on hankealueella välttävä ja ulkosaaris-
ton osalta tyydyttävä. Suomenlahden kalasto koostuu sekä makean että suolaisen 
veden lajeista. Suomenlahden alhainen suolapitoisuus on rajoittava tekijä monille 
merilajeille, jotka elävät alueella esiintymisensä äärialueilla. Kaupallisia kalastajia 
Helsingin ja Espoon rannikolla on 4–5 ja he pyytävät lähinnä kuhaa, siikaa sekä ah-
venta ja haukea.  

Hankkeen lähiympäristössä tai oletetulla vaikutusalueella ei sijaitse Natura-alueita. 
Laajalahden lintuvesi Espoossa on lähin Natura-alue. Se sijaitsee lähimmilläänkin 
noin 5 kilometrin päässä hankkeesta. Vanhankaupunginlahden lintuvesi on lähin Hel-
singissä sijaitseva Natura-alue, ja se sijaitsee yli 7 kilometrin etäisyydellä. Pihlaja-
saaret sekä Tammakari ovat Helsingin luontotietojärjestelmässä mainittuja arvok-
kaita kasvisto- ja luontotyyppikohteita ja/tai tärkeitä lintualueita. Lisäksi noin kilo-
metrin päässä hankealueen länsipuolella on useita luontokohteita Lauttasaaren ete-
läkärjessä, ja sen edustan luodoilla ja saarissa. Osa saarista on suojeltu luonnonsuo-
jelualueina ja pääosa lintualueista sisältyy valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tär-
keisiin lintualueisiin. 

Merenpohjan maalajit eri linjausvaihtoehtojen alueilla koostuvat pääosin savesta ja 
savisesta hiekasta, sekasedimenteistä ja kalliomaasta. Kallioperä koostuu linjaus-
vaihtoehtojen alueilla pääasiassa graniitista tai gneissistä. Hankkeen suunnittelussa 
huomioidaan kallioperän heikkousvyöhykkeet. Purku- ja ottoyhteyksien läheisyy-
dessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita, moreenimuodostumia, 
tuuli- ja rantakerrostumia, eikä kivikkoja. Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjave-
sialueelle.  

Arvioitavat ympäristövaikutukset ja arviointimenetelmät 

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vai-
kutuksia ympäristöön. YVA-lain mukaisesti arvioinnissa tarkastellaan hankkeen ai-
heuttamia ympäristövaikutuksia: 
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- 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 lähtökohtaisesti kolmen toteutusvaihto-
ehdon osalta, jossa tarkastelun kohteena on meriveden ottotunnelin tai -putken ra-
kentaminen. Lisäksi tarkastellaan neljää eri purkuvaihtoehtoa. Lisäksi arvioidaan 
hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehdon vaikutuksia. On mahdollista, että 
teknistaloudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoehdoista jää pois tarkas-
teluista 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. Arviointityön osana tehdään seuraavat erillisselvitykset tukemaan olemassa ole-
vaa aineistoa: 

- Merivesilämpöpumppulaitoksen ja linjauksien esisuunnittelua 
- Syvyysmittaukset / pohjan topografian ja pohjakerrostumien paksuuden kar-

toitukset 
- Lämpötila- ja vedenlaadun mittaukset vedenottopisteiden läheisyydessä 
- Arkeologinen vedenalaisinventointi 
- Vedenoton ja palautuksen virtausmallinnukset 
- Faasimuutosvaihtoehdon vesi-jääseoksen leviämisen mallinnus.  
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SAMMANDRAG 

Projekt och projektansvarig 

Helen Ab strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet före år 2035. Stenkolsförbudet 
kommer att träda i kraft år 2029, varvid kolanvändningen vid Sundholmens kraftverk 
måste ersättas. Helen Ab har gjort en förhandsutredning av olika alternativ för att 
utnyttja havsvatten som värmekälla för värmepumpar av industriell storlek i Helsing-
fors. Värmepumparna skulle placeras på Sundholmens kraftverksområde och ut-
gångspunkten är att ersätta hela den fjärrvärmeeffekt som produceras av kol. Under 
sommaren kommer man att inom projektet dessutom tillvarata havsvatten för kyl-
ning (fjärrkylning).  

I projektet planerar man att borra tunnlar som behövs för intag och utlopp av havs-
vatten från Sundholmens kraftverksområde till havsområdet framför Helsingfors. Att 
hitta tillräckligt med varmt vatten på vintern kräver att man bygger en vattenintags-
tunnel långt ut på öppna havet, på ett tillräckligt djup (50–70 meter) och på ett 
avstånd av upp till 17–27 kilometer från Sundholmen. Tre huvudalternativ har före-
slagits för intaget av havsvatten och för utlopp av vattnet granskas fyra olika alter-
nativ, varav alla befinner sig på havsområdet framför Helsingfors. Intags- och ut-
loppstunnlarnas körtunnlar skulle utmynna på Märaskär utanför Helsingfors. När det 
gäller vattenintaget utreds utöver en bergtunnel ett rörintag längs havsbotten. Som 
ett projektalternativ utreder projektet utnyttjandet av fasövergång för värmepro-
duktion. Vid fasövergång kyls ytvattnet som tas in så mycket att det delvis omvandlas 
till iskristaller, varefter en värmepump utnyttjar den värme som frigörs primärt när 
vattnet fryser.  Projektets placering visas nedan (figur 1).  

Helen Ab ansvarar för projektet. Helen Ab är ett bolag som ägs av Helsingfors stad 
och ingår i Helen-koncernen. Bolaget producerar och säljer el, fjärrvärme och fjärr-
kylning.  
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Figur 1. Preliminär plan för dragningen av tunnlar samt intags- och utloppsplatserna för havs-
vatten. Bilden visar intagsförbindelserna i rött och utloppsförbindelserna i blått. 

MKB-process 

Syftet med förfarandet för miljökonsekvensbedömning är att främja bedömningen 
och ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser vid planering och beslutsfattande. 

Sundholmens område: 

Vattenintagstunnel 1 

Konstgjord ö (VE2b) 

Skyddszon 

Vattenintagstunnel 2 
på konstgjord ö 

Vattenintags- 
tunnel 2 

Rivningstunnel 3 

Rivningstunnel 4 

Vattenintagsrör 

Utloppsrör med an-
knytning till fasö-
vergångsvärme 

Sundholmen 

Utloppstunnel 1 

Utloppstunnel 2 

Nuvarande kyl-
vattenintag Nuvarande kylvatten-

utlopp 
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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. Helens projekt för tillvarata-
gande av värme från havsvatten motsvarar till sina egenskaper inte direkt något av 
projekten i projektförteckningen, men ålades MKB-process med övervägande från fall 
till fall som grund.  

Den 18 november 2020 fattade Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-
centralen) ett beslut (UUDELY/9718/2020) om behovet av ett MKB-förfarande i detta 
projekt. I sitt MKB-beslut har NTM-centralen angett bland annat följande: ”När beslut 
fattas om tillämpningen av förfarandet för miljökonsekvensbedömning på ett projekt 
i den mening som avses i 3 § 2 mom. i MKB-lagen, skall man för punkt 2 c i bilaga 2 
(den naturliga miljöns tålighet) särskilt beakta kustområdena och havsmiljön samt 
historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla landskap och platser. (MKB-för-
ordningen 2 §). ” 

Projektets MKB-process inleddes i maj 2021, då MKB-programmet lämnades till NTM-
centralen i Nyland. I detta program för miljökonsekvensbedömning presenteras upp-
gifter om projektet och dess alternativ, tidplan för planeringen, en plan för vilka mil-
jökonsekvenser som utreds i anslutning till denna process och hur utredningarna görs 
samt en plan för ordnande av deltagande och information. Efter MKB-programfasen 
kommer en faktisk miljökonsekvensbedömning att genomföras, vars resultat kom-
mer att presenteras i MKB-rapporten. 

AFRY Finland Oy svarar för miljökonsekvensbeskrivningen som konsultarbete. Kon-
taktmyndigheten i MKB-processen är NTM-centralen i Nyland. 

Utvärderade alternativ 

På basis av en förhandsstudie har man valt tre projektalternativ för MKB-program-
met, som indelats enligt följande: VE1a, VE1b, VE2a, VE2b och VE3. I det första 
projektalternativet tas VE1a-vattnet från ett djup av 50 m i en sänka längs en högst 
ca 17 km lång tunnel.  Projektalternativet VE1b är annars detsamma som VE1a, men 
i stället för en tunnel används en rörförbindelse för vattenintaget som dras längs 
havsbotten eller grävs vid behov in i sedimentet. I en annan projektvariant tas VE2a-
vatten från ett djup av 70 m från ett djupt vatten längs en ca 27 km lång tunnel. 
Projektalternativet VE2b är annars detsamma som VE2a, men i stället för en rak 
intagstunnel bygger man istället en kassun längs ytan. Projektalternativet utforskar 
även byggandet av en konstgjord ö där kassunstrukturen skulle placeras. I ovan-
nämnda alternativ granskas utöver intaget i sänkan även en situationen där man på 
sommaren eller utanför vintersäsongen, när ytvattnet är varmare än vattnet i sän-
kan, leder ytvatten från en kassun på öppna havet eller via sundholmens nuvarande 
vattenintag eller genom att bygga en ny intagsförbindelse nära stranden. Projektal-
ternativet VE3 utforskar användning av fasförändring i värmeproduktionen. När de 
tekniskekonomiska granskningarna framskrider är det möjligt att en del av projekt-
alternativen faller bort från granskningarna och MBK-konsekvensbeskrivningen. 

När det gäller utloppet av kylt vatten granskas fyra utloppställen: Utloppstunnel 1—
4. I förhållande till fasförändringsvärme utreds dessutom preliminärt en utloppspunkt 
för vatten-isblandningen. När planen utkristalliseras är det möjligt att placeringen av 
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utloppspunkten för den i MKB-programmet presenterad fasförändringsvärmen änd-
ras, och att utloppet sprids ut på flera punkter i stället för en punkt.  

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 genomför tillvaratagningen av havsvattenvärme och 
området förblir i sitt nuvarande skick. Förbränningen av kol på Sundholmen upphör 
och endast sådan nuvarande verksamhet blir kvar på området som inte bygger på 
kolförbränning (till exempel pelletvärmeverk och kylcentral). 

I MKB-processen utreder man med hjälp av olika alternativ hur långt från kusten och 
på vilket djup man ska ta vatten för att få tillräckligt varmt vatten utan att orsaka 
betydande förändringar i havsområdets vattenströmningar och temperatur i vatten-
flödet och temperaturskiktningen kring intagets mynning. Därtill utreder man hur 
långt från kusten vattnet bör släppas ut för att inte orsaka en betydande förlust av 
vattenkvalitet då man släpper ut näringsrikt och saltigt vatten som tagits från sänkan 
i grundare vatten. 

Projektets tidsplan 

Projektet befinner sig i förstudiefasen och enligt den preliminära tidsplanen ska byg-
gandet inledas år 2023 och anläggningens produktion år 2027. 

Teknisk beskrivning av projektet 

Den tekniska helhet som granskats består av en värmepumpsanläggning för havs-
vatten som placeras på Sundholmens kraftverk, en intagsförbindelse för intag av 
vatten som värmekälla och en utloppsanslutning. De låga utsläppen från en värme-
pumpsanläggning för havsvatten bygger på samma princip som andra värmepumpar: 
i stället för att producera värme genom förbränning av kol, naturgas eller olja an-
vänder värmepumpar både el och havsvattnets värmeenergi för fjärrvärmeprodukt-
ion. En värmepumpsanläggning för havsvatten förbrukar desto mindre el ju mindre 
den måste höja den tillgängliga temperaturen från energikällan, det vill säga havs-
vattnet. Omkring 40 procent av den fjärrvärme som skulle genereras av anlägg-
ningen kommer från el och 60 procent från havsvatten. Med andra ord, när anlägg-
ningen förbrukar en wattimme el producerar den två och en halv wattimme fjärr-
värme — dess värmekoefficient vore alltså 2,5 (ett preliminärt kalkylmässigt värde 
med en precision på cirka 0,5 enheter).  

Granskningen av systemets storlek har utförts för en kapacitet på 500 MWfjärrvärme, 
varvid, när havsvattenflödet vid en intagstemperatur på +2 °C är 170 000 m3/h och 
havsvattenflödet vid en intagstemperatur på +3 °C är 100 000 m3/h när utloppet 
sker vid en temperatur på när återvinning sker vid en temperatur på 0,5 °C. 

Dessutom kommer projektet att undersöka utnyttjandet av fasövergång i värmepro-
duktionen. Vid fasövergång kyls ytvattnet som tas in så mycket att det delvis om-
vandlas till iskristaller, varefter en värmepump utnyttjar den värme som frigörs pri-
märt när vattnet fryser. På detta sätt reduceras den vattenmängd som leds till vär-
mepumpen betydligt (samma värmeeffekt med ca 80 % mindre strömning).  I detta 
alternativ återförs vatten som tagits från Sundholmens strand för fasövergångspro-
cessen som en blandning av is och vatten (is-slurry) genom en tunnel och/eller ett 
på havsbotten installerat returrör till en utloppspunkt ute till havs. I fasövergångsal-
ternativet avlägsnas ca 2 000 m3/h–3 600 m3/h is med utloppsvattnet, där ismäng-
den är ca 20 % av utloppsvattnets flöde. 

I förstudien har genomförandet av vattenintags- och utloppstunnlar granskats med 
både den traditionella borrsprängningsmetoden och TBM-metoden. Tunnlarna är hu-
vudsakligen konstruerade för att placeras minst 25 meter under bergytan. Planen 
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utgår ifrån att tunnlarna tillåter avstängning och underhåll. Båda genomförandeme-
toderna omfattar en körtunnel till Märaskär och en arbetstunnel till Sundholmen. För 
projektet planerar man därtill att bygga en konstgjord ö på cirka 10 hektar på havs-
område vid Hramtsows grund. I anslutning till projektet kartlägger man naturvärdena 
vid Hramtsows grund och om området bedöms ha en känslig havsnatur kartlägger 
man andra lämpliga, något djupare områden.  

I projektet granskar man även ett alternativ där vattenintaget sker med rörförbin-
delse. Rören installeras enligt bottenförhållandena på havsbotten och konstruktionen 
omfattar muddring, glättning och fyllnad.  

Tunnelns borrnings- och läckagevatten, som innehåller cement- och sprängämnes-
rester leds genom sedimenteringsbassänger och oljeavskiljning och behandlas vid 
behov på lämpligt sätt innan det leds till terrängen eller avloppssystemet. Vid vatte-
nintagets mynning installeras en sållstruktur som hindrar att fast material kommer 
in i röret och vidare in i tunneln.  

Tunneln tar ca 4–6 år att bygga. Valet av konstruktionsmetod har ingen stor effekt 
på byggtiden. Extraktionen genererar upp till cirka 1,2 miljoner fasta kubikmeter 
sprängsten, eller mellan 200 000–300 000 m3/a. Sprängsten transporteras från 
Sundholmen till fortsatt användning eller lager och från Märaskär med pråmtransport 
till hamnarna i Helsingforsregionen, varifrån sprängstenen vidaretransporteras med 
lastbilar. Därtill granskar man vid behov en situation där transporten skulle ske bland 
annat till utlandet. I den fortsatta planeringen kan man undersöka möjligheterna att 
använda sprängstenen som produceras under byggandet för projekt i huvudstads-
regionen eller transportera den sjöledes till finska hamnar eller utomlands. Vid vida-
reförädling kan en del av aggregatet användas i strukturella lager för byggprojekt 
inom infrastrukturen (till exempel i vägfundament).  

Borrning och sprängning under byggtiden ger upphov till buller och vibrationer. Nära 
körtunnlarnas mynningar kan sprängningen av tunnlarna även orsaka buller och vib-
rationer under vattnet. Linjen går dock så djupt i berggrunden att buller och vibrat-
ioner som sprids till havsbotten inte uppskattas vara betydande. Arbetet bedöms inte 
orsaka betydande bullereffekter bedöms på markytan. Under byggtiden uppstår ut-
släpp till luft av avgaser från den tunga trafiken samt damm som eventuellt uppstår 
under byggtiden. 

Energibehovet under projektets gång beror på vilken extraktionsmetod som valts. 
Behovet av energi (byggel) under konstruktionen och driften täcks genom anslutning 
till det befintliga elnätet. Under byggandet orsakas trafik då aggregat transporteras 
från projektområdet.  

I byggandet följs Finlands byggbestämmelser där det finns bestämmelser om bland 
annat elanläggning och belysning, brandsäkerhet och räddningsvägar.  

Beskrivning av projektområdet och dess omgivningar 

Lokalisering och verksamheter 

Värmepumpanläggningarna är belägna på Sundholmens industriområde. Sjövatten-
tunnlarna är till största delen belägna på vattenområdet. Enligt planerna är körtunn-
larna belägna på Märaskär och möjligen på Sundholmen. En annan möjlig placering 
av körtunneln är östra Rönnskär.   

Planläggning 

Ovannämnda öar klassificeras som obyggd park, skog och andra grönområden för 
markanvändning. I den befintliga landskapsplanen placerar sig projektområde inom 
området för centrumfunktioner, rekreationsområdet, huvudstadsregionens kust- och 
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skärgårdsområde samt landskapligt betydande kulturmiljö. I Helsingforsregionens 
faslandskapsplan, vars utarbetande pågår, placerar sig projektområdet i huvudstads-
regionens kärnområde och i utvecklingszonen för tätortsfunktioner (Sundholmens 
område) samt på ett område av betydelse för att värna om kulturmiljön eller land-
skapet.  

Helsingfors generalplan 2016 trädde i kraft år 2018. I generalplanen har öområdena 
indikerats som rekreations- och grönområden eller områden för havsturism och re-
kreation. Sundholmens område är beläget i stadskärnan och Sveaborgs område är 
en egen helhet. Till största delen ligger projektområdet på vattenområdet. På pro-
jektområdet gäller även Helsingfors underjordiska generalplan. Sundholmens om-
råde är stadsplanerat (Gräsviken, Västra hamnen, Ärtholmen), men det finns ingen 
giltig stads- eller strandplan för kustöarna. I Helsingfors pågår utarbetandet av 
Helsingfors underjordiska generalplan 2021. I planutkastet har man planerat in en 
tunnel för teknisk service från Sundholmen till Melkö, den nuvarande tunneln från 
Västra terminalen söderut samt från Brunnsparken till Västersvartö. För projektom-
rådet pågår utarbetandet av stadsplaner på Sundholmens, Västra hamnens och Ärt-
holmens område.  

Bebyggelse och känsliga objekt 

På Busholmen finns det bostadshus i tunnelns omedelbara närhet och på Västra 
Rönnskär finns bostads- och fritidsbyggnader, med de närmaste semesterhusen 
mindre än 100 meter från tunneln. De daghem och skolor som ligger närmast havs-
vattentunnlarna finns på Gräsvikens, Västra hamnens och Busholmens område vid 
tunnelmynningarna. De närmaste skolorna ligger mindre än 100 meter från tunnel-
linjen. På öarna finns rekreationsområden. Sjövattentunnlarna har inplanerats under 
farleden och småbåtsleden och korsar även trafiktunnels riktgivande sträckning och 
HRM:s (Helsingforsregionens miljötjänster) avloppstunnel. 

Projektområdet har många vattenledningar, vars mer exakta placering samt eventu-
ella korsningar med projektets sträckning utreds när planeringen fortskrider.  

Projektområdet omfattar de nationellt betydelsefulla RKY-områdena i den byggda 
kulturmiljön Sundholmens industriområde samt Huvudstadsregionens fästningar från 
första världskriget på Östra Rönnskär. Projektområdet är beläget i norra delen av 
Sundholmens industriområde och Rönnskärs och Östra Rönnskärs kulturmiljöområ-
den och gränsar i norr till Helsingfors empirecentrum och stenstadens kulturmiljöom-
råde. På Rönnskär och Stora Enskär finns fornlämningar.   

Buller och vibrationer 

Buller och vibrationer i konstruktionsområdet består huvudsakligen av trafikbuller 
från Västerleden, Porkalagatan och mindre vägandelar. Det finns ingen buller- eller 
vibrationsaktivitet på havsområdet.  

Utsläpp till luft och luftkvalitet 

Luftens kvalitet i huvudstadsregionen är i allmänhet ganska bra, men framförallt i 
närheten av livligt trafikerade gator och vägar ökar tidvis halterna av partiklar och 
kväveoxid till skadlig nivå. I huvudstadsregionen försämras luftkvaliteten särskilt av 
inhalerade partiklar från gatuslitage och sandning, avgasutlopp och samt utsläpp från 
eldstäder och energiproduktion. År 2019 uppgick storstadsområdets utsläpp av växt-
husgaser till 4 725 tusen ton koldioxidekvivalenter.  
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Naturtillstånd 

Projektet är beläget på Finska vikens inner- och ytterskärgårds område. I Finska 
vikens innerskärgård är havets ekologiska status försvarlig och i Finska vikens yt-
terskärgård är den nöjaktig. Finska vikens fiskbestånd består av både sötvatten- och 
saltvattenarter. Finska vikens låga salthalt är en begränsande faktor för havsarter 
som lever på området i den extrema periferin av sin förekomst. Det finns 4–5 kom-
mersiella fiskare vid stränderna i Helsingfors och Esbo som fiskar främst gös, sik, 
abborre och gädda.  

I närheten finns inga Naturaområden eller förmodade upptagningsområde för pro-
jektet. Bredvikens fågelområde i Esbo är det närmaste Naturaområdet. Den närmaste 
punkten av området ligger ca 5 km från projektet. Gammelstadsvikens fågelområde 
är det närmaste Naturaområdet i Helsingfors och ligger över 7 km bort. I Helsingfors 
stads naturdatasystem är Rönnskären och Märaskär märkta som är värdefulla växt- 
och livsmiljöområden och/eller viktiga fågelområden. Dessutom finns cirka en kilo-
meter väster om projektområdet flera naturobjekt på södra spetsen av Drumsö, samt 
på skären och öarna framför Drumsö. Vissa av öarna är skyddade som naturskydds-
områden och merparten av fågelområdena ingår i nationellt och regionalt viktiga få-
gelområden. 

Jordarterna på havsbotten på de olika alternativa områdena består huvudsakligen av 
lera och lersand, blandade sediment och bergjord. Berggrunden på de olika alterna-
tiva områdena består huvudsakligen av granit eller gnejs. Projektets utformning tar 
hänsyn till svaga zoner i berggrunden. Det finns inga nationellt värdefulla bergsom-
råden, moränformationer, vind- och strandavlagringar eller hällmark nära intags- och 
utloppsförbindelserna. Projektområdet ligger inte på något klassificerat grundvatten-
område.  

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. 

Som utgångspunkt bedöms miljökonsekvenser av projektet för tre genomförandeal-
ternativ, där byggandet av en intagstunnel eller rörledning för havsvatten granskas. 
Därtill granskas fyra olika utloppsalternativ. Dessutom bedöms konsekvenserna av 
alternativet att inte genomföra projektet. När de tekniskekonomiska granskningarna 
framskrider är det möjligt att en del av projektalternativen faller bort från gransk-
ningarna och MBK-konsekvensbeskrivningen. 

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 som stöd för befintligt material: 

- Förplanering av värmepumpsanläggningen för havsvatten och linjer 
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- Djupmätningar/Kartläggning av havsbottens topografi och bottensedimentets 
tjocklek 

- Mätning av temperatur och vattenkvalitet nära vattenintagspunkter 
- Arkeologisk undervattensinventering 
- Modellering av vattenintagets och utloppets flöde 
- Modellering av spridning för vatten-isblandningen i fasförändringsalternativet. 
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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 

MMM Limnologia Karoliina 
Jaatinen 

YVA-projekti-
päällikkö; 

Vesistövaikutus-
ten arviointi 

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. 

FM, 

DI 

Biologia, 
Ympäristö-
tekniikka 

Liisa Ko-
pisto 

YVA-koordinaat-
tori, projektipääl-
likön varahenkilö 

Kuljetukset ja lii-
kenne 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. 

DI Energia-
tekniikka ja 
ympäris-
tönsuojelu 

Minna Joki-
nen 

Laadunvarmistus  Osastopäällikkö, ympäris-
tökonsultointi. Yli 13 vuo-
den kokemus YVA-me-
nettelyistä projektipäälli-
kön ja asiantuntijan roo-
leissa.  

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. 

FT Limnologia Juha Nie-
mistö 

Pintavedet 

Vesistövaikutus-
ten arviointi 

Johtava asiantuntija, ym-
päristökonsultointi. 15 
vuoden kokemus Suomen 
sisävesien ja Itämeren 
rannikkoalueiden ravin-
nekiertotutkimuksesta 
sekä kokemusta ympä-
ristö- ja vesilupahake-
musten vaatimasta ve-
denlaatuvaikutuksen ar-
vioinnista. 
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MMM Limnologia Anna Väi-
sänen 

Kalastovaikutuk-
set 

Johtava asiantuntija, ym-
päristökonsultointi. 10 
vuoden kokemus Suomen 
sisävesien kalasto- ja ka-
latalousselvityksistä sekä 
limnologisista tutkimuk-
sista sekä kokemusta 
ympäristö- ja vesilupaha-
kemusten vaatimasta ka-
lasto- ja vedenlaatuvai-
kutuksen arvioinnista. 

DI Tekn. fy-
siikka 

Hannu 
Lauri 

Hydrologia, vir-
taukset 

Johtava asiantuntija, ve-
sistöselvitykset. Yli 20 
vuoden kokemus ympä-
ristömallinnuksista usei-
den teollisuusinvestoin-
tien YVA-menettelyihin. 

FM Geologia Riku Hako-
niemi 

Maa- ja kallio-
perä, pohjavedet 

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

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 Tur-
kulainen 

Luontoympäristö Yli 20 vuoden kokemus 
luontoselvitysten laatimi-
sesta, luontovaikutusten 
arvioinneista, Natura-ar-
vioinneista ja lupahake-
muksista. 

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. 
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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 

Arto Wege-
lius 

Kalliorakennus ja 
tunnelisuunnit-
telu 

Suunnittelupäällikkö, kal-
liorakennus- ja tunneli-
suunnittelu. Yli 24 vuo-
den kokemus kallioraken-
tamisen suunnittelusta. 

 

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. 

GWP100a  Lämmityspotentiaali (Global Warming Potential, GWP) il-
maisee, kuinka paljon lämpöenergiaa kasvihuonekaasu 
vangitsee ilmakehään sadan vuoden aikana suhteessa hii-
lidioksidiin, joka lämmityspotentiaali on 1.  

GWh Gigawattitunti, energian yksikkö (1 GWh = 1 000 000 
kWh). 

Hulevesi Sade- ja sulamisvedet. 

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

Kasuuni Otto- ja purkutunnelin päässä oleva betoninen rakenne, 
joka sijoitetaan kallion pintaan. Kasuunin kautta voidaan 
ottaa ja purkaa vettä. Lisäksi kasuuni mahdollistaa otto- 
ja purkuyhteyden sulkemisen esimerkiksi tunnelin huolto-
töitä varten. 

Kaukojäähdytys Kaukojäähdytys, jota kutsutaan myös kaukokylmäksi, 
tarkoittaa keskitetyssä tuotantolaitoksessa liiketoimin-
tana tuotetun jäähdytetyn veden jakelua putkiston väli-
tyksellä useille rakennuksille ilmastoinnin jäähdytykseen. 

MW Megawatti, tehon yksikkö. (1 MW = 1 000 kW = 1 MJ/s) 
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MWh Megawattitunti, energian yksikkö. (1 MWh = 0,001 GWh 
= 3,6 GJ) 

Resuspensio Jo pohjalle sedimentoituneen aineksen palaaminen vesi-
patsaaseen esim. tuulten aiheuttamien veden virtausten 
vaikutuksesta 

Rusnaus Irtokivien poistaminen louhitun tunnelin katosta ja sei-
nistä. 

Suspensio Heterogeeninen eli sekakoosteinen seos, jossa kiinteässä 
olomuodossa olevaa materiaalia (esim. sedimenttiä) on 
sekoittuneena nesteeseen. 

Suoja-alue Merivoimien suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden 
ja aluevalvonnan järjestämisen kannalta tärkeitä ja rajoil-
taan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia. 

Suomen 18 suoja-aluetta sijaitsevat Suomenlahdella ja 
Saaristomerellä. Aluevalvontalaissa säädetään suoja-alu-
eista ja suoja-alueilla noudatettavista toimintarajoituk-
sista, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa Suomen 
alueellinen koskemattomuus. 

Taksoni Eliöiden tieteellisessä luokittelussa käytetty termi, jolla 
tarkoitetaan mitä tahansa sukulaisuussuhteiden, esimer-
kiksi lajin tai suvun, mukaan nimettyä eliöryhmää. Takso-
neita ovat esimerkiksi nisäkkäiden luokka (Mammalia), 
lokkien heimo (Laridae) ja ihmislaji (Homo sapiens). 

TBM-menetelmä (Tunnel Boring Machine) tarkoittaa täysperäporausta, 
jossa koko tunneliprofiilin laajuinen tunneli porataan ker-
ralla valmiiksi 

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 2035 mennessä. Kivi-
hiilikielto astuu voimaan vuonna 2029, ja tähän mennessä on korvattava Salmisaaren 
voimalaitoksen kivihiilen käyttö. Helen Oy on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista 
hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsin-
gissä. Lämpöpumput sijoitettaisiin Salmisaaren voimalaitosalueelle. Suunnittelun 
lähtökohtana on 500 MW kaukolämpöteho lämpöpumpuilta, joka korvaisi Salmisaa-
ren voimalaitoksen kivihiilellä tuotetun kaukolämpötehon kokonaisuudessaan. 

Hankkeessa suunnitellaan louhittavan meriveden ottoon ja purkuun tarvittavat tun-
nelit Salmisaaren voimalaitosalueelta Helsingin edustan merialueelle. Riittävän läm-
pimän veden löytäminen vaatii vedenottotunnelin rakentamisen kauas avomerelle, 
jossa on riittävän syvää (50–70 metriä), jopa 17–27 kilometrin etäisyydelle Salmi-
saaresta. 

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. Yhtiö tuottaa ja myy sähköä, kaukolämpöä ja -jäähdy-
tystä.  

2.2 Hankkeen tausta, tarkoitus ja aikataulu 
Helen Oy:n tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Kivi-
hiilikielto astuu voimaan vuonna 2029, ja tähän mennessä on korvattava Salmisaaren 
voimalaitoksen kivihiilen käyttö. Helen Oy on tehnyt esiselvitystä eri vaihtoehdoista 
hyödyntää merivettä teollisen kokoluokan lämpöpumppujen lämmönlähteenä Helsin-
gissä. Lämpöpumput sijoitettaisiin Salmisaaren voimalaitosalueelle, jossa ne korvai-
sivat kivihiilen käytön kaukolämmön tuotannossa. 

Hanke edellyttää meriveden ottoon ja purkuun tarvittavien tunnelien rakentamisen.  

Salmisaaren voimalaitoksella lämpöpumppuihin johdettava merivesi on alimmillaan 
noin +2 °C, jolloin mereen palautettava vesi on 1,5 °C–0,5 °C. Riittävän lämpimän 
veden löytäminen vaatii vedenoton kaukaa avomereltä, jopa 17–27 kilometrin etäi-
syydeltä Salmisaaresta, jossa on riittävän syvää (50–70 metriä). Tarvittava virtaama 
on noin 170 000 m3/h (47 m3/s), kun otettavan veden lämpötila on 2 °C. 

Kesällä hankkeessa otetaan lisäksi vettä jäähdytyskäyttöön (kaukojäähdytys).  

Tunnelit voidaan louhia joko perinteisellä poraus-räjäytysmenetelmällä tai porata 
tunneliporausmenetelmällä (TBM, Tunnel Boring Machine). Tunnelien rakentaminen 
kestää noin 4–6 vuotta. Valittavalla rakennusmenetelmällä ei ole suurta vaikutusta 
rakennusaikaan. 

Hanke on esiselvitysvaiheessa ja alustavan aikataulun mukaan rakentaminen on tar-
koitus aloittaa vuonna 2023 ja laitoksen tuotanto vuonna 2027. 
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2.3 Hankkeen sijainti ja maankäyttötarve 
Suunnitteilla oleva merivesilämpöpumppulaitos sijoitetaan Helen Oy:n olemassa ole-
valle energiantuotantoalueelle, Salmisaaren voimalaitosalueelle, joka sijaitsee Hel-
singissä, Porkkalankadulla. Lämpöpumppuja sijoitetaan alueelle useita. Tarkempia 
sijoituspaikkoja tarkastellaan toteutussuunnittelun yhteydessä. On mahdollista, että 
osa lämpöpumpuista sijoitetaan olemassa oleviin voimalaitostiloihin maan päällä tai 
alla, mutta myös uusien tilojen rakentaminen tai louhiminen on mahdollista. 

Meriveden ottoon ja purkuun liittyvistä hankevaihtoehdoista on esitetty kolme pää-
vaihtoehtoa, jotka sijaitsevat kaikki Helsingin edustan merialueella. Helsingin edus-
talla sijaitsevalle Tammakarille sijoittuisi otto- ja purkutunneleiden ajotunneliyhtey-
det, ja mahdollisesti ajotunneliyhteys tulisi myös Salmisaareen. Vedenoton osalta 
tarkastellaan sekä kallioon rakennettavaa tunneliyhteyttä että meren pohjaan sijoi-
tettavaa putkiyhteyttä.  

Alustava suunnitelma tunneleiden ja putken linjauksesta sekä veden otto- ja purku-
pisteistä on esitetty kuvassa (Kuva 2-1). Kuvassa esitetty lisäksi keinosaaren suun-
niteltu sijainti. Hankealueen sijainti Helsingin eteläosassa ja Helsingin edustan meri-
alueella sekä hankealueen keskeiset paikat on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 2-2). 
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Kuva 2-1. Alustava suunnitelma tunneleiden linjauksesta sekä meriveden otto- ja purkupis-
teistä. Kuvassa on esitetty ottoyhteydet punaisella ja purkuyhteydet sinisellä värillä. 
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Kuva 2-2. Hankealueen sijainti. 

2.4 Arvioitavat vaihtoehdot 
Esiselvityksen perusteella tarkempaan tarkasteluun on YVA-ohjelmassa valittu kolme 
hankevaihtoehtoa, jotka on jaettu seuraavasti: VE1a, VE1b, VE2a, VE2b ja VE3. Li-
säksi tarkastellaan ns. VE0-vaihtoehtoa, joka on hankkeen toteuttamatta jättäminen. 
Jäähtyneen veden purkamisen osalta tarkastellaan neljää purkupaikkaa: Purkutun-
neli 1–4. Lisäksi faasimuutoslämpöön liittyen tarkastellaan alustavasti yhtä purkupis-
tettä. 

- VE0: 0-vaihtoehto: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. VE1:n, VE2:n ja 
VE3:n ympäristövaikutuksia verrataan tilanteeseen, jossa merivesilämpö-
pumppuja ei toteuteta ja alue jää nykyiseen tilaansa. Kivihiilen poltto Salmi-
saaressa päättyy, merivesilämpöpumppuja ei toteuteta ja alueelle jää vain 
nykyistä toimintaa, joka ei perustu kivihiilen polttoon (esim. pellettilämpölai-
tos ja jäähdytyskeskus). 

- VE1a: Ensimmäisessä hankevaihtoehdossa VE1a vesi otetaan 50 metrin sy-
vyydestä enintään noin 17 km pitkän tunnelin kautta. Vaihtoehdon VE1 otto-
yhteys sijaitsee 50 metrin syvänteessä Laakapaasien ulkopuolella. Jäähtyneen 
veden purku sijoitetaan sopivaan paikkaan, joka päätetään mallinnusten pe-
rusteella. Veden purkamisen osalta tarkastellaan YVA-menettelyssä neljää 
vaihtoehtoista paikkaa (Purkutunneli 1, Purkutunneli 2, Purkutunneli 3 ja Pur-
kutunneli 4). Kesällä, tai talvikauden ulkopuolella, kun pintavesi on syvänteen 
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vettä lämpimämpää, pintavettä johdetaan kasuunista (kts. luku 3.5.3) avo-
mereltä tai Salmisaaren nykyisen vedenoton kautta tai rakentamalla uusi ot-
toyhteys rannan lähelle. Edellä mainittu tarve voi ilmetä esim. keväällä, kun 
vesi on rannikolla avomerta lämpimämpää. Kesällä otetaan lisäksi vettä jääh-
dytyskäyttöön nykyisen Salmisaaren vedenoton kautta, ja se palautetaan me-
reen joko nykyisen Salmisaaren purkuyhteyden kautta tai uuden purkuyhtey-
den kautta (Purkutunneli 1-4). 

- VE1b: Hankevaihtoehto VE1b on muutoin sama kuin VE1a, mutta tunnelin 
sijaan vedenotto toteutetaan putkiyhteytenä, joka sijoitetaan merenpohjan 
päälle tai tarvittaessa kaivetaan sedimenttiin. 

- VE2a: Toisessa hankevaihtoehdossa VE2a vesi otetaan 70 metrin syvyydeltä 
syvänteestä enintään noin 27 km pitkän tunnelin kautta. Jäähtyneen veden 
purku sijoitetaan sopivaan paikkaan, joka päätetään mallinnusten perusteella. 
Veden purkamisen osalta tarkastellaan YVA-menettelyssä neljää vaihtoeh-
toista paikkaa (Purkutunneli 1, Purkutunneli 2, Purkutunneli 3 ja Purkutunneli 
4). Kesällä, tai kun pintavesi on syvänteen vettä lämpimämpää, pintavettä 
johdetaan kasuunista avomereltä tai Salmisaaren nykyisen vedenoton kautta 
tai rakentamalla uusi ottoyhteys rannan lähelle. Edellä mainittu tarve voi il-
metä esim. keväällä, kun vesi on rannikolla avomerta lämpimämpää. Kesällä 
otetaan lisäksi vettä jäähdytyskäyttöön nykyisen Salmisaaren vedenoton 
kautta, ja se palautetaan mereen joko nykyisen Salmisaaren purkuyhteyden 
kautta tai uuden purkuyhteyden kautta (Purkutunneli 1-4).  

- VE2b: Hankevaihtoehto VE2b on muuten sama kuin VE2a, mutta ottotunneli 
toteutetaan suoran tunnelin sijaan siten, että se kulkee pintaan tulevan ka-
suunin kautta. Hankevaihtoehdossa tarkastellaan lisäksi keinosaaren raken-
tamista, jonne kasuunirakenne sijoitettaisiin. Keinosaaren kooksi on suunni-
teltu noin 10 ha. Keinosaareen sijoitetaan työmaatukikohta ja satama.  

- VE3: Hankevaihtoehdossa VE3 tarkastellaan faasimuutoksen hyödyntämistä 
lämmöntuotannossa. Faasimuutoksessa otettavaa pintavettä jäähdytetään 
niin paljon, että se muuttuu osin jäähileeksi ja lämpöpumpulla hyödynnetään 
pääosin veden jäätyessä vapautuvaa lämpöä. Tällöin lämpöpumpulle johdet-
tava vesimäärä pienenee ratkaisevasti (sama lämpöteho noin 80 % pienem-
mällä virtaamalla). Tässä vaihtoehdossa Salmisaaren rannasta faasimuutos-
prosessia varten otettu vesi palautetaan jään ja veden seoksena tunneliin 
ja/tai meren pohjaan asennetun palautusputkiston kautta merellä sijaitsevaan 
purkupisteeseen. Palautusputkisto on asennettavissa osin tunneliin ja osin 
merenpohjaan. YVA-menettelyssä on alustavasti suunniteltu tarkasteltavan 
tilannetta, missä purku tapahtuu yhteen pisteeseen. Suunnittelun tarkentu-
essa on mahdollista, että YVA-ohjelmassa esitetty purkupisteen sijainti muut-
tuu, ja että purku hajautetaan yhden pisteen sijasta useampaan pisteeseen. 

On mahdollista, että teknistaloudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoeh-
doista jää pois tarkasteluista ja YVA-selostuksesta. Seuraavassa on esitetty YVA-oh-
jelmassa tarkasteltavat meriveden oton ja palautuksen vaihtoehdot kaaviona (Kuva 
2-3 ja Kuva 2-4).  
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Kuva 2-3. Tunnistetut veden oton toteuttamisen vaihtoehdot. 

 
Kuva 2-4. Tunnistetut veden palauttamisen toteuttamisen vaihtoehdot. 
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2.5 Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin 
Helsingin merialueella on tunnistettu mm. seuraavat suunnitelmat ja hankkeet.  

Suomen merialueen Merialuesuunnitelma 2030 hyväksyttiin joulukuussa 2020. Me-
rialuesuunnittelun tarkoituksena on edistää merialueen eri käyttömuotojen kestävää 
kehitystä ja kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristön hyvän 
tilan saavuttamista. Suomen merialuesuunnitelman laatimisesta ja hyväksymisestä 
vastaavat rannikon maakuntaliitot. Suunnitelma laaditaan kolmessa osassa ja se kat-
taa Suomen koko merialueen. Suunnittelualueet ovat Suomenlahti, Saaristomeri ja 
Selkämeren eteläosa sekä Selkämeren pohjoisosa, Merenkurkku ja Perämeri. Lisäksi 
Ahvenanmaa laati oman suunnitelmansa. (Ympäristöhallinto 2021). 

Suomen ja Viron välille on suunnitteilla rautatietunneliyhteys. Hankkeessa on vireillä 
YVA-menettely, jossa hankkeesta vastaavana on Finest Bay Area Development Oy. 
Hankkeen YVA-ohjelmavaihe on päättynyt kesällä 2019. Hankkeen teknistä suunnit-
telua sekä kaavoituksen tarpeita on selvitetty vuosina 2019–2020 ja suunnittelu jat-
kuu. Hankkeen tarkemmasta toteutusaikataulusta ei ole tietoa. Hankkeeseen liittyy 
mm. keinosaaren rakentaminen Helsingin edustan merialueelle sekä ajoyhteyksiä 
saariin. (Pöyry Finland Oy 2018) 

Helsingin kaupunginhallitus on päättänyt esittää kahta uutta luonnonsuojelualuetta 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Esitetyt alueet ovat Laut-
tasaaren selällä sijaitseva Ulko-Hattu ja Vallisaaren lounaispuolella sijaitseva Pit-
käouri. Pitkäouri on yksi Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 alueista ja 
sen suojelun tarkoituksena on arvokkaan pesimälinnuston sekä monimuotoisen kas-
villisuuden säilyttäminen. Ulko-Hatun suojelun tarkoituksena on säilyttää luodon mo-
nipuolinen pesimälinnusto. (Helsingin kaupunki 2021a) 

Lisäksi Helsingin alueella on suunnitteilla Länsisataman satamatunnelihanke, jonka 
suunnittelu on käynnissä. Hankkeen linjaukset ja mahdolliset yhtymäkohdat merive-
den lämmöntalteenottohankkeen linjauksiin selvitetään YVA-menettelyn aikana tar-
kemmin. 

3 TEKNINEN KUVAUS 
Seuraavassa on esitetty hankkeen esisuunnitteluvaiheeseen perustuva tekninen ku-
vaus. Tekniset ratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

Riittävän lämpimän veden löytäminen vaatii vedenoton kaukaa avomereltä, jopa 17-
27 kilometrin etäisyydeltä Salmisaaresta, jossa on riittävän syvää (50–70 metriä). 
Veden lämpötila laskee käytettäessä lämpöpumppuja, jolloin syntyy veden jäätymis-
riski. Jotta saadaan riittävän lämmintä vettä myös talviaikaan matalalta Helsingin 
edustan merialueelta ja vältetään jäätymisriski, joudutaan sijoittamaan vedenotto-
rakenne kauas rannikosta, missä saavutetaan riittävät syvyydet ja myös talviaikaan 
riittävä lämpötila.  

Nestemäisen veden tiheys on suurimmillaan noin +4 °C:n lämpötilassa. Sitä viileäm-
mässä ja sitä lämpimämmässä vedessä veden tiheys on pienempi. Vesi on lämpi-
mämpää talviaikaan syvällä kuin matalalla eikä lähempää rantaa löydy riittävän syviä 
alueita, joissa veden lämpötila olisi noin 4 °C:n lämpöistä talvella. Hankevaihtoeh-
dossa VE3 ei ole samaa jäätymisen haastetta, sillä faasimuutoslämmössä vesi jää-
dytetään.  
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3.1 Merivesilämpöpumppulaitos -järjestelmä 
Työssä tarkasteltu tekninen kokonaisuus koostuu Salmisaaren voimalaitokselle sijoi-
tettavasta merivesilämpöpumppulaitoksesta, purkuveden purkuyhteydestä sekä 
lämpölähteenä toimivan veden ottoyhteydestä. Esisuunnittelun aikana on tarkasteltu 
alustavasti teknisiä järjestelmiä ja rakenteita. Merivesilämpöpumppulaitos tulee ky-
seeseen hankevaihtoehdoissa VE1a, VE1b, VE2a ja VE2b. 

Merivesilämpöpumppulaitoksen vähäpäästöisyys perustuu samaan periaatteeseen 
kuin muidenkin lämpöpumppujen: sen sijaan, että lämpö tuotetaan esimerkiksi kivi-
hiiltä, maakaasua tai öljyä polttamalla, lämpöpumput käyttävät sekä sähköä että 
meriveden lämpöenergiaa kaukolämmön tuotantoon. Merivesilämpöpumppulaitos 
kuluttaa sähköä sitä vähemmän, mitä vähemmän sen pitää nostaa energialähteestä, 
eli merivedestä, saatavilla olevaa lämpötilaa. Laitoksen tuottamasta kaukolämmöstä 
noin 40 prosenttia olisi peräisin sähköstä ja 60 prosenttia merivedestä. Toisin sanoen, 
kun laitos kuluttaa yhden wattitunnin sähköä, se tuottaa kaksi ja puoli wattituntia 
kaukolämpöä – sen lämpökerroin olisi siis 2,5 (alustava laskennallinen arvo n. 0,5 
yksikön tarkkuudella). 

Merivesilämpöpumpun periaatekuva on esitetty ohessa (Kuva 3-1). 

 

Kuva 3-1. Merivesilämpöpumpun toiminnan periaatekuva. 

Järjestelmän kokoluokkatarkastelu on tehty kapasiteetille 500 MWkaukolämpö, jolloin 
+2 °C ottolämpötilassa meriveden virtaus on 170 000 m3/h ja +3 °C ottolämpötilassa 
meriveden virtaus on 100 000 m3/h, kun palautus tapahtuu 0,5 °C lämpötilassa. 
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Merivesilämpöpumpun vedenottoratkaisu koostuu kahdesta vaihtoehtoisesta päärat-
kaisusta (VE1 ja VE2), jotka on jaettu kahteen alavaihtoehtoon (a ja b).  

Vaihtoehdossa VE1a vedenottosyvyys on noin 50 metriä, joka voidaan saavuttaa noin 
17 km ottotunnelilla, jota jatketaan noin 300 metrin pituisilla merenpohjaan asen-
nettavilla ottoputkilla (3 kpl halkaisijaltaan NS3500). 

VE1a:ssa on mahdollisuus ottaa lämpöpumpun käyttöön myös pintavettä joko ulom-
paa mereltä (kasuuniin rakennettavien patoluukkujen kautta), tai välittömästi ran-
nasta Salmisaaren voimalaitoksen nykyistä jäähdytysvedenottoa hyödyntäen.  

Hankevaihtoehto VE1b on muutoin sama kuin VE1a, mutta tunnelin sijaan vedenotto 
toteutetaan putkiyhteytenä, joka sijoitetaan merenpohjan päälle tai tarvittaessa kai-
vetaan sedimenttiin. 

VE2a:ssa ottotunneli ulotetaan ulommas noin 70 metrin syvyiselle merialueelle, jossa 
vedenotto on suolaisuuden harppauskerroksen (halokliinin) alapuolella. Tällä varmis-
tetaan otettavan veden riittävä lämpötila myös kylmimmän kevättalven olosuhteissa. 
Myös VE2a:ssa on mahdollisuus ottaa lämpöpumpun käyttöön myös pintavettä ran-
nasta Salmisaaren voimalaitoksen nykyistä jäähdytysvedenottoa hyödyntäen. On 
myös mahdollista, että hankkeen myötä tulee tarve rakentaa uusi jäähdytysveden-
otto Salmisaaren alueelle.   

Hankevaihtoehto VE2b on muuten sama kuin VE2a, mutta ottotunneli toteutetaan 
suoran tunnelin sijaan siten, että se kulkee pintaan tulevan kasuunin kautta. 
VE2b:ssa on mahdollisuus ottaa lämpöpumpun käyttöön myös pintavettä joko ulom-
paa mereltä (kasuuniin/keinosaarelle rakennettavien patoluukkujen kautta), tai vä-
littömästi rannasta Salmisaaren voimalaitoksen nykyistä jäähdytysvedenottoa hyö-
dyntäen.  

Esisuunnitelman yhteydessä on Salmisaaren voimalaitosalueelle sijoittuva merive-
silämpöpumppaamo esitetty viitteellisesti yhdessä sijainnissa (VE2a:n mukaan). Teh-
dyn tarkastelun perusteella voidaan lisäksi todeta, ettei merivesilämpöpumppaamon 
sijoittamiseen syvemmälle ole teknisiä esteitä. 

Lämpöpumpuilla jäähdytetyn veden palauttamisen osalta tarkastellaan neljää vaih-
toehtoista purkupaikkaa. Veden palautus tapahtuu kaikissa hankevaihtoehdoissa läh-
tökohtaisesti Lauttasaaren sillan läheisyyteen, kuitenkin riittävän etäälle nykyisestä 
Salmisaaren ottoyhteydestä (Purkutunneli 1, pituus noin 0,2 km).  

Vaihtoehtoisina purkuyhteyksinä on tarkasteltu myös purkuyhteyttä Hietalahden sa-
tamaan (Purkutunneli 2, pituus noin 1 km), purkua Pihlajasaaren edustalle (Purku-
tunneli 3, pituus noin 3,5 km) sekä purkuyhteyttä ulommas avomerelle Ulkokarin 
edustalle (Purkutunneli 4, pituus noin 8,7 km).  

Vaihtoehtoisten toteutustapojen periaatteelliset hahmotelmat on esitetty alla (Kuva 
3-2). Suunniteltuja tunneliyhteyksiä otto- ja purkutunneleille on käsitelty tarkemmin 
luvussa 3.4. 
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Kuva 3-2. Teknisen kokonaisuuden periaatteellinen kuvaus vaihtoehtojen VE1 ja VE2b osalta. 

3.2 Faasimuutoslämpöjärjestelmä 
Hankevaihtoehdossa VE3 tarkastellaan faasimuutoksen hyödyntämistä lämmöntuo-
tannossa. Faasimuutoksessa otettavaa pintavettä jäähdytetään niin paljon, että se 
muuttuu osin jäähileeksi ja lämpöpumpulla hyödynnetään pääosin veden jäätyessä 
vapautuvaa lämpöä. Tällöin lämpöpumpulle johdettava vesimäärä pienenee ratkai-
sevasti (sama lämpöteho noin 80 % pienemmällä virtaamalla).  Tässä vaihtoehdossa 
Salmisaaren rannasta faasimuutosprosessia varten otettu vesi palautetaan jään ja 
veden seoksena (jää-slurryna) tunneliin ja/tai meren pohjaan asennetun palautus-
putkiston kautta merellä sijaitsevaan purkupisteeseen.  Palautusputkisto on asennet-
tavissa osin tunneliin ja osin merenpohjaan. YVA-menettelyssä on alustavasti suun-
niteltu tarkasteltavan tilannetta, missä purku tapahtuu yhteen pisteeseen. Suunnit-
telun tarkentuessa on mahdollista, että YVA-ohjelmassa esitetty purkupisteen sijainti 
muuttuu, ja että purku hajautetaan yhden pisteen sijasta useampaan pisteeseen. 
Teknisen suunnittelun tarkentuessa tehdään mm. jään kertymisen mallinnusta, jonka 
perusteella voidaan esittää arvio jään ja veden seoksen leviämisen alueen pinta-
alasta YVA-selostusvaiheessa.  

Faasimuutosvaihtoehdossa purkuveden mukana poistetaan jäätä noin 2 000 m3/h–
3 600 m3/h, jään määrän ollessa noin 20 % purkuveden virtaamasta. Ohessa on 
kuvattu periaatekuva faasimuutoslämpötekniikasta (Kuva 3-3).  
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Kuva 3-3. Periaatekuva faasimuutoslämpötekniikasta. 

3.3 Linjausten yleiset periaatteet 
Teknisessä suunnittelussa on tarkasteltu kahta ottotunnelille suunniteltua linjausta 
(VE1a, b ja VE2a, b) tarkemmin perustuen mm. suoja-alueen käyttöön liittyviin ra-
joitteisiin. Vaihtoehtoiset linjaukset on esitetty kuvassa (Kuva 2-1). Merivoimien 
suoja-alueet ovat valtakunnan turvallisuuden ja aluevalvonnan järjestämisen kan-
nalta tärkeitä ja rajoiltaan tarkkaan määriteltyjä Suomen aluevesien osia, joilla nou-
datetaan toimintarajoituksia.  

Suunnittelutyössä arvioitiin linjausten toteuttamista tunnelirakentamisen näkökul-
masta, ja arvion pohjalta laadittiin yhteyksille tarkennetut linjaukset. Linjausten 
suunnittelua on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.4., jonka yhteydessä on tarkem-
mat kuvat eri vaihtoehtoisista linjauksista. 

Purkutunnelin seiniin kertyy kasvustoa, mutta sen määrä ei ole merkittävä eikä se 
kasvata merkittävästi virtausvastusta. Viileä vesi edesauttaa tunnelin pysymistä puh-
taana. Tunnelin poikkipinta-alan mitoituksessa huomioidaan riittävä veden virtaus-
nopeus, jolla estetään liiallisen sedimentin kertymien tunnelin pohjalle.  

Jatkosuunnitteluun YVA-menettelyn jälkeen valittavan toteutettavan purkuyhteyden 
lopulliseen valintaan vaikuttavat merkittävästi muut kuin tekniset rajoitteet, esimer-
kiksi kokonaistaloudellinen arviointi ja veden purun aiheuttamat ympäristövaikutuk-
set, joita tarkastellaan YVA-menettelyssä arviointiselostusvaiheessa. 

Päivitetyt linjaukset on laadittu pohja- ja kallio-olosuhteiden analyysin, ja kalliotek-
nisen toteuttavuuden arvioinnin pohjalta. Tunnelin alkuosuudella Salmisaari – Tam-
makari linjaus pyrkii välttämään haastavimmat geologiset muodostumat mm. kallion 
painanteet ja ruhjeet. Käytössä olevan Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkutun-
nelin ajoyhteys on sijoitettu Tammakarille. Tässä hankkeessa tavoitteena on raken-
taa otto- ja purkutunneleiden ajotunneliyhteydet Tammakarille hyödyntäen nykyistä 
avoleikkausta. 

Alueen geologian ja pohjaolosuhteiden tarkastelut on esitetty tarkemmin kappa-
leessa 5.7.2.  

 Muut suunnittelun rajoitteet 
Osana suunnittelutyötä arvioitiin yleisesti alueen maankäyttöä sekä sen aiheuttamia 
rajoitteita ja haasteita suunnittelulle. Maankäyttö alueella on kuvattu tarkemmin kap-
paleessa 5.3. 
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Suunnittelun lähtökohtana on ollut, että tunneliyhteys kiertää Isosaaren ja Kataja-
luodon suoja-alueet. Aluevalvontalaissa säädetään suoja-alueista ja suoja-alueilla 
noudatettavista toimintarajoituksista, joiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa 
Suomen alueellinen koskemattomuus. 

Ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna on huomioitava, että alueella on useita luon-
nonsuojelualueita. Linjaus alittaa sekä Läntisen Pihlajasaaren luonnonsuojelualueen, 
että Koirapaasin luonnonsuojelualueen. Lisäksi suunnittelualueen läheisyydessä si-
jaitsevat Melkin luonnonsuojelualueet, Lauttasaaren eteläiset luonnonsuojelualueet, 
sekä Matalaharan luonnonsuojelualue ja Pikku Kuivasaaren suojeltu alue. Alueella 
sijaitsee lisäksi mm. valtakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön 
(RKY) kohteita, sekä kansainvälisesti tärkeitä lintualueita (IBA). 

Teknisessä esisuunnittelussa on ympäristöllisiä rajoitteita tarkasteltu alustavasti ja 
pyritty huomioimaan ne mahdollisuuksien mukaan. Tarkemmat alueelliset ympäris-
tön tarkastelut on esitetty luvussa 5. 

3.4 Linjausten suunnittelu 
Linjausten suunnittelussa on huomioitu erityisesti mm. geologisessa tarkastelussa 
(Kappale 5.7.2) ilmenneet, tunnelien rakentamiseen vaikuttavat: 

- Kallioruhjeet ja heikkousvyöhykkeet 
- Kallion rakoilu ja laatu 
- Alueella olevat nykyiset kalliotilat ja tunnelit 
- Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin kallioperähavainnot. 

Lisäksi tunnelilinjausten suunnittelussa on huomioitu linjauksen louhintatekniset 
haasteet, sekä mahdollinen toteuttaminen joko poraus-räjäytysmenetelmällä tai 
TBM-menetelmällä, sekä yleisellä tasolla ympäristölliset reunaehdot.  

 Yleiskuvaus linjauksista 
Suunnitellut kalliotilat koostuvat Salmisaareen sijoitettavista laitetilojen tilavarauk-
sesta otto- ja purkuyhteyksien lisäksi. 

Suunniteltuihin tiloihin kuuluu ajotunneliyhteys Tammakarilta, otto- ja purkuyhteyk-
sien kuilu- ja kasuunirakenteet, sekä tunnelien yhteyteen sijoitettavat muut tekniset 
tilat. 

Tunnelit on suunniteltu sijoitettavaksi pääosin vähintään noin 25 metriä kallionpinnan 
alapuolelle. Vaikkakin kallion pinnan taso suhteessa tunneliin on esisuunnitteluvai-
heessa jokseenkin epävarma, ei ole viitteitä siitä, että merenpohjan pohjasedimentit 
ulottuisivat tunnelin suunnitellun katon tasolle. Tunnelit on suunniteltu kokonaisuu-
dessaan kalliotunneleiksi.  

Hankevaihtoehdossa VE3 tarkastellaan faasimuutoksen hyödyntämistä lämmön tuo-
tannossa. Tässä vaihtoehdossa Salmisaaren rannasta faasimuutosprosessia varten 
otettu vesi palautetaan jään ja veden seoksena (jää-slurryna) tunneliin ja/tai meren 
pohjaan asennetun palautusputkiston kautta merellä sijaitsevaan purkupisteeseen. 
Palautusputkisto on asennettavissa osin tunneliin ja osin merenpohjaan. YVA-menet-
telyssä on alustavasti suunniteltu tarkasteltavan tilannetta, missä purku tapahtuu 
yhteen pisteeseen. Suunnittelun tarkentuessa on mahdollista, että YVA-ohjelmassa 
esitetty purkupisteen sijainti muuttuu, ja että purku hajautetaan yhden pisteen si-
jasta useampaan pisteeseen. 
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Suunnitellut tunneli- ja putkilinjaukset on esitetty oheisissa kuvissa (Kuva 3-4 –Kuva 
3-8). 

  

Kuva 3-4. Vaihtoehtoiset linjaukset, ottotunneli VE1a. 
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Kuva 3-5. Vaihtoehtoiset linjaukset, ottoputki VE1b. 
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Kuva 3-6. Vaihtoehtoiset linjaukset, ottotunneli VE2a. 
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Kuva 3-7. Vaihtoehtoiset linjaukset, VE2b. 
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Kuva 3-8. Vaihtoehtoiset linjaukset, VE3. 
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 Salmisaaren alue 
Tunneliyhteydet on suunniteltu liittyviksi Salmisaaren olemassa olevien voimalaitos-
tilojen alueelle. Salmisaaren alueella sijaitsee useita kalliotiloja. Alueella sijaitsee 
mm. useita energiatuotannon tarpeisiin suunniteltuja tiloja, näiden yhteystunneleita 
ja teknisiä tiloja, metron kalliotiloja (metrotunnelit ja metroasemat) sekä yhteiskäyt-
tötunneleita. Tunnelilinjausten suunnittelussa on huomioitu näiden tilojen asettamat 
vaatimukset, sekä pyritty linjaamaan tunnelit niin, että niiden liittyminen voimalai-
tosalueelle saadaan järjestymään. Salmisaaren alueen yleiskuva ja olemassa olevat 
kalliotilat on esitetty ohessa (Kuva 3-9). Salmisaareen suunniteltuja kalliotiloja on 
tarkasteltu tarkemmin kappaleessa 3.5.1. 

 

Kuva 3-9. Salmisaaren alue. 

 Veden ottotunnelin suunnittelu 
Seuraavassa on esitetty yleisiä periaatteita suunnittelussa. 

Kesällä, tai kun pintavesi on syvänteen vettä lämpimämpää, pintavettä johdetaan 
kasuunista avomereltä tai Salmisaaren nykyisen vedenoton kautta. Suunnittelussa 
tarkastellaan ensisijaisesti Salmisaaren nykyisen vedenottorakenteen hyödyntämistä 
mahdollisuuksien mukaan. Pintaveden rantaotto voidaan toteuttaa myös matalasta 
vedestä lyhyellä uudella noin 800 m pitkällä ottotunnelilla. Ottotunneli on suunniteltu 
alkavaksi Salmisaaren hiililaiturin vierestä, jossa veden syvyys on noin 10 metriä.  

Ottotunnelin VE1a rakentaminen ja huoltaminen on suunniteltu toteutettavaksi ensi-
sijaisesti Salmisaareen nykyisten työ-/ajotunneleiden kautta. Mikäli tulee tarve ra-
kentaa uusi työ-/ajotunneli, sijoittuisi se tasolle -40…-65 (m). 
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Ottotunneli vaihtoehto VE1a on suunniteltu toteutettavaksi kahden työ-/ajoyhteyden 
kautta; Salmisaaresta ja Tammakarilta. Tunneliyhteys lähtee Salmisaaren A-laitok-
sen alle sijoitettavista kalliotiloista tasolta n. -65 kaakkoon, alittaen olemassa olevat 
metrotunnelit, Lauttasaarensalmen yhteiskäyttötunnelin ja Tammasaari–Salmisaari 
hiilenkuljetustunnelin. Linjaus kiertää hiilisiilot itäpuolitse. Salmisaaren alueen tiloja 
on käsitelty tarkemmin kappaleessa 3.5.1. 

Lauttasaarenkadun ja Tammasaarenkadun risteyksen kohdilta, ottotunnelivaihtoeh-
don VE1a linjaus suuntaa etelään kohti Laakapaasia. Linjaus kulkee Viikinmäen jäte-
vedenpuhdistamon purkutunnelin suuntaisesti, purkutunnelin länsipuolitse, Länti-
seltä Pihlajasaarelta Tammakarille, jossa linjaus alittaa Viikinmäen jätevedenpuhdis-
tamon purkutunnelin. Tammakarin kohdalla linjaukseen yhtyy Tammakarille suunni-
teltu ajotunneliyhteys. Tammakarilta linjaus jatkaa noin etelän suuntaan Laaka-
paasille, josta linjaus kääntyy noin kaakkoon kohti suunniteltua ottokasuunia. Otto-
kasuuni on suunniteltu toteutettavaksi noin 10 m syvyiselle matalikolle, josta otto-
yhteys jatkuu putkiyhteillä läheiselle 50 m syvänteelle. Ottorakennetta on käsitelty 
tarkemmin kappaleessa 3.5.3. 

Vaihtoehtoisen linjauksen VE1a pituuskaltevuus on suunniteltu toteutettavaksi sukel-
tavana Salmisaaresta Tammakarin ajotunneliyhteydelle. Vaihtoehto VE1a on suunni-
teltu niin, että sulkemalla ottokasuuni voidaan ajotunneli pumpata tyhjäksi Tamma-
karilta tunnelin huoltotöitä varten. 

Ottotunnelivaihtoehdon VE2a Salmisaari–Tammakari osuus on suunniteltu toteutet-
tavaksi kuten vaihtoehdossa VE1a. Linjaus kulkee Tammakarilta Laakapaasille, kuten 
vaihtoehto VE1a. Laakapaasilta linjaus suuntaan etelän suuntaan (n. 170 astetta) 
kohti Isosaaren suoja-alueen lounaiskulmaa. Suoja-alueen jälkeen linjaus kääntyy n. 
kaakkoon kohti suunniteltua vedenottopistettä.  

Vaihtoehdossa VE2b tarkasteltiin myös vaihtoehtoista toteutuslinjausta (ja pituus-
geometriaa), sillä normaali linjauksen yli 20 km pitkä tunneliperä olisi erittäin haas-
teellista toteuttaa poraus-räjäytysmenetelmällä. VE2b linjaus on suunniteltu kulke-
van VE2a mukaisesti VE1a ottokuilun läheiselle matalikolle, josta linjaus kääntyy 
kohti suoja-alueen lounaskulmaa, ja lopulta kääntyy linjauksen VE2a mukaisesti -70 
m syvyydessä sijaitsevalle ottopisteelle. Linjauksen VE1a ottopisteen läheiselle 
Hramtsowin matalikolle on vaihtoehdossa VE2b suunniteltu toteutettavaksi keino-
saari, josta voitaisiin toteuttaa työyhteys ottotunneliin rakennettavan pystykuilun 
kautta.  

 Veden purkutunnelin suunnittelu 
YVA-menettelyssä tarkastellaan neljää vaihtoehtoista purkutunneliyhteyttä; Purku-
tunneli 1 Lauttasaaren sillan viereen, Purkutunneli 2 Hietalahteen, Purkutunneli 3 
Pihlajasaareen ja Purkutunneli 4 Ulkokarille. Purkutunneleiden sijainti on esitetty seu-
raavassa. Poikkeustilanteita varten (häiriötilanne, kuten laiterikko) tarvitaan vara-
purkuyhteys. Salmisaaren nykyisen purkuyhteyden hyödyntäminen varayhteytenä 
on yksi mahdollisuus. Häiriötilanteen kesto on kuitenkin hyvin lyhyt ja siten varayh-
teyden hyödyntämisen tarve erittäin satunnainen. 

Purkutunneli 1 purkuyhteys Salmisaareen/Lauttasaaren sillan viereen 

Purkutunneli 1 osalta tarkastellaan purkuyhteyden sijoittumista Lauttasaaren sillan 
läheisyyteen, jolloin pituutta Salmisaaresta tulisi noin 0,2 km (Kuva 3-10). Vaihto-
ehdossa tarkastellaan myös nykyisen Salmisaaren purkuyhteyden hyödyntämistä ve-
den palauttamiseen. 
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Kuva 3-10. Purkutunneli 1 purkutunneliyhteys Lauttasaaren sillan viereen/nykyinen Salmisaa-
ren jäähdytysveden purku. Kuvassa esitetty lisäksi Purkutunneli 2, joka käsitellään seuraa-
vassa kappaleessa.  

Purkutunneli 2 purkuyhteys Hietalahteen 

Hietalahteen suunnitellun purkuyhteyden pituus on noin 1 km. Purkutunneliyhteyden 
linjaus on esitetty ohessa (Kuva 3-11). Purkuyhteyden linjaus noudattaa Salmisaaren 
alueella ottotunnelin linjausta (kts. kpl 3.5.1). Metron tilojen alituksen jälkeen tun-
neliyhteys kääntyy itään kohti Hietalahden pohjukkaa. Purkuyhteydelle on tarkasteltu 
seuraavia vaihtoehtoja: Purkupiste sijoitetaan Jätkäsaarenlaiturin ja Laivapojankujan 
risteyksen alueelle, josta yhteys Hietalahteen on suunniteltu toteutettavaksi maatun-
nelina/kaivantona. Vaihtoehtoinen purkuyhteyden toteutus on suunniteltu Hietalah-
teen ulottuvana kalliotunnelina, jossa kuilun yläpäähän rakennetaan meren pinnalle 
ulottuva purkurakenne. 
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Kuva 3-11. Purkutunneli 2 purkutunneliyhteys Hietalahteen. 
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Purkutunneli 3 purkutunneliyhteys Pihlajasaareen 

Tarkasteltu purkuyhteysvaihtoehto Itäisen Pihlajasaaren edustalle on esitetty ohessa 
(Kuva 3-12). Purkutunneliyhteyden alkupää on sama kuin muillakin vaihtoehdoilla 
(kts. Salmisaaren alue luku 3.5.1). Linjaus kääntyy Itämerenkadun jälkeen noin ete-
lään, kohti Läntistä Pihlajasaarta. Purkuyhteys toteutetaan kuilu-kasuunirakenteena. 
Linjaus kulkee noin 2 300 metriä rinnakkain suunniteltujen ottotunneliyhteyksien 
kanssa. 

 
Kuva 3-12. Purkutunneli 3 purkutunneliyhteys Pihlajasaareen. 
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Purkutunneli 4 purkutunneliyhteys Ulkokarille 

Ulkokarille suunniteltu purkuyhteys on pisin tarkasteltu purkutunneliyhteys (noin 8,7 
km). Suunniteltu linjaus on esitetty ohessa (Kuva 3-13). 

 
Kuva 3-13. Purkutunneli 4 purkutunneliyhteys Ulkokarille. 
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3.5 Muut tilat ja rakenteet 

 Salmisaaren alue 
Esisuunnittelussa tarkasteltiin hankkeeseen sisältyvän maanalaisen merivesilämpö-
pumppulaitoksen sijaintia Salmisaaren voimalaitoksen alueelle ottaen erityisesti huo-
mioon kallioteknisten ja geologisten seikkojen lisäksi olemassa olevat maanalaiset 
tilat. Voimalaitoksen alueella, sekä sen lähiympäristössä, on maanalaisen julkisen 
kartoitusaineiston perusteella runsaasti olemassa olevia maanalaisia tiloja, jotka vai-
kuttavat merkittävästi merivesilämpöpumppulaitoksen, veden otto- ja purkutunne-
lien sekä tarvittavan ajotunneliyhteyden sijoituksiin ja linjauksiin. Maanalaisen kar-
toitusaineiston perusteella havaitut merivesilämpöpumppulaitoksen sijaintiin ja tun-
nelien linjoihin merkittävimmin vaikuttavat maanalaiset tilat ovat: 

- Voimalaitoksen maanalaiset hiilisiilot sekä niihin liittyvät huoltotunnelit 
- Voimalaitoksen maanalainen väestönsuoja 
- Voimalaitokseen liittyvä jäähdytysvesitunneli 
- Voimalaitoksen öljyvarastotunnelisto 
- Salmisaari – Lauttasaari yhteiskäyttötunneli 
- Alkon huoltotunneli 
- Metron ratatunnelit 
- Metron huoltotunnelit. 

Ottaen huomioon aiemmin mainitut suunnittelua ohjaavat seikat, merivesilämpö-
pumppulaitoksen optimaalisin sijainti löydettiin voimalaitoksen tontin Porkkalanka-
dun puoleiselta reunalta tasolta –65.00 (laitoksen pohjan korko). 

Pumppujen virtaama on VE1:ssa (vedenotto 50 metrin syvänteestä) 170 000 m3/h 
ja niiden nostokorkeus on noin 30 m. Tämä edellyttää noin 12 MW sähkötehoa. VE2:n 
(vedenotto 70 metrin syvänteestä) virtaus on korkeamman ottolämpötilan ansiosta 
pienempi, vaikka ottotunneli on merkittävästi pidempi. 

 Työyhteydet ja tukikohdat 
Ottotunnelin rakentamista ja huoltamista varten rakennetaan mahdollisesti työtun-
neliyhteys Tammakarille. Tarvittaessa rakennetaan uusi ajotunneli mahdollisesti 
myös Salmisaareen, mikäli olemassa olevat rakenteet eivät sovellu hyödynnettäviksi. 
Lisäksi tarvittaessa voidaan hyödyntää myös ulommaksi rakennettavaa keinosaarta. 
Keinosaari on mahdollista sijoittaa esimerkiksi Hramtsowin matalikon lähelle, mutta 
tarvittaessa tarkastellaan myös muita kohteita, mikäli luontoarvot estävät keinosaa-
ren rakentamisen em. alueelle.  

Rakentamisen yhteydessä syntyvää louhetta joudutaan kuljettamaan saaritukikoh-
dista pois proomuilla. Proomukuljetus mahdollistaa kuljetuksen helposti rannikon ra-
kennuskohteisiin tai Viron tarpeisiin. Tarvittaessa louhetta kuljetetaan lähimpiin sa-
tamiin ja tieverkon kautta pääkaupunkiseudun rakennuskohteisiin tai välivarastoita-
vaksi. Mahdolliset soveltuvat välivarastokohteet sekä louheen mahdolliset hyötykäyt-
tökohteet selvitetään hankkeen suunnittelun edetessä.  

Saaritukikohdilla olevia työtunneleita tai kuiluja varten tulee rakentaa työtukikohdat, 
järjestää sähköt sekä työn aikainen satama. Saarille tulee kuljettaa työn aikana pal-
jon mm. materiaalia sekä henkilöstöä. Työnaikaisen sataman rakentamisessa pyri-
tään minimoimaan ruoppaustarpeet ja rakentamaan satama siten, että merenpoh-
jaan kohdistuu mahdollisimman vähän muokkaustarpeita.  
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Vesistörakentamisen yhteydessä syntyy mm. ruoppausmassaa, joka on tarkoitus lä-
jittää mereen mahdollisuuksien mukaan. Ruoppausmassan läjityspaikka ei ole vielä 
tiedossa. Ruopattavan sedimentin laatu ja mahdolliset haitta-aineet selvitetään tek-
nisen suunnittelun tarkentuessa. 

Mahdollisiksi työyhteyksiksi on tässä suunnitteluvaiheessa tunnistettu Salmisaari, 
Itäinen Pihlajasaari, Tammakari, ja mahdollinen keinosaari-yhteys (kts. VE2b). Sal-
misaaren työyhteys on suunniteltu toteutettavaksi hyödyntäen olemassa olevia ajo-
tunneliyhteyksiä ja kalliotiloja. Itäisen Pihlajasaaren työyhteyttä pidetään mahdolli-
sena yhteytenä, mutta tämä yhteys on tunnistettu haasteelliseksi (mm. luvitus, saa-
ren merkittävä virkistyskäyttö sekä alueen kulttuuriympäristöarvot). Tammakarin 
työyhteys on suunniteltu noudattaen Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkutunne-
lin rakennukseen käytetyn ajoyhteyden periaatetta. Viikinmäen jätevedenpuhdista-
mon purkutunnelin ajotunneliyhteyttä ei kuitenkaan voida tähän hankkeeseen hyö-
dyntää ilman merkittävän haasteellisia järjestelyjä (sulkeminen ja kuivatus).  

Linjaukselta ei ole tunnistettu muita saariin toteutettavissa olevia ajoyhteyksiä.  

Keinosaari 

Olemassa olevan Hramtsowin matalikon täyttäminen keinosaareksi on tunnistettu 
teknisesti toteutettavaksi olevaksi järjestelyksi (vain ottotunnelivaihtoehto VE2b). 
Keinosaaren koko olisi noin 10 ha. Hramtsowin matalan alueen luontoarvoja kartoi-
tetaan hankkeen yhteydessä ja mikäli alue nähdään meriluonnon suhteen herkkänä, 
kartoitetaan muita soveltuvia hieman syvempiä alueita.  

Saareen rakennetaan työtukikohta, pieni työn aikainen satama sekä aallonmurtaja. 
Saareen rakennettava satama mahdollistaa ajotunnelista ajettavan louheen lastauk-
sen proomuun, jolla louhe kuljetetaan keinosaaren rakennusalueelle. Sataman ra-
kentaminen vaatii vesistötäyttöjä sekä mahdollisesti vedenalaista louhintaa ja ruop-
pausta. Ruoppauksen tarve ja ruopattavien massojen määrä riippuu merenpohjan 
pehmeän sedimentin paksuudesta sekä valittavasta rakentamistavasta (tuleeko ky-
seeseen paalutus).  

Merenpohjassa pohjamaa on pääosin savea ja moreenia. Ennen saaren rakentamista 
saaren kohdalta ruopataan pehmeä pohjasedimentti ja savi, joka läjitetään toisaalle 
Suomen aluevesille hyödyntäen mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia meriläji-
tysalueita. Ruoppaus ja läjitys vaativat vesilain mukaisen luvan.  

Saaren ranta-alueet tullaan muotoilemaan mahdollisuuksien mukaan noudattaen 
luonnonmukaisen rantarakentamisen periaatteita ja tavoitteena on lisätä monimuo-
toisuutta muutoin karuun ulkomerivyöhykkeeseen. Luonnonmukaisen rantarakenta-
misen periaatteiden mukaan rannan verhoilussa tulee käyttää pääosin vaihtelevan 
kokoista luonnonkiveä tai luonnonkiveä vastaavaa materiaalia, joka mahdollistaa 
monivuotisen lajiston kolonisaation eli asettumisen alueelle. Kiviverhoilun pinnan tu-
lee olla riittävän sileä ja pystysuoria jyrkkiä seinämiä tulee välttää. 

Ruoppauksen jälkeen alueelle kuljetetaan ja läjitetään avautuvilla pohjaluukuilla va-
rustetuilla proomuilla (Split hopper barge SHB) tunnelilouhetta mantereelta tai lou-
hittavan huoltotunnelin kautta muualta reitin varrelta. 

Kuokkaruoppaajalla louhe nostetaan vesipinnan yläpuolelle saareksi sillä laajuudella, 
että saarelle saadaan perustettua työmaa. Saarelta käsin saarta voidaan myös laa-
jentaa laahakaivukoneella kaivamalla rannalle veteen läjitettyä louhetta. Koneen tyy-
pillinen ulottuma on 40…60 metriä. 

Mikäli osa tunnelin louhinnasta tehdään täysprofiiliporalla (TBM), on sen tuottama 
kiviaines hienojakoista ja vastaa rakeisuudeltaan lähinnä mursketta. Hienojakoinen 
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kiviaines ei ole optimaalista vesistötäyttöön, sillä aaltoeroosio syö sitä tehokkaasti, 
eikä kiviaines syrjäydy pohjamaahan yhtä tehokkaasti kuin suurempirakeinen louhe. 
Pääosa rakentamisen aikaisestakin rantaviivasta pyritään näin ollen rakentamaan 
karkeammasta poraus-räjäytystekniikan louheesta. Rakentamisen aikana aaltoeroo-
sio syö hallitusti rantaviivaa niiltä osin, kun siinä käytetään hienompaa louhetta. Kun 
saaren täyttö on saavuttanut lopullisen laajuuden, rakennetaan lopullinen eroo-
siosuojaus louheesta, jonka raekoko on 0,6–1,2 m. Kovemman aallokon suuntaan 
eroosiosuojana käytetään todennäköisesti louheesta rakennettua järjestettyä kivihei-
toketta. Myös rakenteellisia ratkaisuja, kuten teräsbetoni- tai teräsrakenteisia ranta-
muureja voidaan käyttää osassa saarta.  

Tuleva merenpinnannousu ja aaltoilu otetaan huomioon saaren korkeustasoissa ja 
rantarakenteissa. Meritäytön perustasona käytetään tässä vaiheessa +3,0 (N2000). 
Saaren rannat ovat jyrkät, mikä vähentää aaltojen vaimenemista niiden rantautu-
essa. Keinosaaren ympärille suunnitellaan tarvittaessa aallonmurtajat. 

Ruoppauksen ja täytön aikainen samentuma pyritään mahdollisuuksien mukaan ra-
jaamaan verhorakenteella työkohteiden ympärillä, jos samentuma aiheuttaa merkit-
tävää haittaa. Kyseessä oleviin olosuhteisiin soveltuva silttiverho olisi kuitenkin erit-
täin järeä ja tulee silti vaatimaan jatkuvaa huoltoa. Korvaava vaihtoehto silttiverholle 
on kuplaverho, joka toimii myös kovemmassa merenkäynnissä, mutta sen haasteena 
on vaihteleva toimintavarmuus. Työkohteita on samaan aikaan vain osassa saarta, 
jolloin ei ole tarkoituksenmukaista rajata koko keinosaaren ulkoreunaa samanaikai-
sesti sameuden leviämistä estävillä rakenteilla.  

 Kuilut ja kasuunit 
Linjauksiin liittyviä kuilurakenteita on tässä työssä tarkasteltu viitteellisinä. Alla esi-
tettyjen rakenteiden havainnekuvat ja järjestelyt on tarkoitettu ensi sijassa havain-
nollistamaan kuilu- ja kasuunirakenteiden toimintaperiaatteita sekä tuomaan esille 
näihin liittyviä rakenneteknisiä ja ympäristöllisiä haasteita. Rakenteet tarkentuvat 
suunnittelun edetessä.  

Ottokuilut 

Ottokuilujen osalta on tässä työssä tarkasteltu kolmea konseptia. Nämä ratkaisut on 
esitetty oheisissa kuvissa (Kuva 3-14 ja Kuva 3-15). 

 
Kuva 3-14. Ottokuilun periaate. 
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Hankevaihtoehdon VE1a merivesitunneli on suunniteltu nousemaan noin tasolle -50, 
josta yhteys meren pohjaan toteutetaan kuilulla. Kallion pintaan noin 10 metrin sy-
vyyteen on suunniteltu betoninen kasuunirakenne, joka mahdollistaa ottoyhteyden 
sulkemisen esimerkiksi tunnelin huoltotöitä varten. Kasuuni on otto- ja purkutunnelin 
päässä oleva betoninen rakenne, joka sijoitetaan kallion pintaan. Kasuunin kautta 
voidaan ottaa ja purkaa vettä. Lisäksi kasuuni mahdollistaa otto- ja purkuyhteyden 
sulkemisen esimerkiksi tunnelin huoltotöitä varten. 

Kasuuni hinataan kelluvana rakenteena rakennuspaikalle ja upotetaan tunnelin pys-
tykuilun yläpäähän. Kasuunirakenne voidaan myös rakentaa paikan päällä. 

Kasuunit mitoitetaan kestämään ahtojäät ja merenkäynti. Kasuunin purkuaukkojen 
ja ottoputkien tulee olla riittävän syvällä jäiden vuoksi. Kasuunin kansi rakennetaan 
meren pinnan yläpuolelle. Kasuuniin on mahdollista tehdä erillinen vedenotto suoraan 
kasuunin kyljestä tilanteisiin, jolloin pintavesi on pohjavettä lämpimämpää. 

Ottotunneli jatkuu kasuunilta tarvittavaan korkeusasemaan (-50) putkiyhteytenä (3x 
ottoputket) (Kuva 3-15). Putket asennetaan pohjaolosuhteiden mukaisesti meren-
pohjalle painotettuna siten, etteivät ne pääse myöhemminkään liikkumaan. Asenta-
minen vaatii maatöitä vähintään putkien asennusalustan tasaamisen verran, tämä 
vaatii ruoppausta, sekä mahdollisesti myös louhimista.  

Putkien päihin asennetaan vedenottorakenne, jonka imuaukko tulee merenpohjan 
yläpuolelle, jolloin pohjasedimentin sisäänpääsy estetään. Suurimipien kalojen ja 
muiden vesieliöiden joutumista putkeen ehkäistään putken suulle asennettavan sii-
vilän avulla. Siivilärakenne ei voi olla kovin tiheä riittävän virtauksen varmistamiseksi 
sekä jotta tukkeumariski vältetään. Lisäksi Salmisaaressa ennen lämpöpumppuja on 
veden puhdistuksessa suunniteltu käytettävän lähtökohtaisesti painesuodattimia, 
mutta tämä tarkentuu suunnittelun edetessä. 

Merenpohjan eroosiota ehkäistään paikan valinnalla, ruoppauksella sekä ottoraken-
teen muotoilulla. 

 

Kuva 3-15. Periaatteellinen esitys ottotunnelin VE1a alkuosaan sijoitettavan ottoputken ve-
denottojärjestelyistä. 
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VE2 

Vaihtoehdossa VE2a on ottoyhteys suunniteltu toteutettavaksi suoraan -70 tasolle 
sijoittuvan kuiluyhteyden avulla. Ottorakenne on suunniteltu niin, että ylimääräisen 
aineksen kulkeutuminen (ja vaikutukset ympäristöön) on minimoitu esimerkiksi be-
tonikauluksella. Ottorakenteeseen ei ole lähtökohtaisesti suunniteltu kiinteää sulku-
mekanismia. Alustava periaatteellinen esitys mahdollisesta rakenteesta on esitetty 
ohessa (Kuva 3-16). 

 
Kuva 3-16. Ottokuilun alustava periaatekuva VE2a. 

Purkurakenteet 

Purkutunneli 1 Salmisaareen/Lauttasaaren sillan viereen 

Purkutunneli 1 purkurakenteet ovat todennäköisesti vastaavat kuin purkutunneli 2 
Hietalahteen, joka on kuvattu seuraavassa. Purkutunnelin 1 osalta ei ole vielä tehty 
tarkempia suunnitelmia. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävässä teknisessä suunnit-
telussa tarkennetaan tämän vaihtoehdon rakenteita. Suunnittelun lähtökohtana on, 
ettei tämä purkuvaihtoehto ei aiheuttaisi haittaa nykyiselle Salmisaaren voimalaitok-
sen vedenotolle, mikäli toteutetaan uusi purkuyhteys.  

Purkutunneli 2 Hietalahti 

Hietalahteen toteutettava purkutunneliyhteys on tarkasteltu kahdella vaihtoehtoisella 
purkujärjestelyllä. Yhteyden kuilu ja sulkurakenne voidaan sijoittaa Jätkäsaarenlai-
turin länsipuolelle, josta purkuyhteys Hietalahteen on toteutettavissa esimerkiksi 
tunkkaustekniikalla. Toinen vaihtoehto on, että purkutunneli ulotetaan suoraan Hie-
talahden alle, josta toteutetaan purkukuilu noin tasolta -40 m. Purkukuilun yläpäähän 
toteutetaan purkurakenne, joka ulottuu meren pinnalle saakka. Em. vaihtoehtoinen 
rakenne vaatii merialueen eristämistä (esim. tiiviit ponttiseinät) ja kuivatusta raken-
nustöiden helpottamiseksi. Lisäksi tämän ratkaisun osalta tulee tarkastella mahdolli-
nen risteäminen ja yhteensovitus Länsisataman tunneliyhteyden (maanalainen ko-
koojakatu) kanssa. Hietalahteen suunnitellun purkuyhteyden viitteellinen kuvaus on 
esitetty alla (Kuva 3-17). 
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Kuva 3-17. Hietalahden Purkutunneli 2 periaatteelliset vaihtoehdot. 

Purkutunneli 3 Pihlajasaari ja Purkutunneli 4 Ulkokari 

Suunniteltujen purkurakenteiden osalta on käytetty kahta periaatteellista toteutus-
tapaa. Ulkokarille tarkasteltu purkuyhteys on suunniteltu toteutettavaksi noin tasolle 
-10 toteutettavan kuiluyhteyden avulla. Kuiluyhteyden yläpäähän on suunniteltu to-
teutettavaksi kasuunirakenne, joka mahdollistaa yhteyden sulkemisen esimerkiksi 
huoltotöitä varten. Ulkokarin edustalle suunnitellut purkurakenteet on esitetty alla 
(Kuva 3-18). 

Pihlajasaaren rakenne on vastaava kuin Ulkokarilla. 
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Kuva 3-18. Purkutunnelit 3 ja 4 purkukuilut Ulkokarille. Havainnekuva. 

Purkuyhteyksiin suunnitellun kasuunirakenteen tarkoitus on mahdollistaa tunneliyh-
teyden sulku ja kuivatus purkuyhteyden huoltojen aikana. Kasuuni on suunniteltu 
lähtökohtaisesti pääosin rakennettavaksi maalla, ja hinattavaksi kelluvana raken-
teena rakennuspaikalle, jossa se upotetaan tunnelin pystykuilun yläpäähän. Asenta-
minen vaatii maatöitä vähintään kasuunin asennusalustan tasaamisen verran, mah-
dollisesti joudutaan myös louhimaan kasuunin alla ja vierellä. Purettava lämmityk-
seen käytetty vesi puretaan kasuunin vierelle, noin 10 m syvyyteen kasuunin kyljessä 
olevasta purkuaukosta. Kasuunit tullaan sijoittamaan laivaväylien ulkopuolelle. 

3.6 Tunnelien toteuttaminen 
Tunnelien toteuttamista on esisuunnittelussa tarkasteltu sekä perinteisellä poraus-
räjäytysmenetelmällä, että TBM-menetelmällä. TBM-menetelmän osalta tarkasteltiin 
kahta toteutusvaihtoehtoa, Gripper -menetelmää sekä Shield -menetelmää. 

Tunnelit on suunniteltu toteutettavaksi lähtökohtaisesti siten, että ne ovat suljetta-
vissa ja huollettavissa. 

Molemmissa toteutusmenetelmissä on tunnelille suunniteltu yksi ajotunneliyhteys 
Tammakarille sekä yksi työyhteys Salmisaareen. Tammakarin työtunneli toteutetaan 
lähtökohtaisesti 1:7 kallistuksella vesitunnelin tasoon. Salmisaaren työyhteyden 
osalta on pyritty hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia kallioti-
loja, sekä tarkastelemaan millaisia rajoitteita alueen olevat tilat, ja suunnitellut lai-
tostilat asettavat toteutukselle. Salmisaaren alueen ratkaisuja on käsitelty tarkem-
min kappaleessa 3.4.2. 
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Tunnelien toteutusmenetelmä vaikuttaa mm. rakennettavan tunnelin poikkipinta-
alaan, tunnelin virtausvastukseen, ja näiden kautta merivesilämpöpumppulaitoksen 
prosessiin. 

Suunniteltujen pitkien kalliotunneleiden louhinta voidaan lähtökohtaisesti toteuttaa 
joko TBM- tai poraus-räjäytysmenetelmällä. 

 Poraus-räjäytysmenetelmä 
Työtunnelien, ja muiden kalliotilojen louhinnat, on suunniteltu toteutettavaksi po-
raus-räjäytysmenetelmällä. Poraus-räjäytysmenetelmä on Suomessa yleinen ja pe-
rinteinen louhintamenetelmä, joka perustuu kahdeksasta työvaiheesta koostuvaan 
louhintasykliin. Louhintasyklin työvaiheet ovat: poraus – panostus – räjäytys – tuu-
letus – lastaus ja kuljetus – rusnaus – lujitus – mittaus. Louhintasyklin havainnekuva 
on esitetty ohessa (Kuva 3-19). 

 
Kuva 3-19. Poraus-räjäytysmenetelmän sykli, havainnekuva. Esitetty Satici, 2000 mukaan. 

Poraus-räjäytysmenetelmän valintaa tukee moni seikka, mm.: 

- Kalusto (porausjumbo) on heti saatavilla monilta Suomessa toimivilta urakoit-
sijoilta 

- Kaluston kuljetus työmaalle ei edellytä ylimääräisiä työvaiheita tai vaivaa  
- Samaa kalustoa käytetään myös mm. suuaukkojen avolouhintaa varten 
- Osuuksilla, joilla otto- ja purkutunnelit kulkevat rinnakkain, voidaan vaikeita 

injektointipaikkoja injektoitaessa jatkaa louhintaa muissa perissä, kun TBM:lla 
puolestaan louhinta pysähtyisi kokonaan 

- Työturvallisuuden näkökulmasta menetelmä on toimivaksi todettu, ja koke-
mus, osaaminen, ammattitaito ja Suomen lainsäädäntö takaavat, että perin-
teinen louhinta toteutetaan Suomessa turvallisesti. 

Toisaalta kohteeseen suunnitellut tunneliyhteydet ovat normaalista louhinnasta poik-
keavia, sillä ajoyhteyksien väliset tunnelit ovat hyvin pitkiä. Perinteisesti voidaan 



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  52 

 

olettaa, että 3 km pituiset tunneliperät ovat järkevää toteuttaa poraus-räjäytysme-
netelmällä ja pidemmissä TBM-menetelmä on erityisen kilpailukykyinen vaihtoehto. 
Kohteeseen on suunniteltu pisimmässä vaihtoehdossa 21 km pitkä tunneliperä. Po-
raus-räjäytysmenetelmän heikkouksia kohteessa ovat mm.: 

- Louhinta aiheuttaa kallion rikkoutumista ja rakoilua, mikä voi vaikuttaa luji-
tusmääriin, välittömästi suoritettaviin turvalujituksiin sekä tunnelien vesivuo-
toihin ja kuivatustarpeeseen 

- Rusnauksen jälkeenkin louhittua kalliopintaa tulee tarkkailla tarkasti ja tarvit-
tavat turvallisuustoimenpiteet / turvalujitukset tulee suorittaa tarpeen vaa-
tiessa 

- Räjähdysaineiden kanssa toimittaessa tulee noudattaa turvallisuustoimenpi-
teitä ja tiukkoja protokollia 

- Räjäyttäminen synnyttää räjähdyskaasuja, joiden tuulettaminen pitkissä nou-
superissä vaatii erityisjärjestelyjä 

- Louhintasyklin toteutus muodostuu erityisen pitkissä tunneliperissä haasteel-
liseksi tai jopa tehottomaksi 

- Tunnelirakentamisen logistiikka on haasteellista eri työvaiheiden vaatimien 
koneiden ja materiaalin hallinnan osalta. 

Poraus-räjäytysmenetelmän toteutettavuutta arvioitaessa on tunnelin poikkileik-
kauksena pidetty 40 m2 poikkileikkausta. Viitteellinen poikkileikkaus on esitetty alla 
(Kuva 3-20). 

 
Kuva 3-20. Viitteellinen poraus-räjäytysmenetelmän suunniteltu poikkileikkaus. 

 TBM-menetelmä 

3.6.2.1 Yleistä TBM-menetelmästä 
TBM-menetelmä (Tunnel Boring Machine) tarkoittaa täysperäporausta, jossa koko 
tunneliprofiilin laajuinen tunneli porataan kerralla valmiiksi. Samalla asennetaan tar-
vittavat kallion tuennat ja lujitukset. Perinteisesti TBM-menetelmää on käytetty lä-
hinnä sedimenttisyntyisissä kivissä, mutta viime vuosina myös koviin kiviin kehitet-
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tyjen koneiden käyttö on yleistynyt. Menetelmää on käytetty kovassa kiteisessä kal-
lioperässä mm. Kiinassa, Kanadassa, Sveitsissä, Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa ei 
ole toistaiseksi toteutettu yhtään kovan kiven TBM-tunnelia. 

TBM-menetelmä poikkeaa poraus-räjäytyslouhinnasta erityisesti siinä, että perintei-
sen louhintasyklin sijasta tilat toteutetaan jatkuvalla porauksella. TBM-menetelmässä 
tunneli porataan porakoneen terän muodostavilla kovametallirullilla. Poralaitteen 
etuosaan sijoitetut terät rikkovat kalliota, ja irrottavat tunnelin perästä kivimurskaa, 
joka ohjataan välppien ja kourujen kautta hihnakuljettimelle. TBM-menetelmällä po-
rattaessa syntyy pyöreää tunneliprofiilia. Yleensä TBM-tunnelit ovat halkaisijaltaan 
3-15 metriä. TBM-laitteisto rakennetaan lähtökohtaisesti hankekohtaisten olosuhtei-
den ja tunnelin mitoituksen mukaisesti. 

TBM-menetelmän merkittävänä tekijänä on se, että se mahdollistaa pidempien tun-
neliperien taloudellisen toteutuksen, sillä TBM-menetelmän etenemissykli on yksin-
kertaisempi. Lisäksi erityisesti pitkissä tunneleissa on merkittävää, että menetel-
mässä ei synny räjähdyskaasuja. 

TBM-toteutuksen esivalmistelut ja suunnittelu vaativat huomattavasti enemmän 
työtä, kuin poraus-räjäytyslouhinnan aloittaminen. Toteutussuunnittelun jälkeen, vie 
laitteiston toimitus yleensä noin 6–15 kuukautta ja kasaaminen noin 2 kuukautta. 
TBM-menetelmän etu on louhinnan etenemävauhti, joka yleisesti ottaen on monin-
kertainen verrattuna poraus-räjäytysmenetelmään. Lopulliseen etenemävauhtiin vai-
kuttavat kuitenkin merkittävästi paikalliset olosuhteet ja toteutettavan tunnelin koko. 
TBM-menetelmän etenemän edullisuus korostuu pienillä ja pitkillä tunneleilla, joille 
toteutettavien työyhteyksien määrä on rajattu (kuten tässä tapauksessa). TBM-lait-
teiston tilaus- ja kasausaikana voidaan kohteessa toteuttaa työyhteyksien ja Salmi-
saaren kalliotilojen louhintaa, sekä mahdollisen keinosaaren rakentamista. Lisäksi 
tunnelin louhinta voidaan aloittaa poraus-räjäytysmenetelmällä, mikäli TBM-laitteis-
ton toimitus viivästyy. Lisäksi, koska TBM-menetelmällä toteutettavan tunnelin poik-
kileikkaus on kallioteknisesti stabiilimpi ja kallioseinämät ehjempiä, on tunnelin tu-
keminen ja lujittaminen edullisempaa, huoltotarve alhaisempi ja operoinnin kulut 
edullisemmat. Yleisesti ottaen, TBM-louhinnan kustannusten arviointi on vaikeampaa 
ja sisältää enemmän epävarmuustekijöitä kuin perinteisen louhintamenetelmän ar-
viointi. 

3.6.2.2 TBM-menetelmien vertailu 
Geologisten tarkastelujen (luku 5.7.2) mukaan hankealueen kallio-olosuhteet ovat 
yleisesti ottaen suotuisia TBM-menetelmälle. Hankkeen esisuunnitteluvaiheen alus-
tavan arvion perusteella TBM-menetelmän etenemä (penetration rate) voisi hank-
keen kallio-olosuhteissa olla noin 1-2 m/h. 

Tunnelin lujituksen ja tuennan näkökulmasta on tunnistettu kaksi kohteeseen sopi-
vaa toteutusvaihtoetoa: 

1. Perinteinen lujitus; kalliopulteilla, ruiskubetonilla, lujitusverkolla ja tarvitta-
essa teräskaarin. 

2. Esivalmistettujen, tuenta- ja verhousrakenteena toimivien, betonielementti-
segmenttien asentaminen. 

TBM-menetelmän osalta on tarkasteltu kahta toteutusvaihtoehtoa, Gripper TBM -me-
netelmää sekä Shield TBM -menetelmää. 
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1. Gripper TBM 

Kohteiden, joissa edellytyksenä on riittävän stabiilit kallio-olosuhteet ja kohtalainen 
vedenvuoto tunneliin, toteutukseen käytetään yleisesti ”Gripper TBM” -laitteistoa. 
Havainnekuva laitteistosta on esitetty alla (Kuva 3-21). 

”Gribber TBM” -laitteessa poralaitteiston eteneminen toteutetaan käyttämällä teräs-
levyjä, jotka painetaan poratun tunnelin seinämiin antamaan työntövoimaa laitteis-
tolle. Koska menetelmässä lujitusten asentaminen on erillään itse porauksesta, voi-
daan kallion lujittaminen toteuttaa tarpeen vaatiessa porauksen jälkeen. Menetelmä 
mahdollistaa myös sen, että hyvien kallio-olosuhteiden alueella voidaan keventää 
asennettavaa lujitusta, mikä puolestaan tuo toteutukselle aika- ja kustannussääs-
töjä.  

Tarvittaessa voidaan tunnelinpinta ruiskubetonoida esimerkiksi TBM-laitteiston pe-
rään asennettavalla ruiskutusrobotilla. Kallion lujitukset voidaan asentaa havaintojen 
ja tarveharkinnan mukaan porauksen jälkeen, kuten perinteisessä poraus-räjäytys-
louhintamenetelmässä. Kriittisten ja oletettavasti epästabiilien kallio-olosuhteiden 
alueelle voidaan toteuttaa tunnusteluporausta työnaikana, ja mikäli tunnustelupo-
rauksessa havaitaan kriittisiä kohteita, voidaan alueet esi-injektoida. 

 

Kuva 3-21. Gribber TBM. Kuva: www.herrenknecht.com 

2. Shield TBM 

Mikäli kohteessa on odotettavissa laajoja epästabiileja kohtia tai korkean vesivuodon 
osuuksia, voidaan TBM-poraus toteuttaa myös ”Shield TBM” -menetelmällä. Havain-
nekuvassa ”Shield TBM” -laitteistosta on esitetty alla (Kuva 3-22). 

”Shield TBM” -laitteiston sylinterin muotoinen ”kilpi”, muodostaa kuivan ja turvallisen 
työskentely-ympäristön esivalmistettujen segmenttielementtien kasaamiselle. Tämä 
verhousrakenne toimii sekä kallion tuentarakenteena, että se voidaan tiivistää estä-
mään tunnelin vesivuotoja. Menetelmän etuna on sen monipuolinen kyvykkyys hallita 
stabiliteettiolosuhteita louhinnan edetessä.  
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Kuva 3-22. Single Shield TBM. Kuva: www.herrenknecht.com 

3.6.2.3 Toteutettavuus TBM-menetelmällä 
Kalliotilan yleisstabiliteetin tarkastelu 

Rakentamisen aikana tunnelinperän läheinen kallio kuivuu, ja alueellinen painegra-
dientti muuttuu. Tämän muutoksen vaikutukset ympäröivään tilaan pyritään mini-
moimaan tiivistämällä tunnelia. Poraus-räjäytysmenetelmässä, sekä Gripper TBM-
menetelmässä tämä tiivistys toteutetaan injektoimalla kalliomassaa. Injektoinnin tar-
koitus on sekä vähentää tunneliin suotautuvan veden määrää, että aktivoida ja vah-
vistaa kalliomassan kuormankantokykyä. 

Kun valmis tunneli täytetään vedellä, alueellinen jännitystila muuttuu. Huolellisesti 
toteutettuna tämä prosessi ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia. 

Huoltokatkojen aikana tunneli on suunniteltu (toteutusvaihtoehdosta riippuen) sul-
jettavaksi ja tyhjennettäväksi, jolloin kalliotilan jännityskenttä muuttuu tunnelin si-
säisen vedenpaineen muuttuessa. Huolto on kalliorakentamisen näkökulmasta tur-
vallista toteuttaa, kunhan tyhjentäminen tehdään riittävän hitaasti. 

Ruhjeiden vaikutus toteutettavuuteen 

Alueella on yleisesti kolme erisuuntaista ruhjevyöhykettä: (1) luode-kaakko -suun-
tainen, (2) koillis-lounais -suuntainen, ja (3) pohjois-etelä -suuntainen. Ruhje-
vyöhykkeiden oletetaan olevan pääosin pystyasentoisia. Ruhje- ja heikkousvyöhyk-
keet vaikuttavat tunnelin louhintaan eri tavoin. 

Yleisesti ottaen, rikkoutuneen kiven alueilla louhitun kallion stabiliteetti on heikompi, 
mikä lisää tuennan tarvetta. Ruhjeet vaikuttavat merkittävästi TBM-porauksen po-
rattavuuteen, millä on vaikutusta mm. porauksen etenemään. 

Ruhje-alueilla on lisäksi korkeampi kallion vedenläpäisevyys kuin ehjän kiven alueilla, 
mikä erityisesti vedenalaisen tunnelin kohdalla vaikuttaa merkittävästi tiivistys- ja 
kuivatustarpeeseen. Vesivuotojen oletetaan kohteessa paikallisesti olevan hyvin kor-
keat. 
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Ruhje- ja heikkousvyöhykkeiden alueet vaikuttavat merkittävästi louhittavuuteen ja 
louhinnan kustannuksiin, louhintamenetelmän valintaan sekä lujitus- ja tiivistysrat-
kaisujen suunnitteluun. Esisuunnitteluvaiheessa ei heikkousalueista ole vielä riittävää 
tarkkuutta, lopullisten ratkaisujen suunnittelua varten. Suunnitellun tunnelilinjauk-
sen alue esitetään jatkosuunnittelussa tarkasteltavaksi lisätutkimuksin. 

TBM-tunnelin poikkileikkauksen suunnittelu 

TBM-tunnelille tehtiin osana esisuunnittelua alustava poikkileikkauksen tarkastelu, 
jossa arvioitiin tunnelin minimipoikkileikkaus rakentamisen ja toteutuksen näkökul-
masta. Poikkileikkauksen suunnittelun lähtökohtana pidettiin seuraavien tilatarpei-
den sijoittamista tunneliin: 

- Louheen ja materiaali logistiikan tilatarve (raide- tai ajoneuvoratkaisu) 
- Mahdollisen hihnakuljettimen tilatarve 
- Tunnelin tuuletuksen tilatarpeet 
- Sähkönsyötön (TBM, pumput, tuuletus, valaistus, mahdollinen hihnakuljetin, 

jne.) tilatarpeet 
- Vedensyötön tilatarpeet (huuhtelu ja palopostit) 
- Kuivatusputkiston tilatarpeet. 

Arvioidut tilatarpeet pohjautuvat kokemusperäiseen asiantuntija-arvioon, eivätkä ne 
perustu hankekohtaisiin laskelmiin. Teknisten järjestelmien tarkempi mitoitus teh-
dään osana jatkosuunnittelua. 

Alustavien poikkileikkaustarkastelujen perusteella minimipoikkileikkausala on noin 
25 m2, rakennusteknisistä lähtökohdista tarkasteltuna. TBM-menetelmän periaat-
teellinen poikkileikkaus ilman hihnakuljetinta on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 
3-23). Hihnakuljettimella varustetun ratkaisun periaatepoikkileikkaus on esitetty 
oheisessa kuvassa (Kuva 3-24). 
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Kuva 3-23. TBM-menetelmän periaatteellinen poikkileikkaus ilman hihnakuljetinta. 

 
Kuva 3-24. TBM-menetelmän periaatteellinen poikkileikkaus hihnakuljettimella. 
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3.6.2.4 Poraus-räjäytysmenetelmän ja TBM-menetelmän yhdistäminen 
Vaikka tunnelit toteutettaisiin TBM-menetelmällä, tulee osa tiloista vaatimaan po-
raus-räjäytysmenetelmän käyttöä. Nämä tilat ovat lähtökohtaisesti ajoyhteyksien ti-
lat, kuilut, sekä tunneliin sijoitettavat muut tekniset tilat ja syvennykset/levitykset. 
Pitkästä tunneliperästä johtuen tulee toteutussuunnittelussa harkita lisäksi erillisten 
maanalaisten työ- ja/tai sosiaalitilojen toteuttamista tunneliyhteyteen. 

Lähtökohtaisesti pitkät tunneliyhteydet on kannattavampaa toteuttaa TBM-menetel-
mällä kuin poraus-räjäytysmenetelmällä (kts. luku 3.6.3). Toisaalta taas työyhtey-
det, muut kalliotilat ja mahdollisesti tunneleiden alkuosuudet kannattaa toteuttaa 
poraus-räjäytysmenetelmällä. Esimerkiksi TBM-laitteiston tilausaikaa voidaan hyö-
dyntää tehokkaasti aloittamalla kalliorakennustyöt poraus-räjäytysmenetelmällä. 

 Toteutusmenetelmien analyysi 
Alla on esitetty louhintamenetelmiin (poraus-räjäytysmenetelmä ja TBM-menetelmä) 
liittyviä ominaispiirteitä. 

TBM-menetelmä 

- Kalusto tulee rakentaa, ellei ole valmista sopivan kokoista laitetta käytettä-
vissä 

- Kalusto tulee hankkia Keski-Euroopasta (tai kauempaa) ja kuljettaa (vesi-
teitse) Suomeen 

- Kalusto tulee kuljettaa (maanteitse) kohteeseen ja työmaateitä pitkin työ-
maalle 

- Kalusto tulee koota, mitä varten tulee olla riittävästi työtilaa suuaukoilla (tai 
tunnelissa) 

- Suomessa TBM-menetelmää ei ole ennen käytetty 
- Henkilöstöä tulee kouluttaa ja perehdyttää mm. Suomen lainsäädäntöön 
- Kaikkia tiloja ei voida louhia TBM:lla 
- TBM:n käyttö ei aiheuta kallion rikkoutumista yhtä paljon kuin poraus-räjäy-

tysmenetelmä 
- Louhintajälki on turvallisempaa, kun ei ole räjäyttämisestä syntynyt irtoloh-

koja 
- TBM-laitteisto toimii lähtökohtaisesti päästöttömänä (sähkö). 

Poraus-räjäytysmenetelmä 

- Kalusto (porausjumbo, kauhakuormaajat, rusnauskalusto, pultitus- ja injek-
tointikalusto) on heti saatavilla monilta Suomessa toimivilta urakoitsijoilta 

- Samaa kalustoa käytetään myös mm. suuaukkojen avolouhintaa, ajoyhteyk-
sien louhintoja ja Salmisaaren kalliotilojen louhinnoissa 

- Kalusto on pääosin dieselkäyttöistä 
- Pätevää henkilöstöä löytyy laajasti monilta Suomessa toimivilta urakoitsijoilta 
- Louhinta aiheuttaa kallion rikkoutumista ja rakoilua 
- Moniperälouhinnoissa voidaan vaikeiden injektointipaikkojen injektoitaessa 

louhintaa jatkaa muissa perissä, TBM:lla louhinta pysähtyy kokonaan (koskien 
osuuksia, joissa otto- ja purkutunnelit kulkevat rinnakkain) 

- Räjäyttäminen aiheuttaa lisävaatimuksia mm. tuuletukseen (räjähdyskaasut) 
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- Räjähdysaineiden kanssa toimittaessa tulee noudattaa turvallisuustoimenpi-
teitä ja tiukkoja protokollia 

- Louhintasykli sisältää useita erillisiä työvaiheita, ja näiden sujuva toteutus on 
hyvin haasteellista pitkissä tunneliperissä 

- Kokemus, osaaminen, ammattitaito ja Suomen lainsäädäntö takaavat, että 
perinteinen louhinta toteutetaan Suomessa turvallisesti. 

Molemmilla louhintamenetelmillä on hankkeen ominaispiirteistä johtuen suuria etuja 
joillakin toteutusosuuksilla. Menetelmien vertailun kautta arvioituna voidaan suosi-
tella toteutustapaa, jossa molempia menetelmiä käytetään joillakin osuuksilla. Lou-
hintamenetelmien valintaan vaikuttaa myös valittava toteutusvaihtoehto (purku- ja 
ottotunneli). 

3.7 Putkivaihtoehto 
Hankevaihtoehdossa VE1b vedenottoputket kulkevat meren pohjassa. Tässä vaihto-
ehdossa tunnelin sijaan vedenottorakenne toteutetaan putkiyhteytenä. Putkiyhtey-
den reitti on esitetty kuvassa (Kuva 2-1).  

Putket asennetaan pohjaolosuhteiden mukaisesti merenpohjalle painotettuna siten, 
etteivät ne pääse myöhemminkään liikkumaan. Putken asennussyvyydessä on huo-
mioitava, että putken laen korkeusasema jää vähintään 1,0 m alueen väyläsyvyyttä 
syvemmälle. Rakentamiseen liittyy pohjan ruoppausta, tasoitusta sekä täyttöjä. 
Asentaminen vaatii maatöitä vähintään putkien asennusalustan tasaamisen verran. 
Putkien osalta minimissään riittää pohjan tasaus (ruoppaus). Putkien päihin asenne-
taan vedenottorakenne, jonka imuaukko tulee vähintään 1,5 m merenpohjan yläpuo-
lelle, jolloin pohjasedimentin sisään pääsy estetään. Putken toinen pää ankkuroidaan 
kasuuniin. Tarvittaessa putket varustetaan rakenteilla, jotka mahdollistavat putkien 
sisäpuolen puhdistamisen ja huoltamisen myöhemmin. Vedenottoputket ovat alusta-
van tarkastelun mukaan muoviputkia, joiden sisähalkaisija on alustavasti 3400 mm.  

Toimintavaiheessa putken reitillä rajoitetaan mm. troolausta sekä ankkurilla kiinnit-
tymistä. 

Putken tarkemmat tiedot esitetään suunnittelun edetessä. 

3.8 Jäte- ja hulevedet 
Tunnelien lujituksesta syntyy jätevetenä ruiskubetonin hukkaroisketta. Sen joutu-
mista ympäristöön tullaan ehkäisemään teknisin ja suunnittelullisin ratkaisuin. Li-
säksi sementti-injektoinneista voi kulkeutua sementtijäämiä vuotovesiin. 

Rakentamistöiden aikana tunneleista poistetaan pumppaamalla vuoto- ja porausve-
siä. Poistettavissa vesissä on räjähdysainejäämiä sekä sementtiä ja betonia. Poik-
keustilanteessa työmaavesien joukkoon voi päätyä myös öljyä, rikkoutuneesta ka-
lustosta. 

Poraus- ja vuotovedet, joissa on sementti- ja räjäytysainejäämiä, johdetaan laskeu-
tusaltaiden sekä öljynerotuksen kautta ja tarvittaessa käsitellään asianmukaisesti 
ennen maastoon tai viemäriverkostoon johtamista. Erilliskäsittelyllä ehkäistään typ-
pikuormituksen sekä emäksisyyden pääsyä ympäristöön. Poistovesiä ei saa päästää 
maastoon ilman käsittelyä. 
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Ruhje-alueilla on korkeampi kallion vedenläpäisevyys kuin ehjän kiven alueilla, mikä 
erityisesti vedenalaisen tunnelin kohdalla vaikuttavaa merkittävästi tiivistys- ja kui-
vatustarpeeseen. Vesivuotojen oletetaan kohteessa paikallisesti olevan hyvin kor-
keat. 

Sekä rakentamisen että käytön aikaiset jäte- ja hulevesien purkureitit ja järjestelyt 
suunnitellaan ja sovitaan viranomaisten kanssa ennen työn aloitusta. 

Rakennusaikaisen kuivatuksen suunnittelu TBM-menetelmässä 

Suunnitellut tunnelilinjaukset ovat pitkiä vedenalaisia tunneleita, joten rakennusai-
kaisen kuivatuksen suunnittelu ja haasteet nousevat merkittäväksi osaksi toteutet-
tavuustarkastelua. Perustuen Suomenlinnan merenalaisen tunnelin tietoihin, voi ve-
sivuoto olla kohteessa keskimäärin jopa 30 l/min/100m. Näiden pohjalta on tehty 
riskitarkastelua pumppaustarpeelle. Riskitarkastelun tuloksena on saatu yleiskuva 
mahdollisesta maksimivesivuodosta tunneleissa. Hyvän vedenhallinnan suunnittelun, 
ja hankkeen suunnittelun avulla voidaan vesivuotoarviota kuitenkin vähentää yli 
50 % arvioidusta. Yleisellä tasolla voidaan todeta riskilaskelmiin perustuen, että vuo-
tovesien pumppausjärjestelyt kohteessa vaativat tarkkaa suunnittelua. 

3.9 Jätteet  
Hankkeen rakentamisvaiheessa muodostuu kiinteää rakennusjätettä. Tavanomainen 
poraus- ja räjäytyslouhinta tuottaa räjäytyslankajätettä. Poraus- ja räjäytyslouhinta 
voi tuottaa räjähdysainejäämiä, jotka aiheuttavat typpikuormitusta ympäristöön.  

Vesistörakentamisen yhteydessä syntyy ruoppausmassaa sekä kiviainesta. Ruop-
pausmassan läjittämistä mereen selvitetään hankkeen suunnittelun edetessä, kun 
ruoppauksen myötä syntyvien massojen määrät tarkentuvat. Ensisijaisesti tarkastel-
laan mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevia meriläjitysalueita hakien niihin tar-
vittavat vesiluvan muutokset. Mahdolliset uudet tarvittavat meriläjitysalueet selvite-
tään prosessin edetessä.  

Rakentamisen aikana työkohteen ympärille asennetaan puomit sekä em. verhora-
kenne, jonka avulla ehkäistään mm. muoviroskan pääsemistä mereen.  

Vedenottoyhteyden päähän asennetaan välppärakenne, joka estää kiinteän aineksen 
(mm. kalojen ja vesikasvien) pääsyn putkeen ja edelleen tunneliin.  

Lämpöpumpuissa käytettävät kylmäaineet (R1234ze tai vastaava) regeneroidaan, 
joten jätettä ei niiden osalta synny. 

3.10 Louhintamurske ja sen hyödyntäminen 
Tunnelin rakentaminen kestää noin 4–6 vuotta. Valittavalla rakennusmenetelmällä ei 
ole suurta vaikutusta rakennusaikaan. Louhetta syntyy jopa noin 1,2 miljoonaa kiin-
tokuutiometriä eli 200 000–300 000 m3/a. 

Jatkosuunnittelussa voidaan tutkia rakentamisen aikana syntyvän louheen käyttö-
mahdollisuuksia pääkaupunkiseudun hankkeissa tai kuljettamista meriteitse Suomen 
satamiin tai ulkomaille. Jatkojalostettuna osa kiviaineksesta on mahdollista hyödyn-
tää rakennekerroksissa infrarakennushankkeissa (esim. tien perustukset). 

Hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös muita välivarastoja, jat-
kojalostusta ja loppusijoitusta.  



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  61 

 

3.11 Päästöt ilmaan 
Rakentamisen aikana ilmapäästöjä syntyy louheen kuljettamiseen liittyvän raskaan-
liikenteen pakokaasupäästöistä sekä mahdollisesta rakentamisen aikaisesta pölyämi-
sestä. Louheen kuljetusta tehdään mahdollisesti myös vesiteitse. 

Tunneloinnin tuuletuksen suunnittelu 

Tunnelin tuuletusjärjestelyt vaativat tarkkaa suunnittelua pitkän tunneliperän vuoksi. 
Tuuletuksen tarkoitus on toisaalta taata riittävä raittiin ilman saanti (happi) tunne-
lissa sekä haitta-aineiden poisto (räjäytyskaasut, pakokaasut, jne.). Tuuletusta ei ole 
tässä suunnitteluvaiheessa suunniteltu tarkasti, mutta seuraavat huomiot voidaan 
esittää perustuen kansainvälisiin standardeihin ja käytänteisiin: 

- Poraus-räjäytyslouhintojen osalta jokainen räjäytys synnyttää haitta-aineita, 
jotka on poistettava tunnelista. TBM-tunneloinnissa ei näitä haitta-aineita 
synny. 

- Polttoaine (diesel) käyttöisten ajoneuvojen määrää tulee rajoittaa tunnelissa, 
sillä pitkä ja kapea tunneli aiheuttaa erityisiä haasteita tuuletukselle. Tuule-
tuksen näkökulmasta voidaan hankkeeseen suositella tarkasteltavaksi sähkö-
käyttöisiä ajoneuvoja. 

Tarkempi tuuletuksen tarkastelu tehdään osana jatkosuunnittelua. 

Kylmäaineet ovat suljetuissa laitteistoissa, joten päästöjä ilmaan ei toimintavai-
heessa synny. 

3.12 Melu ja tärinä 
Merivesilämpöpumppulaitoksesta aiheutuu käytönaikaista melua tai tärinää lämpö-
pumpuista Salmisaaren maanalaisissa tiloissa. Suunnittelussa varmistetaan, ettei 
melua ja tärinää kantaudu maan pinnalle. Huoltoliikenteestä voi aiheutua vähäistä 
melua ja tärinää sekä häiriöitä ympäristöön satunnaisesti. Suunniteltu huoltokalusto 
on pääsääntöisesti henkilöautoliikennettä. 

Rakentamisen aikaiset poraus ja räjäytykset aiheuttavat melua ja tärinää. Poraus-
räjäytysmenetelmässä porataan kallioseinämään reikiä, joihin laitetaan räjäytysai-
netta, panostettu kenttä ammutaan ja sen jälkeen louheet ajetaan pois. TBM-mene-
telmässä melu ja tärinä ovat huomattavasti vähäisemmät.  

Louhintaääniä voi kuulua alueella louhinnan ajan. Ajotunneleiden louhinta on häirit-
sevin vaihe, joka kestää noin puoli vuotta. Poraus-räjäytysmenetelmällä louhittaessa 
noudatetaan aluekohtaisesti määritettyjä ympäristömelun ohjearvoja ja tärinän suo-
situsarvoja. On myös otettava huomioon, ettei louhinnan ääniä kuulu samalla alueella 
koko rakentamisen ajan, sillä louhinta ja räjäytykset etenevät tunnelia pitkin etääm-
mälle ajotunneleiden suuaukoista, jotka ovat kohtia, joista louhintamelu välittyy työ-
kohteen ulkopuolelle. Ajotunneleiden suuaukkojen kohdalla aiheutuu koko rakenta-
misen ajan ajoneuvoliikenteen melua.  

Tunneleiden louhiminen voi aiheuttaa lisäksi vedenlaista melua ja tärinää ajontunne-
leiden suuaukkojen lähellä. Linjaus kulkee kuitenkin niin syvällä kallioperässä, ettei 
merenpohjaan välittyvän melun ja tärinän arvioida olevan merkittävää.  

3.13 Energian tarve 
Hankkeen rakentamisen aikainen energiantarve riippuu valittavasta louhintamene-
telmästä. Rakentamisen ja käytön aikainen energian tarve (työmaasähkö) katetaan 
liittymällä olemassa olevaan sähköverkkoon. 
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Rakentamisen aikainen energiantarve on laskettu suuntaa-antavasti olettaen, että 
yhdellä TBM-koneella lähdetään Salmisaaresta ja edetään tunnelin loppuun asti.  
TBM-laitteisto ja muut työmaatoiminnot tarvitsee tällöin sähkötehoa arviolta noin 5–
6 MW. Lisäksi hallitilojen louhintaan tulee varautua 1 MW lisäteholla.  

Käytönaikainen energian tarve koostuu veden pumppaamiseen tarvittavasta säh-
köstä sekä lämpöpumppujen käyttämästä sähköstä. Pumppaussähkön kulutukseen 
vaikuttaa merivesilämpöpumppulaitoksen rakenteen ja käytön lisäksi tässä tarkas-
teltujen kalliotunnelin ja merivesiputkistojen mitoitus. Otettavan meriveden virtaus-
määrä sekä etäisyys jolta vesi otetaan, vaikuttaa lämpöpumppulaitoksella olevan ve-
den korkeusasemaan ennen merivesipumppaamoa. Mitä kauempaa ja mitä enem-
män vettä otetaan, sen alempaa vettä joudutaan pumppaamaan ja pumppaussähkön 
tarve kasvaa vastaavasti. Kaukolämpöteholtaan 500 MW laitoksen pumppaussähkön 
kulutus on nimellisteholla 5 kk vuotuisen käyttöjakson aikana 43–70 GWh ottoläm-
pötilatasosta riippuen. Lämpöpumppujen arvioitu sähkönkulutus on vajaa 1600 GWh 
vuodessa. 

3.14 Käytettävät kemikaalit 
Tunneliin johdettavaa vettä ei käsitellä kemiallisesti.  

Rakentamisen aikaiseen hulevesien ja jätevesien kemialliseen käsittelyyn varaudu-
taan. Rakentamisen aikana käytettävät kemikaalit tarkentuvat suunnittelun ede-
tessä. 

Lämpöpumppujen sisällä on kylmäainetta, joka kiertää suljetussa kiertoprosessissa. 
Käytettävä kylmäaine valitaan hankkeen tarkemmassa suunnittelussa. Lämpöpump-
pujen kylmäaineista todennäköisin on HFO-yhdiste R1234ze (GWP100a=0). Lisäksi 
vaihtoehtoinen kylmäaine on hiilidioksidi.  

3.15 Logistiikka 
Rakentamisen aikana liikennettä aiheutuu louheen poiskuljetuksesta hankealueelta. 
Louhetta kuljetetaan Tammakarista proomukuljetuksin Helsingin alueen satamiin, 
joista louhe kuljetetaan eteenpäin kuorma-autoilla. Lisäksi tarkastellaan tarvittaessa 
tilannetta, missä kuljetukset tapahtuisivat mm. Suomen ulkopuolelle. Louhetta kul-
jetetaan myös Salmisaaresta kuorma-autolla. Alueella on hyvä tieverkosto, ja louhe 
pyritään kuljettamaan alueen pääväyliä pitkin. Salmisaaresta ja Länsisatamasta kul-
jetukset suuntautuvat Länsiväylälle ja siitä eteenpäin muun muassa Kehä I:lle, Vuo-
saaren satamasta kuljetukset suuntautuvat Kehä III:lle. Rakentamisessa muodostu-
vaa louhetta pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan muun muassa lähi-
seudun rantarakentamiskohteissa. 

Louheen kuljetusten määrät vaihtelevat rakentamisen aikana. Rakentamisen ja lou-
hinnan intensiivisimmässä vaiheessa, rakentamisen toisena ja kolmantena vuotena, 
louheen kuljetusmäärät ovat arviolta noin 110 ajoneuvoa vuorokaudessa. Muulloin 
rakentamisen aikana louheen kuljetusmäärät ovat arviolta noin 30-60 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. Nämä kuljetusmääräarviot perustuvat oletukseen, että kaikki louhe 
kuljetettaisiin kuorma-autoilla Salmisaaresta, eli proomukuljetuksia ei hyödynnettäisi 
louheen kuljetuksessa. 

Ajotunneleiden suuaukkojen kohdille rakennetaan tukikohta-alue ja tarvittavat tie-
yhteydet. Hanke vaikuttaa etenkin Salmisaaren alueen tieverkkoon, johon saattaa 
kohdistua työn aikaisia väliaikaisjärjestelyitä. Salmisaaren työyhteys on suunniteltu 
toteutettavaksi hyödyntäen olemassa olevia ajotunneliyhteyksiä ja kalliotiloja. 
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Rakennusaikaiset logistiset järjestelyt TBM-menetelmässä 

Suunnitellussa tunneliratkaisussa nousee toteutusaikaiset logistiset järjestelyt yh-
deksi merkittävimmistä haasteista toteutettavuuden näkökulmasta. Erityisesti TBM-
ratkaisun mahdollistama nopea louhinnan etenemisnopeus haastaa hankkeen koko-
naislogistiikan suunnittelua ja järjestelyä. Lisäksi logistisen järjestelyn toimintavar-
muus on hankkeen kannalta kriittistä, sillä katkokset logistiikkaketjussa saattavat 
pysäyttää koko tunnelointiprosessin. 

Hankkeen logististen järjestelyjen rungon muodostaa joko raiteilla kulkeva kuljetus-
järjestelmä, tai kumipyöräisistä monitoimiajoneuvoista koostuva järjestely. Molem-
mat järjestelmät voidaan toteuttaa joko diesel-versioina tai akkukäyttöisinä. Akku- 
tai sähkökäyttöisten järjestelmien harkintaa kohteessa tukee erityisesti pitkien tun-
neliperien tuuletuksen haasteellisuus. 

TBM-menetelmä (Gripper) vaatii, että tunneliperässä on jatkuvasti tarjolla tarvittava 
määrä tuentamateriaaleja (mm. kalliopultit ja ruiskubetoni). Itse TBM-laitteisto voi 
toimia osittaisena välivarastona tunnelointitöissä tarvittaville materiaaleille. Louhit-
tavan materiaalin kuljetus voidaan järjestää joko hihnakuljettimin tai pumppaamalla 
”slurry” putkilla pois tunnelista. Vaikka pumpattava ratkaisu tarjoaa monta suju-
vuutta lisäävää ominaisuutta, ei sitä voida tässä suunnitteluvaiheessa esittää ensisi-
jaisena ratkaisuna, sillä mm. kalliolastujen kuluttavuus putkistoille tulisi arvioida ta-
pauskohtaisesti.  Lisäksi syntyvän sivukiven kuljetukseen voidaan käyttää raide-/ku-
mipyöräkalustoa. Raide-/kumipyöräkalustoa voidaan käyttää myös henkilöstön kul-
jetukseen.  

Lisäksi suunnitellun tunnelin pituudesta johtuen, arvioidaan tunneloinnin vaativan 
yksi muutaman viikon pituinen huoltokatkos. Huollon, ja huoltokatkosten määrä riip-
puu valittavasta TBM-ratkaisusta ja käytettävän laitteen teknisistä ominaisuuksista. 
Katkojen tarkempi arviointi vaatii tarkempaa suunnittelua. 

Merivesilämpöpumppulaitoksen toiminnan aikana laitokseen liittyvä liikennöinti on 
vähäistä, liikennöintiä tapahtuu lähinnä ajoittaisia huolto- ja kunnossapitotoimia var-
ten. 

3.16 Huolto ja kunnossapito 
Tunnelia huolletaan tarvittaessa ajoyhteyksien kautta. Mahdolliset huolto/kunnossa-
pitotoimet vaativat liikkumista saarilla, mutta huoltosyklin on suhteellisen harva, eikä 
hankkeen huolto aiheuta intensiivistä liikkumista saarilla.  

3.17 Turvallisuus 
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. 

Rakennusprojektille laaditaan myös ympäristöasioiden hallintajärjestelmä ja ympä-
ristöohjeistus. Näin varmistetaan ennalta, että työmaan osapuolet hoitavat ympäris-
töasiat säädösten, lupien sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti. 
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Hankkeessa käytetään teknisten järjestelmien osalta osakokonaisuuksia, joita voi-
daan testata ja asentaa erillisinä osina ja liittää yhdeksi kokonaisuudeksi kalliotilaan 
asennettaessa.  

Käyttöönotto tapahtuu yhdellä kertaa turvallisuusviranomaisten ohjauksessa ja hei-
dän esittämiensä määräysten mukaisesti. 

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

Rakennusaikaisten pelastautumisratkaisujen arviointi 

Tunnelin pelastautumisjärjestelyt riippuvat suurelta osin viranomaisten vaatimuk-
sista kohteessa, ja nämä tulee arvioida tapauskohtaisesti suunnittelun edetessä. 

Erityisesti tulipalo tai tulvatilanne tunnelissa on riskitarkastelussa tunnistettu jatko-
suunnittelussa tarkasteltavaksi asiaksi. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että pitkissä tunneleissa vaaditaan lähtökohtaisesti 
eristettyjä suojatiloja, joihin toteutetaan mm. erillinen puhtaan ilman saanti (pelas-
tautumiskontti). Yleensä TBM-toteutuksessa pelastautumistila sijoitetaan myös TBM-
laitteistoon. Lisäksi tapauskohtaisesti voidaan vaatia esimerkiksi erillisiä pelastautu-
misajoneuvoja sijoitettavaksi tunneliin. 

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

3.19 Käytöstä poiston kuvaus 
Teknisen iän tullessa elinkaarensa loppuun mahdollisesti tunnelia voidaan hyödyntää 
muuna infrastruktuuriyhteytenä. Käytöstä poisto suunnitellaan tarkemmin hankkeen 
edetessä ja tarkentuneet tiedot esitetään YVA-selostuksessa.  

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 18.11.2020 päätöksen (UUDELY/9718/2020) YVA-
menettelyn tarpeesta tässä hankkeessa. Uudenmaan ELY-keskus on lausunut YVA-
päätöksessään mm. seuraavaa: ”Arviointimenettelyä sovelletaan yksittäistapauk-
sessa 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. momen-
tissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövai-
kutuksia. Päätöksenteossa otetaan lisäksi huomioon hankkeen ominaisuudet ja si-
jainti sekä vaikutusten luonne. Päätöksenteon perustana olevista tekijöistä sääde-
tään YVA-lain liitteessä 2 ja YVA-asetuksen 2 §:ssä (YVA-laki 3.3 §). 

Päätettäessä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta YVA-lain 3 
§:n 2 momentissa tarkoitettuun hankkeeseen on lain liitteessä 2 olevan kohdan 2 c 
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(luonnon ympäristön sietokyky) osalta erityisesti otettava huomioon mm. rannikko-
alueet ja meriympäristö sekä historiallisesti, kulttuurisesti tai arkeologisesti merkit-
tävät maisemat ja kohteet (YVA-asetus 2 §).” 

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. 

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 4-1. 



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  66 

 

 
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. 

4.3 YVA-menettelyn aikataulu 
YVA-menettelyn keskeiset vaiheet ja suunniteltu aikataulu on esitetty oheisessa ku-
vassa (Kuva 4-2). Aikataulu kuulemisiin ja yhteysviranomaisen lausunnon ja perus-
tellun päätelmän antamiseen varatun ajan osalta on esitetty maksimikeston mukai-
sesti.  

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

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. 
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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. 

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 ennakkoneu-
vottelu yhteistyössä hankkeesta vastaavan ja keskeisten viranomaisten kanssa. En-
nakkoneuvottelun tavoitteena on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- 
ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallintaa, hankkeesta vastaavan ja viranomais-
ten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asiakirjojen laatua ja käytettä-
vyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  71 

 

Yhteysviranomaisen kanssa käytiin ennakkoneuvottelu 27.4.2021. 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, Helsingin pelastuslaitos, Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Museo-
virasto. 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 on edistää tie-
donkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja muiden oleellisten 
sidosryhmien kanssa. 

Ryhmän edustajat seuraavat ympäristövaikutusten arvioinnin kulkua sekä esittävät 
mielipiteitään ympäristövaikutusten arviointiohjelman, arviointiselostuksen ja sitä tu-
kevien selvitysten laadinnasta. Kutsuttaessa edustajia ryhmään, on tavoitteena muo-
dosta kokoonpano, jonka jäsenet edustavat keskeisesti niitä kansalaisia ja ryhmiä, 
joiden elinoloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Seurantaryhmä kokoontui en-
simmäisen kerran 29.4.2021. 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.  

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 Asutus ja herkät kohteet 

 Rakennuskanta ja maankäyttömuodot 
Merivesitunnelit sijoittuvat suurimmaksi osaksi vesialueelle. Ajotunneleiden on suun-
niteltu sijoittuvan Tammakarin saarelle. Lisäksi on tarkasteltu mahdollisena ajotun-
nelin sijoituspaikkana Itäistä Pihlajasaarta. Tarvittaessa rakennetaan mahdollisesti 
uusi ajotunneli myös Salmisaareen, mikäli olemassa olevia rakenteita ei voida hyö-
dyntää. 

Edellä mainitut saaret on luokiteltu maankäyttömuodoltaan rakentamattomiksi 
puisto-, metsä- ja muiksi viheralueiksi. Purkutunneli 1 on suunniteltu Salmisaaren 
voimalaitokselta Lauttasaaren sillan läheisyyteen. Purkutunneli 2 on suunniteltu Ruo-
holahden kanavan pohjoispuolelta. Linjaus on osoitettu Ruoholahden rakennetun 
asuinalueen sekä osin puistoalueen ali. Purkutunneli 3 on suunniteltu Itäisen Pihlaja-
saaren ali ja vedenottotunnelit Läntisen Pihlajasaaren ali. Lisäksi purkutunneli 4 on 
suunniteltu Laakapaasin ja Ulkokarin ali. Ruoholahdessa tunnelit sijoittuvat Ruoho-
lahden ja Jätkäsaaren teollisuus- ja varastoalueiden alle, mutta myös rakennettujen 
asuinalueiden sekä osin puistoalueiden alle. 
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Kuva 5-1. Maankäyttömuodot hankealueella. AFRY Finland Oy 2021. Pohjakartta: Maanmit-
tauslaitos 2021. 

Merivesitunnelit sijoittuvat pääosin asumattomalle merialueelle (Kuva 5-2). Tunnelit 
sijoittuvat asutuksen läheisyyteen Jätkäsaaressa ja Pihlajasaaressa. Jätkäsaaressa 
tunnelin välittömässä läheisyydessä sijaitsee asuinrakennuksia, ja Läntiseen Pihlaja-
saareen sijoittuu sekä asuin- että lomarakennuksia, joista lähimmät lomarakennuk-
set alle 100 metrin etäisyydelle tunnelista. 
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Kuva 5-2. Asutus hankealueen läheisyydessä. AFRY Finland Oy 2021. Pohjakartta: Maanmit-
tauslaitos 2021.  
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 Päiväkodit ja koulut 
Merivesitunneleita lähimmät päiväkodit ja koulut sijoittuvat Ruoholahden, Länsisata-
man ja Jätkänsaaren alueille tunneleiden alkupäähän. Lähimmät koulut sijaitsevat 
alle 100 metrin etäisyydellä tunnelilinjauksesta (Kuva 5-3). 

 
Kuva 5-3. Kuvassa esitetty koulut, päiväkodit, esiopetus sekä koulujen iltapäivätoiminnan tilat. 
Lähde: Helsingin karttapalvelu 2021. 
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 Vesihuolto ja maalämpökaivot 
Hankealueella on runsaasti vesijohtoja, joiden tarkempi sijainti sekä mahdolliset ris-
teämiset hankkeen linjausten kanssa selvitetään suunnittelun edetessä.  

Mahdolliset tarvittavat johto- ja putkisiirrot suunnitellaan yhteistyössä Helsingin kau-
pungin ja infrastruktuuria hallitsevien tahojen kanssa.  

Alueen maalämpökaivoja ei ole kartoitettu suunnittelun tässä vaiheessa.  

Maa- ja merialueella linjausten kanssa risteävät vedenalaiset vesijohdot- ja putket 
on esitetty ohessa (Kuva 5-4).  

 
Kuva 5-4. Maa- ja merialueella linjausten kanssa risteävät vedenalaiset vesijohdot- ja putket. 
Lähde: Traficom/avoin data 2021. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2021.  

5.2 Virkistyskäyttö 
Salmisaaren ja Länsisataman alueella hankealueen läheisyyteen sijoittuu useita ve-
nepaikkoja, Salmisaaren liikuntakeskus, Selkämerenpuiston ulkokuntoilupaikka sekä 
Jätkäsaaren ja Ruoholahden koulun lähiliikuntapaikat. Pihlajasaareen sijoittuu vene-
paikkoja, telttailupaikka, uimapaikka ja rantalentopallokenttä. Pihlajasaareen sijoit-
tuu myös luontopolkuja. Muilta osin hankealueelle ei sijoitu virallisia liikunta- tai vir-
kistysreittejä.  

Sekä Läntinen että Itäinen Pihlajasaari, Mäntykari, Tammakari, Laakapaasi ja Ulko-
kari ovat ulkoilupuistoja ja sijoittuvat hankealueelle. Laakapaasilla sijaitsee maja, 
joka on vuokrattu Merilinnustajat ry:lle. Tammakari ja Mäntykari ovat retkeilykoh-
teita, jossa telttailu on sallittua. Mäntykari on erityisesti kalastusretkikohde.  
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Pihlajasaari (sekä Läntinen että Itäinen Pihlajasaari) on entinen huvilasaari, joka ny-
kyisin on helsinkiläisten monipuolinen ulkoilualue. Kävelysilta yhdistää Läntisen ja 
Itäisen Pihlajasaaren. Saarella on vielä joitakin vanhoja huviloita ja sen luonto koos-
tuu kallioista, metsiköistä, lehtomaista sekä kallio- ja hiekkarannoista. Monipuolinen 
luonto, hyvä sijainti ja toimivat palvelut ovat tehneet Pihlajasaaresta helsinkiläisten 
suosituimman kesäsaaren. Auringonpalvojia ja uimareita houkuttavat erityisesti Pih-
lajasaaren hiekkarannat. Useat saaren rakennuksista on suojelukohteita. Saarten 
pinta-ala on yhteensä noin 26 hehtaaria. Pihlajasaaressa sijaitsee myös ravintola, 
sauna ja sieltä on vuokrattavissa myös kokoustiloja. 

Muita hankealueen läheisyyteen sijoittuvia virkistysalueita ovat Sisä- ja Ulkohatun 
ulkoilupuistot sekä Tiirakarin, Söderholmin kuvun, Ullanlinnan ja Viinakuvun ulkoilu-
puistot, jotka sijoittuvat alle 1,5 kilometrin etäisyydelle hankealueesta.  

Kuva 5-5. Virkistysalueet ja -reitit hankealueen läheisyydessä. Lähde: Lipas liikuntapaikat 
2020 -aineisto. Pohjakartta: Maanmittauslaitos 2021.  

5.3 Kaavoitus ja muut maankäytön suunnitelmat 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
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) 
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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, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 

- 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. 

- Otetaan huomioon yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, erityisesti 
maanpuolustuksen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvataan niille riittävät alu-
eelliset kehittämisedellytykset ja toimintamahdollisuudet. 

- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luon-
nonperinnön arvojen turvaamisesta sekä virkistyskäyttöön soveltuvien aluei-
den riittävyydestä. 

- Varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen 
ratkaisujen tarpeisiin.  

 Maakuntakaava 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen yleis- tai asemakaavan alueella, 
mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa niitä. Hankealueella on voimassa 
oikeusvaikutteinen yleiskaava ja Salmisaaren alueella myös asemakaava. Hankealu-
etta koskevat Uudenmaan maakuntakaava sekä 1., 2. ja 4. vaihemaakuntakaava. 
Lisäksi hankealuetta koskee vireillä olevan Uusimaa-kaavan Helsingin seudun vaihe-
maakuntakaava. 

Voimassa olevat maakuntakaavat 

Voimassa olevassa maakuntakaavassa hankealue sijoittuu keskustatoimintojen alu-
eelle, virkistysalueelle, pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhykkeelle sekä 
maakunnallisesti merkittävälle kulttuuriympäristölle. Merivesitunnelit on osoitettu 
laivaväylien ja veneväylän ali, ja ne myös risteävät liikennetunnelin ohjeellisen lin-
jauksen ja jätevesitunnelin kanssa. 

Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat merkinnät: 
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Kuva 5-6. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä, johon on lisätty hankkee-
seen liittyvät vaihtoehtoiset tunneli- ja putkilinjaukset. Lähde: Uudenmaan liitto 2021 

Uusimaa-kaava 2050; Helsingin seudun vaihemaakuntakaava 

Kokonaismaakuntakaavan Uusimaa-kaava 2050 valmistelu on käynnissä. Maakunta-
valtuusto hyväksyi kaavakokonaisuuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti kaa-
vojen voimaantulosta 7.12.2020. Muutoksenhakuviranomaisena toimiva Helsingin 
hallinto-oikeus on kuitenkin välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt valtuuston hyväk-
symispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. Täytän-
töönpanokielto aiheuttaa sen, että maakuntakaavat eivät ole voimassa ennen kuin 
hallinto-oikeuden varsinainen päätös ratkaisee asian.  

Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuus korvaa nyt Uudellamaalla voi-
massa olevat maakuntakaavat, lukuun ottamatta neljännen vaihemaakuntakaavan 
tuulivoimaratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa. (Uudenmaan liitto 
2020b) 

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa hankealue sijoittuu pääkaupunkiseudun 
ydinvyöhykkeelle ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeelle (Salmisaaren alue) 
sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeälle alueelle. Meri-
vesitunnelit on osoitettu laivaväylien ja veneilyn runkoväylän ali, ja ne myös risteävät 
liikennetunnelin ohjeellisen linjauksen ja jätevesitunnelin kanssa. 
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Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat merkinnät: 
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Kuva 5-7. Ote Uusimaa-kaavasta 2050, johon on lisätty hankkeeseen liittyvät vaihtoehtoiset 
tunneli- ja putkilinjaukset. Lähde: Uudenmaan liitto 2021 

 Yleiskaava 
Helsingin yleiskaava 2016 on tullut voimaan 2018. Yleiskaavassa on osoitettu saa-
rialueet virkistys- ja viheralueiksi tai merellisen virkistyksen ja matkailun alueiksi. 
Salmisaaren alue sijoittuu kantakaupungin alueelle ja Suomenlinnan alue on oma 
kokonaisuutensa. Suurimmaksi osaksi hankealue sijoittuu vesialueelle. 

Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat merkinnät: 
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Kuva 5-8. Ote Helsingin yleiskaavasta 2016, johon on lisätty hankkeeseen liittyvät vaihtoeh-
toiset tunneli- ja putkilinjaukset. Lähde: Helsingin kaupunki 2021. 

Hernesaaren osayleiskaava 

Hernesaaren osayleiskaava on hyväksytty Helsingin hallinto-oikeudessa ja se on tul-
lut voimaan 18.4.2019. Osayleiskaavan mukaan Hernesaareen ja sitä ympäröiville 
vesialueille on mahdollista suunnitella asuntoja ja työpaikkoja, sekä satama- ja puis-
toalueita. 
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Kuva 5-9. Hernesaaren osayleiskaava. Lähde: Helsingin kaupunki 2020. 

Jätkäsaaren osayleiskaava 

Jätkäsaaren osayleiskaava on tullut voimaan 18.8.2006. Osayleiskaavan mukaan Jät-
käsaareen on mahdollista toteuttaa asuntoja ja lähipalveluja, sekä satama- ja puis-
toalueita. 
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Kuva 5-10. Jätkäsaaren osayleiskaava. Lähde: Helsingin kaupunki 2020. 

Maanalainen yleiskaava 

Helsingissä on voimassa maanalainen yleiskaava vuodelta 2011. Kaavassa osa Jät-
käsaaresta ja Hernesaaresta on osoitettu pintakallioalueeksi ja Länsisatamaan on 
osoitettu suunniteltu maanalainen tila. Hernesaaren itäpuolelta Eirasta etelään on 
osoitettu nykyinen ja suunniteltu maanalainen tunneli, joista nykyisen linjaus on Pih-
lajasaaren kautta. Maanalaisen yleiskaavan uusiminen on vireillä. Se on tarpeen, sillä 
osa siinä esitetyistä tilavarauksista on jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita on nous-
sut esiin. Vireillä olevaa maanalaista yleiskaavaa käsitellään kohdassa 5.3.5. 
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Kuva 5-11. Ote Helsingin maanalaisesta yleiskaavasta. Lähde: Helsingin kaupunki 2021. 

 Asemakaava 
Salmisaaren alue on asemakaavoitettu (Ruoholahti, Länsisatama, Hernesaari), mutta 
rannikon saarilla ei ole voimassa olevaa asema- tai ranta-asemakaavaa. 
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Kuva 5-12. Ote asemakaavayhdistelmästä. Lähde: Helsingin karttapalvelu 2021. 

 Vireillä olevat kaavat 
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 

Helsingissä on vireillä maanalainen yleiskaava 2021. Kaavassa osoitetaan mm. ny-
kyiset maanalaiset tilat ja tunnelit sekä suunnitellut maanalaiset tilat ja teknisen 
huollon tunnelit. Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen kaavan uusiminen on tar-
peen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista on jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita 
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on noussut esiin. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kaavaluonnoksen touko-
kuussa 2020. Luonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus, joka tulee lautakun-
nan käsittelyyn vuoden 2021 aikana.  

Kaavaluonnoksessa Salmisaaresta Melkkiin on osoitettu suunniteltu teknisen huollon 
tunneli ja nykyinen tunneli länsiterminaalista etelään sekä Kaivopuistosta Länsi-Mus-
taan. 

Hankealueelle ja sen läheisyyteen sijoittuvat merkinnät: 
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Kuva 5-13. Ote Helsingin maanalaisen yleiskaavan luonnoksesta 2021. Lähde: Helsingin kau-
punki 2020. 

Valmisteilla olevat asemakaavat  

Hankealueella on valmisteilla asemakaavoja Salmisaaren, Länsisataman ja Herne-
saaren alueilla.  



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  92 

 

 
Kuva 5-14. Valmisteilla olevat asemakaavat. Lähde: Helsingin karttapalvelu 2021. 

 Muut maankäytön suunnitelmat 
Maankäyttö- ja rakennuslain 1.10.2016 voimaan tulleen muutoksen myötä, niiden 
maakuntien liittojen, joiden alueeseen kuuluu aluevesiä, tehtäväksi on tullut me-
rialuesuunnittelu maakunnan aluevesillä ja talousvyöhykkeellä. Vaikka merialue-
suunnittelusta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa, merialuesuunnitelma ei ole 
osa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Merialuesuunnitelma on yleispiirteinen 
ja strateginen suunnitelma, joka tukee maakuntakaavoitusta ja maakuntastrategiaa. 
Luonteeltaan se on ohjaava ja mahdollistava. Maakuntavaltuusto hyväksyy valmiin 
merialuesuunnitelman, mutta suunnitelma ei ole oikeusvaikutteisesti sitova. Uuden-
maan liitto on laatinut yhteystyössä Kymenlaakson liiton kanssa Suomenlahden me-
rialuesuunnitelman. Hankealueen osalta merialuesuunnitelmassa ovat seuraavat 
merkinnät: Erityisen yhteensovittamisen alue, Suomenlahti, Pääkaupunkiseudun 
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rannikkovyöhyke; Merenkulun alue; TEN-T -toiminnallinen yhteys, Suomenlahti, Hel-
sinki - Keski-Eurooppa. (Suomen Merialuesuunnitelma 2030) 

5.4 Liikenne 

 Meriväylät 
Merialueella hankealueen ympäristössä kulkee useita vesiväyliä. Merialueen väylät 
hankealueen ympäristössä on esitetty kuvassa (Kuva 5-15). Suunnitellut tunneli- ja 
putkilinjaukset risteävät seuraavien vesiväylien kanssa: Lokkiluoto-Saukonnokan 
väylä, Länsisataman laiturin väylä, Stora Bodö-Teerisaaren väylä, Pihlajasaaren 
väylä, Rysäkarin väylä, Kytö-Suomenlinnan väylä, Käärmesaari-Kuggsten väylä, 
Etelä-Suomen talviväylä, Harmajan väylä sekä Vuosaaren väylä. Tammakaria lähin 
meriväylä on noin 800 metrin etäisyydellä länsipuolella kulkeva 11 metrin syvyinen 
Länsisataman väylä. Väylä päättyy Helsingin Länsisatamaan, Jätkäsaaren edustalle. 
Suunnitellun keinosaaren lähin väylä on 9,6 metrin Harmajan väylä noin 2,5 kilomet-
rin etäisyydellä keinosaaresta länteen. 

Mantereella sijaitsevia hankealueen läheisiä satamia ovat mm. Länsisatama, Hieta-
lahti, Vuosaari, Keilaniemen satama Espoossa. 

 Tieliikenne 
Salmisaaressa hankealue sijoittuu Porkkalankadun varteen, joka yhtyy Lauttasaaren 
sillan kautta itään Lauttasaarentiehen. Porkkalankadulta on yhteys pohjoiseen Län-
siväylään ja idässä Mechelininkatuun. Hankealueen lähimmät moottoriväylät ovat 
Länsiväylä, Turunväylä, Lahdenväylä ja Itäväylä. Länsiväylän Salmisaaresta länteen 
vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne vuonna 2020 oli 50 430, josta raskaan 
liikenteen osuus 1 862 ajoneuvoa vuorokaudessa. Hankealueen lähimpien moottori-
väylien keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät ja raskaan ajoneuvojen osuudet on 
esitetty kuvassa (Kuva 5-15).  
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Kuva 5-15. Päätiet ja vesiväylät hankealueen läheisyydessä, sekä pääteiden keskimääräinen 
vuorokausiliikenne (KVL) ja raskaan ajoneuvojen keskimääräinen vuorokausiliikenne 
(KVLRAS) vuonna 2020. Lähde: AFRY 2021. Sisältää Helsingin kaupungin ja Väyläviraston ai-
neistoa. 

5.5 Melu ja tärinä 
Suunnittelualueen ja sen lähialueiden melu koostuu pääosin Länsiväylän, Porkkalan-
kadun sekä pienempien tieosuuksien liikennemelusta. Oheisessa kuvassa (Kuva 
5-16) on esitetty Helsingin kaupungin tiemeluselvityksen (Helsingin kaupunki 2021b) 
päiväajan 7-22 keskiäänitulos. Keltainen alue kuvaa 50-55 dB:n keskiäänitason me-
lualuetta. 
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Kuva 5-16. Ote Helsingin kaupungin karttapalvelun tiemelumallinnuksen (Helsingin kaupunki 
2021b) keskiäänituloksista. Keltainen alue kuvaa 50-55 dB:n keskiäänitason melualueen. 
Suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty punaisella ympyrällä. 

Meluselvityksen mukaan suunnittelualueen läheisyydessä tieliikenteen aiheuttama 
ympäristömelu ylittää päiväajan 55 dB ohjearvon suunnittelualueen eteläpuolella si-
jaitsevan asuinkerrostalon luona. Vastaavasti yöaikainen ohjearvo 50 dB ylittyy sa-
moilla alueilla. 

Nykyinen voimalaitos aiheuttaa hyvin pieneen osaan suunnittelualueen ympäristöstä 
teollisuusmelua. Voimalaitos tuottaa pääsääntöisesti tasaista huminaa ympäri vuo-
rokauden, ja melutasot alittavat ympäristömelun yöajan ohjearvon 50 dB (Akukon 
2018). Teollisuusmelu on havaittavissa yöaikaan, kun tieliikennemelu on vähäisem-
pää.  

Alueen ainoa tärinälähde on tieliikenne, mutta tärinä vaimentuu havaitsemattomaksi 
tielinjojen välittömässä läheisyydessä. 

5.6 Ilmanlaatu ja ilmasto-olosuhteet 

 Ilmanlaatu 
Ilmanlaatu on pääkaupunkiseudulla yleensä melko hyvä, mutta etenkin vilkkaasti lii-
kennöityjen katujen ja teiden läheisyydessä hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuudet 
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kohoavat ajoittain haitallisen korkeiksi. Pääkaupunkiseudulla ilmanlaatua heikentä-
vät erityisesti katujen kulumisesta ja hiekoituksesta aiheutuvat hengitettävät hiuk-
kaset, pakokaasupäästöt sekä päästöt tulisijojen käytöstä ja energiantuotannosta. 
Katupölyllä ja liikenteellä on suurin vaikutus ilmanlaatuun hengityskorkeudella. Pien-
taloalueilla myös puunpolton päästöt voivat heikentää ajoittain merkittävästi ilman-
laatua. Energiantuotannon päästöt sen sijaan purkautuvat korkealta ja leviävät laa-
jalle alueelle eivätkä siksi aiheuta korkeita pitoisuuksia hengityskorkeudella. Suo-
meen kulkeutuu myös maan rajojen ulkopuolelta kaukokulkeumana epäpuhtauksia, 
erityisesti pienhiukkasia ja otsonia. (HSY 2020) 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitataan kiinteillä ja siirrettävillä asemilla, joista 
hankealuetta lähimmät ovat Mannerheimintien ja Kallion (kantakaupunki, tausta-
asema) pysyvät mittausasemat sekä vuonna 2019 Länsisatamassa sataman vaiku-
tusalueella sijainnut siirrettävä mittausasema. Vilkasliikenteisen Helsingin keskustan 
mittausasemalla Mannerheimintiellä mitataan mm. typpidioksidin, pienhiukkasten ja 
polttoprosesseissa ilmaan vapautuvan mustan hiilen pitoisuuksia. Länsisataman siir-
rettävällä mittausasemalla mitattiin edellä mainittujen lisäksi mm. rikkidioksidin pi-
toisuutta. 

Vuonna 2019 pääkaupunkiseudun ilmanlaatu oli varsin hyvä, ja edellisvuotta pa-
rempi. Tämä johtui osittain edellisvuotta edullisemmista sääoloista, sillä vuonna 2019 
kuukausittaiset sademäärät olivat keskiarvoa suuremmat ja vuosi oli kaiken kaikki-
aan leuto. Pienhiukkasten, hengitettävien hiukkasten sekä typpidioksidin pitoisuudet 
olivat edellisvuotta matalammat. Myös muiden ilmansaasteiden pitoisuudet laskivat. 
Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi yli 90 % mitatusta ajasta kaikilla 
mittausasemilla (Kuva 5-17). Huonot ja erittäin huonot ilmanlaadun tunnit aiheutui-
vat pääosin hengitettävistä hiukkaisista eli katupölystä. Hankealuetta lähimmistä 
mittausasemista Länsisataman mittausasemalla ilmanlaatu oli 81 % ajasta hyvä, 18 
% ajasta tyydyttävä ja noin 1 % ajasta välttävä. Vuoden aikana huonoja ilmanlaadun 
tunteja oli 12 ja erittäin huonon ilmanlaadun tunteja ei havaittu lainkaan. (HSY 2020) 

 
Kuva 5-17. Ilmanlaadun jakautuminen eri laatuluokkiin pääkaupunkiseudun mittausasemilla 
vuonna 2019. Man = Mannerheimintie, Kal = Kallio, L-sat = Länsisatama. (HSY 2020) 
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Merkittävimmät ilmansaasteiden päästölähteet pääkaupunkiseudulla ovat tieliikenne, 
puunpoltto tulisijoissa ja energiantuotanto. Vuonna 2019 pääkaupunkiseudun ty-
penoksidien kokonaispäästöt olivat 10 480 tonnia, hiukkasten 320, rikkidioksidin 3 
561, hiilimonoksidin 8 942 ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt 1 354 ton-
nia. Vuonna 2019 rikkidioksidin päästöt vähenivät noin 6 %, typenoksidien päästöt 8 
% ja hiukkaspäästöt 1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2019 rikkidioksidi-
päästöt olivat pääosin peräisin energiantuotannosta. Typenoksidipäästöistä lähes 
puolet tuli energiantuotannosta ja lähes kolmasosa tieliikenteestä. Hiukkaspäästöistä 
tieliikenteen pakokaasujen osuus oli hiukan alle neljäsosa, mutta liikenne nostattaa 
lisäksi katujen pinnoilta eri kokoisia hiukkasia katupölynä ilmaan. Energiantuotanto 
aiheutti hiukkaspäästöistä kolmasosan. Pitkällä aikavälillä pääkaupunkiseudun ilman-
saastepäästöt ovat laskeneet huomattavasti. (HSY 2020) 

Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2019 yhteensä 4 725 tu-
hatta hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Muutos päästöissä oli -1 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä hieman reilu puolet eli 
noin 52 % aiheutui lämmityksestä, liikenteestä aiheutui noin 29 % ja kulutussähköstä 
vajaa 14 %. (HSY 2021)  

 Haju 
Hankealueella ei sijaitse erityistä hajua aiheuttavaa toimintaa. Hietalahden, Ruoho-
lahden ja Jätkäsaaren alueella on kuitenkin tehty valituksia hajusta, erityisesti kesä-
aikaan (Ruoholahden Sanomat 2019). 

 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) Vallitseva tuulensuunta Suomessa on lounaasta (Tuuliatlas 
2021). 

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 Kaisaniemessä talvella joulu-helmikuussa -3,5 °C ja kesällä kesä-elokuussa 
16,2 °C. Pitkän aikavälin keskimääräinen sademäärä oli runsaat 650 millimetriä vuo-
dessa; sademäärä on pienin keväällä. (Ilmatieteenlaitos 2012) Pääkaupunkiseudulle 
pysyvä lumipeite tulee tyypillisesti joulukuun lopussa ja lähtee keskimäärin maalis-
huhtikuun vaihteessa. Vähälumisina talvina lumipeiteajat voivat jäädä hyvinkin ly-
hyiksi. Esimerkiksi Kaisaniemessä useampana talvena 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) 
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5.7 Maa- ja kallioperä  

 Pilaantuneet maa-alueet 
Hankealueen pilaantuneen maaperän kohteet sijoittuvat Salmisaaren ja Jätkäsaaren 
alueelle (Kuva 5-18). 

 
Kuva 5-18. Hankealueen pilaantuneen maaperän kohteet. 

 Geologia ja pohjaolosuhteet 
Otto- ja purkuyhteyksien linjausvaihtoehdot kulkevat pääosin Suomenlahden alueella 
(maksimissaan noin 25 km matkalla) ja vain alle 2 kilometrin matkan mantereella. 
Ottoyhteyksistä VE1 ja VE2 ja purkutunneli 3 alittavat Helsingin edustalla Itäisen 
Pihlajasaaren ja purkutunneli 4 alittaa Läntisen Pihlajasaaren (Kuva 2-1). Etäämmällä 
rannikosta eri linjausvaihtoehdot alittavat Mäntykarin, Laakapaasin ja Ulkokarin 
(Kuva 2-1). 
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Merenpohjan maalajit eri linjausvaihtoehtojen alueilla koostuvat pääosin savesta ja 
savisesta hiekasta, sekasedimenteistä ja kalliomaasta (Kuva 5-19). 

Mantereella, Ruoholahden ja Länsisataman alueilla, irtomaapeite koostuu pääosin 
täyttömaasta. Irtomaapeite on ohut tai puuttuu kokonaan linjauksien alkupäässä, 
Salmisaaren voimalaitoksen läheisyydessä. Ainoastaan paikoin linjauksien mante-
reella kulkevilla osuuksilla esiintyy luontaisia irtomaakerroksia (savea, silttiä tai hiek-
kaa) (Kuva 5-20). 

Pihlajasaarien, Mäntykarin, Laakapaasin ja Ulkokarin alueilla irtomaapeite puuttuu 
pääosin kokonaan tai on ohut. 

 
Kuva 5-19. Hankkeen tunnelilinjaukset sekä merenpohjan maalajit 1:100 000. (Merenpohjan 
maalajit: GTK, 2021.) 
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Kuva 5-20. Maaperäolosuhteet Ruoholahden ja Länsisataman alueella. (Maalajialueet: Helsin-
gin kaupungin karttapalvelu osoitteessa kartta.hel.fi, 12.3.2021) 

Kallioperä koostuu linjausvaihtoehtojen alueilla pääasiassa graniitista tai gneissistä 
(Kuva 5-21). Kallioperän heikkousvyöhykkeitä ei tarkkaan tunneta Suomenlahden 
alueelta. Tulkittujen kallioperän heikkousvyöhykkeiden sijainti linjauksien läheisyy-
dessä on esitetty kuvassa (Kuva 5-22). 

Purkutunneli 2 
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Kuva 5-21. Purku- ja ottoyhteydet sekä kallioperän kivilajit 1:200 000. (Kallioperä ja kivilajit: 
GTK, 2021) 

 



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  102 

 

 
Kuva 5-22. Purku- ja ottoyhteydet sekä kallioperän heikkousvyöhykkeet. (Taustakartta: Maan-
mittauslaitos, 2021. Kallioperän heikkousvyöhykkeet: GTK, 2021.) 

 Arvokkaat kallioalueet 
Purku- ja ottoyhteyksien läheisyydessä ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita kallio-
alueita, moreenimuodostumia, tuuli- ja rantakerrostumia, eikä kivikkoja. Lähimmät 
arvokkaat kallioalueet sijaitsevat noin 5,5 kilometrin etäisyydellä hankealueen itä-
puolella. 
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5.8 Pohjavesi 
Hankealue ei sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät luokitellut pohjavesi-
alueet (Kuva 5-23) sijaitsevat noin 6 kilometrin etäisyydellä purku- ja ottoyhteyksien 
itäpuolella. 

Mantereella, Ruoholahden ja Länsisataman alueella, pohjaveden pinta sijaitsee ha-
vaintojen perustella noin tasolla -0,5…+1 (Lähde: Helsingin kaupunki. Karttapalvelu 
osoitteessa: https://kartta.hel.fi/, 12.3.2021). Pohjaveden virtaus suuntautuu pää-
asiassa mantereelta merta kohdin. Paikoin pohjaveden virtaus saattaa suuntautua 
mereltä kohti mannerta esim. kallioperään louhittujen tilojen vaikutuksesta (mm. 
metrotunneli). 

Läntisessä Pihlajasaaressa on useita rakennuksia ja mahdollisesti joitain kaivoja. Kai-
vojen sijainti ja käyttötarkoitus selvitetään tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. 
Myös linjauksien läheisyydessä mahdollisesti sijaitsevien maalämpökaivojen esiinty-
minen selvitetään jatkosuunnittelun yhteydessä. 

 

 

https://kartta.hel.fi/
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Kuva 5-23. Purku- ja ottoyhteyksien linjaukset, sekä lähimmät luokitellut pohjavesialueet. 
(Taustakartta: Maanmittauslaitos 2021. Pohjavesialueet: SYKE ja ELY-keskukset 2021) 

5.9 Kasvillisuus, eläimistö ja suojelukohteet 

 Kasvillisuus ja eläimistö 

5.9.1.1 Salmisaari 
Kaikissa tarkasteltavissa vaihtoehdoissa laitetilat sijoittuisivat mantereelle Salmisaa-
ren voimalaitosalueelle. Se on lähiympäristöineen luonnontilaltaan voimakkaasti 
muuttunutta rakennettua aluetta, jossa ei ole juurikaan kasvillisuutta tai eläimistöä. 
Vaihtoehdossa VE0 toimintaa ei olisi voimalaitosalueen ulkopuolella.  

Helsingin luontotietojärjestelmässä (2021) ei mainita alueelta luontokohteita tai mer-
kittäviä lajihavaintoja Salmisaaren alueelta. Lähimmät luontokohteet ovat Lapinlah-
den puistomaisilla rannoilla vajaan kilometrin päässä Salmisaaresta koilliseen–poh-
joiseen.  

Purku- 
tunneli 2 

 VE1/VE2 

Purku- 
tunneli 3 

 

Purku- 
tunneli 4 

 

VE1 

VE2 
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5.9.1.2 Saaristo 
Hankevaihtoehdossa VE1a meriveden otto tapahtuisi Helsingin edustan avomerialu-
eella noin 17 kilometrin päässä mantereesta.  Hankevaihtoehdossa VE2a ja b otto 
tapahtuisi avomerialueella noin 27 kilometrin päässä mantereesta. Lisäksi ulkosaa-
ristoon Tammakarin saarelle noin kuuden kilometrin päähän mantereesta on suunni-
teltu rakennettavan otto- ja purkutunneleiden rakentamista ja huoltoa varten ajoyh-
teydet. Tammakarille sijoittuu jo Viikinmäen jätevedenpuhdistamon purkutunnelin 
ajoyhteys, joten saari on ainakin jossain määrin luonnontilaltaan muuttunut. 

Helsingin edustalla saaristovyöhyke on varsin kapea. Hankevaihtoehtojen VE1a, b ja 
VE2a, b linjausten kohdalla ja lähiympäristössä on pieniä saaria, luotoja ja matalik-
koja, joiden luonnonympäristö koostuu Itämerelle ominaisista luontotyypeistä ja la-
jeista. Monet niistä ovat Helsingin luontotietojärjestelmässä (2021) mainittuja arvok-
kaita kasvisto- ja luontotyyppikohteita ja/tai tärkeitä lintualueita. Lisäksi noin kilo-
metrin päässä länsipuolella on useita luontokohteita Lauttasaaren eteläkärjessä, ja 
sen edustan luodoilla ja saarissa. Osa saarista on suojeltu luonnonsuojelualueina ja 
pääosa lintualueista sisältyy valtakunnallisesti ja maakunnallisesti tärkeisiin lintualu-
eisiin. Alueen vedenalaista luontoa on käsitelty luvussa 5.10. 

Alle kilometrin etäisyydellä suunnitelluista linjauksista sijaitsevat seuraavat luonto-
kohteet (Helsingin luontotietojärjestelmä 2021): 

1. Lasimestarinletto 
- Tärkeä lintualue. Lasimestarinletto on matala luoto Pihlajasaaren kupeessa. 

Tyypillinen alava luoto, jolla tiirat pesivät. Luodolla on muutenkin monipuoli-
nen pesimälajisto, mutta määrät jäävät parhaiden pesimäluotojen varjoon 
oletettavasti luodon hyvin pienen koon vuoksi. 
 

2. Pihlajasaaret 
- Tärkeä lintualue. Pihlajasaaret ovat entisiä huvilasaaria, mutta ovat jo pitkään 

olleet virkistyskäytössä lauttaliikenteen, uimarannan ja ravintolan avitta-
mana. Saaret ovat pääosin kalliomänniköitä, monin paikoin puoliavoimia. 
Rantojen tuntumassa on kuitenkin useassa paikassa rehevämpiä tervale-
piköitä ja muuta lehtipuuta kasvavia kuvioita. Saarissa on useita rakennuksia 
ja saaret ovat toisiinsa siltayhteydessä. Itäisen Pihlajasaaren yhtenä huomi-
onarvoisena kohteena on suojaisa, vesilintujakin houkutteleva laguuni.  

- Tärkeä lepakkoalue. Läntisen Pihlajasaaren itäranta ja Itäisen Pihlajasaaren 
länsiosat. Pohjanlepakot käyttävät päiväpiilona Itäisen Pihlajasaaren bunkke-
ria. Saaren eteläpuoliskon harjanteiden välissä jäljellä olevat vanhat metsät 
ovat viiksisiippa-lajien saalistusalueita. Saarella on todennäköisesti pohjanle-
pakoiden ja viiksisiippalajien koloniat. 

- Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Mm. kangasmetsiä, kallioita 
ja hiekkarantoja.  

- Luonnonsuojelulain suojeltu luontotyyppi. Läntisen Pihlajasaaren merenran-
taniitty. 
 

3. Pihlajakari 
- Tärkeä lintualue. Pihlajakari on Pihlajasaaren kupeessa oleva alavahko karu 

kallioluoto. Luodolla on niukasti kasvillisuutta. Luodon erottaa Pihlajasaaresta 
vain kapea salmi. Ympäröivät vedet ovat karikkoisia ja suojaisia, mikä hou-
kuttelee paikalle vesilintuja ja niiden poikueita. 
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4. Tiirakari 
- Tärkeä lintualue. Tiirakari on matalahko, pieni kallioluoto Helsingin keskisaa-

ristossa Pihlajasaarien eteläpuolella. Kuuluu Ourien saariryhmän kokonaisuu-
teen. Erinomainen lintuluoto. 

- Arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Vain reilun hehtaarin kokoiseksi ulko-
luodoksi Tiirakari on kasvistoltaan rikas. Tämä johtuu luodon monenlaisten 
kasvupaikkojen mosaiikista sekä runsaan pesimälinnuston aiheuttamasta lan-
noituksesta. 

- Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Kivikkoranta ja lammikko. 
 

5. Koirapaasi 
- Tärkeä lintualue. Koirapaasi on matalahkojen ja pienien kallioluotojen pari 

keskisaaristossa. Se kuuluu Ourien saariryhmän kokonaisuuteen. Luodot ja 
hieman vesialueita on rauhoitettu 3,2 hehtaarin osalta yksityiseksi luonnon-
suojelualueeksi vuonna 1999. Luoto on ollut ison tiirayhdyskunnan suosiossa. 
 

6. Syväkari 
- Tärkeä lintualue. Syväkari on matalahko, pieni kallioluoto ulkosaaristossa. Se 

kuuluu Ourien saariryhmään laajan ruokailumatalikon kera. 
 

7. Mäntykari 
- Arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Melko pieneen kokoonsa nähden Män-

tykari on kasvillisuudeltaan hämmästyttävän monipuolinen ja kasvistollisesti 
rikas.  

- Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Kivikkoranta, keto ja kallio-
lammikot.  
 

8. Tammakari 
- Arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Melko pieneen kokoonsa (4 ha) näh-

den Tammakari on kasvillisuudeltaan erittäin monipuolinen ja kasvistollisesti 
rikas. Saaren soraikkoiset nummet sianpuolukka- ja variksenmarjamattoi-
neen sekä keltamataroineen, kalliotuhkapensaineen ja orjanruusuineen ovat 
erityisen upeita; nummen länsilaidan somerikossa kasvaa harmaakynsimöä. 
Kallioista, kivikkoista ja somerikkoista rantavyöhykettä luonnehtivat lukuisat 
kalliosoistumat ja -allikot sekä kivien välejä ja kallionrakoja värittävä niitty-
kasvillisuus. Luonteeltaan monenkirjavissa allikoissa ja soistumissa kasvavat 
mm. merisara, viiltosara, vesisara, riippasara, mutaluikka, hetekaali, pyöreä-
lehtikihokki, suohorsma, luhtavilla, tupasvilla, ruohokanukka, muurain, iso-
karpalo, juolukka ja variksenmarja. Rantasoraikkojen kasvistoon kuuluvat 
merinätkelmä, rantaputki, morsinko, merimaltsa ja kierumatara. Pohjoisran-
nan ulkosaaristolehdossa hipovat helsinkiläistä ulkorajaansa monet lehtokas-
vit (valkovuokko, lehtohorsma, haisukurjenpolvi, kyläkellukka, lehtokuu-
sama, nuokkuhelmikkä, lehtoarho, koiranheisi).  

- Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Kalliolammikot, varpunummi 
ja kalliosuo. 
 

9. Satamakari 
- Uhanalaisia ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä. Kalliolammikot, varpunummi 

ja kalliosuo. 
 

10.  Katajaluodon ketoalue 
- Arvokas kasvillisuus- ja kasvistokohde. Katajaluodon luoteisosia vallitsevat 

kauniit kuivat niityt ja kedot. 
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11.  Katajaluodon matalikko  
- Tärkeä lintualue. Helsingin ulkosaaristovyöhykkeen sisäosasta ulko-osaan 

ylettyvää seutua, jossa on laajalti matalia vesialueita. Alueella tavataan syk-
syisin ja talvisin säännöllisesti isoja alliparvia.  

Alueelta on runsaasti havaintoja valtakunnallisesti uhanalaisiksi tai silmälläpidettä-
viksi arvioiduista lajeista (Suomen Lajitietokeskus 2021) ja lajeista, jotka on arvioitu 
Helsingissä uhanalaisiksi. Myös eri lajiryhmiin kuuluvia haitallisiksi luokiteltuja vie-
raslajeja (Vieraslaji.fi 2021) on havaittu sekä vesi- että maaympäristöissä (Suomen 
Lajitietokeskus 2021).  



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  108 

 

 
Kuva 5-24.  Arvokkaat kasvikohteet ja tärkeät lintu- ja lepakkoalueet Pihlajasaarten eteläpuo-
lisella saaristoalueella. Kuva: Ote Helsingin luontotietojärjestelmästä 2021. 

 Natura 2000 -alueet ja luonnonsuojelualueet 
Taulukoissa (Taulukko 5-1 ja Taulukko 5-2) ja kuvissa (Kuva 5-25 ja Kuva 5-26) on 
esitetty alle kymmenen kilometrin etäisyydellä hankealueesta sijaitsevat Natura 2000 
-alueet ja alle kolmen kilometrin etäisyydellä sijaitsevat luonnonsuojelualueet (SYKE 
2021e).  
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5.9.2.1 Natura 2000 -alueet 
Hankealuetta lähimmät Natura 2000 -alueet ovat Laajalahden lintuvesi, joka sijaitsee 
vajaan viiden kilometrin päässä Salmisaaresta luoteeseen sekä Vanhankaupungin-
lahden lintuvesi ja Vantaanjoki, jotka sijaitsevat vajaan seitsemän kilometrin päässä 
Salmisaaresta koilliseen. Muut Natura-alueet sijaitsevat yli 10 kilometrin päässä sekä 
Salmisaaresta että meriveden otto- ja purkupaikoista ja myös tunneli-/putkilinjauk-
sista. Kirkkonummen saaristo sijaitsee linjausten länsipuolella vajaan 15 kilometrin 
päässä (FI0100026, SAC, 1 750 ha; FI0100105, SPA, 14 234 ha) ja Kallahden harju-
, niitty- ja vesialueet (FI0100063, SAC, 251 ha) itäpuolella vajaan 15 kilometrin 
päässä. 

Tärkeimmät merellä sijaitsevat Natura 2000 -alueet on nimetty Itämeren suojeluko-
mission (HELCOM) Itämeren rannikko- ja merialueiden suojelualueverkostoon (Baltic 
Sea Protected Areas eli HELCOM Marine Protected Areas MPA) (Ympäristöministeriö 
2020). Lisäksi 49 Natura-verkoston kohdetta on mukana maailmanlaajuisessa kos-
teikkoja suojelevassa Ramsar-sopimuksessa (Ympäristöministeriö 2021). Yksi sopi-
muksella suojeluista kosteikkoluontotyypeistä on Itämeri ja rannikko. Kirkkonummen 
saaristo kuuluu Suomen HELCOM MPA-kohteisiin ja Vanhankaupunginlahti–Laajalahti 
Ramsar-alueisiin.  

 

Kuva 5-25. Natura 2000 -alueet hankealueen ympäristössä.  
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Taulukko 5-1. Alle kymmenen kilometrin päässä Salmisaaresta tai eri vaihtoehtojen otto- ja 
purkupaikoista sijaitsevat Natura 2000 -alueet. Taulukossa ei ole mainittu niitä Natura-alueita, 
joiden etäisyydet otto- ja purkupaikkoihin ovat yli 10 kilometriä. Purkutunneleiden etäisyys 
lähimpiin suojelualueisiin vaihtelee 5,7–9,1 km välillä vaihtoehdosta riippuen. Etäisyys on il-
moitettu kohdasta, joka on lähinnä suojelualuetta. 

Natura 2000 -
alue 

Aluekoodi 
ja -tyyppi 

Pinta-
ala 
(ha) Muut suojeluarvot 

Etäisyys vaihtoehtoihin (km) 
 

VE0 

Kaikki 
vaihto-
ehdot, 

joissa on 
ranta-
otto 

VE1 VE2 

Laajalahden 
lintuvesi 

FI0100028 
SAC ja SPA 

192 Laajalahden luonnonsuojelualue 
(ESA010002) 
Valtakunnallisen lintuvesiensuo-
jeluohjelman kohde Laajalahti 
(LVO010003) 
Ramsar-kohde 

4,8  4,8  4,8 4,8  
 

Vanhankau-
punginlahden 
lintuvesi 

FI0100062 
SAC ja SPA 

316 Suurin osa Ramsar-kohde 6,6 6,6 6,6 
 

6,6 

Vantaanjoki FI0100104 
SAC 

pituus 
59 km 

  6,9 6,9  6,9 
 

6,9 

5.9.2.2 Luonnonsuojelualueet 
Helsingin edustan saarissa on lukuisia pieniä luonnonsuojelualueita. Salmisaaren voi-
malaitosaluetta lähimmät luonnonsuojelualueet ovat noin 1,5 noin kilometrin päässä 
luoteessa sijaitsevat Seurasaaren merenrantaniitty ja Seurasaaren eteläpuolisten 
luotojen luonnonsuojelualue.  
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Kuva 5-26. Luonnonsuojelualueet hankealueen ympäristössä. Kohteet ja numerot näkyvät alla 
taulukossa.  

Taulukko 5-2. Alle kolmen kilometrin päässä Salmisaaresta ja eri vaihtoehtojen otto- ja pur-
kupaikoista sijaitsevat luonnonsuojelualueet. Lisäksi on mainittu, jos kohde sijaitsee alle 100 
metrin päässä tunnelista/putkesta. Kohteiden järjestys on pohjoisesta etelään.  

Nro Nimi  Tunnus 

Etäisyys vaihtoehtoihin (km) 
S=Salmisaari, o=otto, p=purku, tunneli=tunneli/putki alle 100 
metrin päässä 

VE0 

Vaihtoehdot, 
joihin sisältyy 
pintaveden-
otto Salmi-

saaresta 

VE1 VE2 

1 Variskarin luonnon-
suojelualue 

YSA014111 2,3 (S) 2,3 (S) 2,3 (S) 2,3 (S) 

2 Morsianluodon 
luonnonsuojelualue 

YSA246116 2,2 (S) 2,2 (S) 2,2 (S) 2,2 (S) 

3 Seurasaaren etelä-
puolisten luotojen 
luonnonsuojelualue 

YSA014112 1,5 (S) 1,5 (S) 1,5 (S) 1,5 (S) 

4 Seurasaaren meren-
rantaniitty  

LTA010140 1,5 (S) 1,5 (S) 1,5 (S) 1,5 (S) 
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Nro Nimi  Tunnus 

Etäisyys vaihtoehtoihin (km) 
S=Salmisaari, o=otto, p=purku, tunneli=tunneli/putki alle 100 
metrin päässä 

VE0 

Vaihtoehdot, 
joihin sisältyy 
pintaveden-
otto Salmi-

saaresta 

VE1 VE2 

5 Takaniemen meren-
rantaniitty 

LTA010142 2,5 (S) 2,5 (S) 2,5 (S) 2,5 (S) 

6 Tiirakarin luonnon-
suojelualue 

YSA010109 2,3 (S) 2,3 (S) 2,3 (S) 2,3 (S) 

7 Harakan saaren 
luonnonsuojelualue 

YSA013476 - 2,1 (p) 2,3 (p) - 

8 Vattuniemen me-
renrantaniitty 

LTA010143 2,3 (S) 2,3 (S) 2,3 (S) 2,3 (S) 

9 Särkiniemen meren-
rantaniitty (Lautta-
saari) 

LTA010252 2,6 (S) 2,6 (S) 2,6 (S) 2,6 (S) 

10 Läntisen Pihlajasaa-
ren merenranta-
niitty 

LTA010234 2,9 (S) 2,6 (p) 
2,9 (S) 

0,4 (p) 
2,9 (S) 
tunneli 

2,9 (S) 
tunneli 

11 Läntisen Pihlajasaa-
ren lehdon luonnon-
suojelualue 

YSA014113 3,0 (S) 2,7 (p) 
3,0 (S) 

0,7 (p) 
3,0 (S) 
tunneli 

3,0 (S) 
tunneli 

12 Melkin hiekkarannat 
1/3-3/3 

LTA010245 - - 1,8 (p) 
 

- 

13 Melkin merenranta-
niitty 

LTA010233 - - 2,2 (p) 
 

- 

14 Tiirakari Helsingin luon-
nonsuojeluoh-
jelman kohde 

- - 0,9 (p) . 

15 Koirapaaden luon-
nonsuojelualue 

YSA014114 - - 1,2 (p) 
tunneli 

- 

16 Pitkäourin meren-
rantaniitty 

LTA010235 - - 2,2 (p) - 

5.9.2.3 Tärkeät lintualueet 
Helsingin edustalla on Suomen kansainvälisesti tärkeitä IBA-lintualueita ja kansalli-
sesti tärkeitä FINIBA-lintualueita (Helsingin luontotietojärjestelmä 2021) (Kuva 
5-27). Important Bird and Biodiversity Areas (IBA) on Birdlife Internationalin hanke 
tärkeiden linnusto- ja biodiversiteettikohteiden tunnistamiseksi ja suojele-
miseksi. Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas, FINIBA) -hank-
keessa taas on tunnistettu kansallisesti tärkeitä lintualueita.  

Helsingin edustalla sijaitsevia IBA- ja FINIBA-lintualueita ovat: 

− Laajalahti–Vanhankaupunginlahti–Viikki IBA (FI078) 
− Laajalahti–Huopalahti–Vanhankaupunginlahti FINIBA (210247) 
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− Espoon–Helsingin matalikot IBA (FI098) 
− Helsingin edustan luodot FINIBA (210265). 

Kaikki kohteet koostuvat useammasta osa-alueesta. Suunnitellut linjaukset kulkevat 
Espoon–Helsingin matalikot IBA-alueeseen sisältyvän yhden osa-alueen kautta. Pur-
kupaikka 4 sijoittuisi IBA-alueelle ja vaihtoehdossa VE3 purku vähän sen pohjoispuo-
lelle. Myös tunnelien ajoyhteyden sijoituspaikaksi suunniteltu Tammakarin saari si-
jaitsee tällä alueella. Alue on tärkeä allin levähdys- ja talvehtimisalue. 

Uudenmaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden selvityksessä mainittuja maa-
kunnallisesti arvokkaita lintualueita ovat tunneli- /putkilinjausten kohdalla Ourit sekä 
Helsingin-Espoon matalikkoihin kuuluva Katajaluodon saaristoalue (Tringa ry 2018). 
Molemmat sisältyvät edellä mainittuun Espoon–Helsingin matalikkojen IBA-rajauk-
seen. Lisäksi hankealueen länsipuolella Lauttasaaren ympäristössä on Espoon–Hel-
singin rajaseudun saaristoon kuuluvia pikkusaaria ja luotoja. Itäpuolella sijaitsee hie-
man kauempana Suomenlinnan luodot–Harakka. 

 
Kuva 5-27. Tärkeät lintualueet hankealueen ympäristössä.   

 Merinisäkkäät 
Suomenlahdella elää kolme merinisäkäslajia: harmaahylje (Halichoerus grypus), itä-
merennorppa (Pusa hispida botnica) ja pyöriäinen (Phocoena phocoena). Pyöriäisiä 
tavataan Suomenlahdella harvakseltaan (Ympäristöministeriö 2017). Pyöriäisten 
esiintymistä Itämerellä selvitettiin akustiseen seurantaan perustuvassa SAMBAH-
projektissa vuosina 2011–2015 (www.sambah.org). Neljän vuoden aikana tehdyissä 
akustisissa seurannoissa Suomenlahdella tehtiin yksi pyöriäishavainto. Suomen kan-
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sallisessa uhanalaisuusarvioinnissa (Liukko ym. 2016) pyöriäinen luokiteltiin hävin-
neeksi. Itämeren suojelukomission (HELCOM) uhanalaisuusarvioinnissa Itämeren 
pääaltaan osapopulaatio (arviolta 500 yksilöä) luokiteltiin äärimmäisen uhanalaiseksi 
ja lajin Itämeren kanta on romahtanut viime vuosikymmeninä (HELCOM 2013, Ym-
päristöministeriö 2017). Pyöriäinen kuuluu myös EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja 
IV lajiluetteloihin. Luontodirektiivin liitteessä II lueteltujen lajien suojelemiseksi on 
osoitettava erityisten suojelutoimien alueita (Natura 2000 -alueverkosto). Luontodi-
rektiivin liitteen IV lajit ovat tiukasti suojeltuja, ja niiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä. 

Harmaahylkeiden eli hallien määrää on selvitetty keväällä tehtävillä lentokonelasken-
noilla koko Itämeren alueella ja niiden kanta on kasvanut läpi 2000-luvun (Luke 
2018). Itämeren nykyinen kokonaispopulaatio on noin 30 000 yksilöä, joista yli puo-
let on laskettu Ruotsin vesiltä ja kolmasosa Suomesta. Suomessa halli on ylivoimai-
sesti runsain Saaristomerellä ja Ahvenanmaalla. Vuonna 2017 Suomessa lasketuista 
9689 hallista vain 591 nähtiin Suomenlahdella. Kannan voimakkaan kasvun vuoksi 
harmaahyljettä ei enää luokitella uhanalaiseksi vaan sen arvioidaan olevan elinvoi-
mainen. Suomessa harmaahylje on riistalaji. Virossa sitä ei toistaiseksi metsästetä, 
ja se on suojeltu luonnonsuojelulailla (HELCOM 2013). 

Itämerennorpan kanta on noin kolmasosan hallista, ja vuoden 2017 laskennoissa ha-
vaittiin 13 644 norppaa (Luke 2018). Perämeren alueella elää noin 75 % kaikista 
itämerennorpista ja itäisellä Riianlahdella noin 15 %. Suomenlahdella elää arviolta 
muutamia kymmeniä norppia ja nekin Suomenlahden itäosissa. Suomenlahden nor-
pista valtaosa pesii Venäjän puolella, jossa jäätilanne norppien poikasaikaan on suo-
tuisampi kuin lännessä. Suomessa itämerennorppa on riistalaji, mutta metsästyslu-
pia ei ole myönnetty vuoden 1988 jälkeen. Virossa itämerennorppa on suojeltu luon-
nonsuojelulailla (HELCOM 2013). Itämerennorppa on Suomen uhanalaisluokituksessa 
arvioitu silmälläpidettäväksi, mutta Itämeren suojelukomission uhanalaisluokituk-
sessa vaarantuneeksi (Liukko ym. 2016, HELCOM 2013). 

Sekä harmaahylje että itämerennorppa kuuluvat EU:n luontodirektiivin liitteiden II ja 
V lajiluetteloihin. Liitteessä II luetellaan lajit, joille tulee esittää suojelualueita (Na-
tura 2000 -alueita). Liitteen V lajit ovat sellaisia, joiden hyödyntäminen (metsästys, 
keräily jne.) vaatii sääntelyä. 

Lähimmät hylkeidensuojelualueet jäävät yli 15 kilometrin päähän linjauksista. Vaih-
toehtojen läheisyydessä saattaa olla yksittäisiä luotoja ja saaria, joille kerääntyy pie-
niä määriä halleja karvanvaihtoaikaan. 

5.10 Vesistöt sekä kalasto ja kalatalous 
Hankkeen eri vedenotto- ja purkuvaihtoehdoista riippuen vaikutuksia voi ilmetä Suo-
menlahden sisäsaariston vesimuodostumissa Suvisaaristo-Lauttasaari (2_Ss_029) ja 
Kruunuvuorenselkä (2_Ss_027), Suomenlahden ulkosaariston vesimuodostumassa 
Helsinki-Porkkala (2_Su_050) ja Suomenlahden avomerialueella. 

 Tulvariskialueet 
Tulevaisuudessa ilmastonmuutos voi lisätä meritulvien riskiä Suomessa valtamerten 
pinnannousun ja merivedenkorkeuden vaihtelun myötä. Hankkeen toiminta keskittyy 
Helsinki-Espoo -tulvariskialueelle (Kuva 5-28). Meritulviin varaudutaan tulvakartto-
jen ja hallintasuunnitelmien sekä Ilmatieteen laitoksen ennusteiden avulla. Alin suo-
siteltava rankentamiskorkeus Helsingissä on 280 cm (perustana vuoden 2100 ylitty-
mistaajuus 1/250 tapausta vuodessa, N2000-järjestelmä) (Kahma ym. 2014). 
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Kuva 5-28. Helsingin ja Espoon meritulvakartta (kohde nro 97). 

 



   

  

Helen Oy 

Meriveden lämmöntalteenottohanke, Helsinki  

YVA-ohjelma 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

   

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Copyright © AFRY Finland Oy   Toukokuu 2021 

  116 

 

 Kuormitus 
Hankealueen eri vesimuodostumien kuormituspaineet 

Suvisaaristo-Lauttasaari (2_Ss_029): Vesimuodostumaa kuormittaa hulevesien 
ja maatalouden aiheuttama ravinteiden hajakuormitus sekä rehevöitymisestä joh-
tuva sisäinen ravinnekuormitus. 

Hulevesien aiheuttama kuormitus on roskaantumista ja saastuneilta alueilta ja hylä-
tyiltä teollisuusalueilta tulevaa haitta-ainekuormitusta (esim. sedimentin TBT-yhdis-
teet) (SYKE 2021d). 

Seurasaari (2_Ss_028): Vesimuodostumaa kuormittaa hulevesien ja maatalouden 
aiheuttama ravinteiden hajakuormitus sekä rehevöitymisestä johtuva sisäinen ravin-
nekuormitus.  

Hulevesien aiheuttama kuormitus on roskaantumista ja saastuneilta alueilta ja hylä-
tyiltä teollisuusalueilta tulevaa haitta-ainekuormitusta (esim. sedimentin TBT-yhdis-
teet). Lisäksi hajakuormituksena laskeuman kautta tulee elohopeaa (silmällä pidet-
tävä) (SYKE 2021d). 

Kruunuvuorenselkä (2_Ss_027): Vesimuodostumaa kuormittaa hulevesien ja 
maatalouden aiheuttama ravinteiden hajakuormitus. Myös rehevöitymisestä johtuva 
sisäisen ravinnekuormituksen vaikutus on suuri. Vesimuodostumaa kuormittaa voi-
makkaasti Vantaanjoen valuma-alueeltaan tuoma ravinteet. 

Hulevesien aiheuttama kuormitus on roskaantumista ja saastuneilta alueilta ja hylä-
tyiltä teollisuusalueilta tulevaa haitta-ainekuormitusta (esim. sedimentin TBT-yhdis-
teet, sekä laskeumasta peräisin oleva elohopea, lisäksi PFOS-aineet) (SYKE 2021d). 

Helsinki-Porkkala (2_Su_050): Vesimuodostumaa kuormittaa sekä pistekuormi-
tuksena (yhdyskuntien jätevedet: muodostuman alueelta ja useasta lähteestä ulko-
puolelta tuleva; Kuva 5-32, jätevesien purkupisteet) että hajakuormituksena (use-
asta lähteestä ulkopuolelta) tuleva ravinnekuormitus (SYKE 2021d). 

Suomenlahti avomerialue: Suomenlahden avomerialuetta kuormittaa valuma-alu-
eelta jokien tuoma ravinteiden hajakuormitus ja suora yhdyskuntien ja teollisuuden 
jätevesikuormitus. Ravinnekuormitusta tulee myös ilmalaskeumana. Lisäksi sisäinen 
ravinnekuormitus on merkittävä tekijä. 

 Veden laatu 
Seurasaari (2_Ss_028): 

Alueen veden laadulle on tyypillistä melko suuri vaihtelu veden suolaisuuden ja ra-
vinnepitoisuuksien suhteen riippuen vuodenajasta, valuma-alueelta tulevasta kuor-
mituksesta ja veden vaihdosta ulompien merialueiden kanssa. Pintaveden typpipitoi-
suudet ovat useimmiten korkeimmillaan talvella ja alkukeväästä. Kokonaisfosforipi-
toisuudet ovat sen sijaan korkeimmillaan elokuussa, mikä johtuu voimakkaasta si-
säisestä kuormituksesta (Vahtera ym. 2020). 

Liukoisen typen ja fosforin pitoisuudet ovat usein korkeimmillaan talvisin ja pitoisuu-
det pienevät kasviplanktontuotannon kasvaessa keväällä. Liukoista fosforia vapautuu 
sisäisen kuormituksen vuoksi runsaasti kesäisin, ja mutta se ei välttämättä näy liu-
koisen fosforin pitoisuudessa, koska se sidotaan nopeasti perustuottajien toimesta 
partikkelimaiseen muotoon. 

Pohjanläheinen happipitoisuus on vaihdellut keskimäärin välillä 8–12 mg/l (1998–
2019). Happipitoisuus mitataan kuitenkin 1 m pohjan yläpuolelta ja pitoisuus voi las-
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kea voimakkaasti pohjaa lähestyttäessä (Vahtera ym. 2020). Yleisesti ottaen rannik-
kovesien happiongelmat ovat yleistyneet 2000-luvun alussa, ja Suomenlahden saa-
riston happitilanne on ollut toistuvasti heikko kesäisin.  

Vuosina 1998–2019 keskimääräiset ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet seuraavasti 
pintavedessä: Kok.-N: 500–1200 µg/l, Kok-P: 40–55 µg/l, epäorg. liuk.-N: <4–950 
µg/l, fosfaatti: <2–32 µg/l. Pohjanläheisessä vedessä pitoisuudet ovat puolestaan 
vaihdelleet seuraavasti: Kok.-N: 450–650 µg/l, Kok-P: 40–55 µg/l, epäorg. liuk.-N: 
<4–400 µg/l, fosfaatti: 3–32 µg/l. 

Klorofylli-a:n pitoisuudet vaihtelevat alueella välillä 10–40 µg/l, ollen korkeimmillaan 
loppukesästä (Vahtera ym. 2020). 

Lämpötila kehittyy suojaisille rannikkoalueille tyypillisesti vaihdellen talvella 0 ja 1 °C 
välillä ja kasvaen voimakkaasti keväällä. Kesäisin pintaveden lämpötila on tyypilli-
sesti noin 18–20 °C. Sisäsaaristossa vedet sekoittuvat jossain vaiheessa talvisin poh-
jaa myöten (Vahtera ym. 2020). 

Seurantapisteet Laajalahti 87, Porsas 94 ja Rajasaaren silta 191 on esitetty kuvassa 
(Kuva 5-29). 

Suvisaaristo-Lauttasaari (2_Ss_029):  

Seurantapisteet Ryssjeholmsfjärden 117 ja Melkin selkä 68, on esitetty kuvassa 
(Kuva 5-29). 

Alueen veden laadulle on tyypillistä hyvin suuri vaihtelu, etenkin veden suolaisuuden 
ja ravinnepitoisuuksien suhteen. Pintaveden kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet ovat 
korkeimmillaan talvella ja alkukeväästä. Myös liukoisen typen ja fosforin pitoisuudet 
ovat useimmiten korkeimmillaan talvisin ja pitoisuudet pienevät kasviplanktontuo-
tannon kasvaessa keväällä. Kesäisin pintaveden liukoisen fosforin pitoisuudet voivat 
nousta sisäisen kuormituksen vuoksi etenkin matalilla alueilla, jossa kerrostuneisuus 
on heikompaa. Yleisesti ottaen syvänteiden ravinnepitoisuudet ovat korkeampia 
etenkin kerrostuneisuuden (suolaisuus/lämpötila) rajoittaessa veden sekoittumista.  

Pohjanläheinen happipitoisuus on vaihdellut keskimäärin välillä 8–12 mg/l (1998–
2019). Happipitoisuus mitataan kuitenkin 1 m pohjan yläpuolelta ja pitoisuus voi las-
kea voimakkaasti pohjaa lähestyttäessä (Vahtera ym. 2020). Yleisesti ottaen rannik-
kovesien happiongelmat ovat yleistyneet 2000-luvun alussa, ja Suomenlahden saa-
riston happitilanne on ollut toistuvasti heikko kesäisin.  

Vuosina 1998–2019 keskimääräiset ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet seuraavasti 
pintavedessä: Kok.-N: 300–1200 µg/l, Kok-P: 30–50 µg/l, epäorg. liuk.-N: <4–800 
µg/l, fosfaatti: 3–22 µg/l. Pohjanläheisessä vedessä pitoisuudet ovat puolestaan 
vaihdelleet seuraavasti: Kok.-N: 400–575 µg/l, Kok-P: 30–45 µg/l, epäorg. liuk.-N: 
<4–300 µg/l, fosfaatti: 3–32 µg/l. 

Klorofylli-a:n pitoisuudet vaihtelevat vesimuodostumassa tyypillisesti välillä 5–35 
µg/l ollen korkeimmillaan kevätkukinnan aikaan. (SYKE 2021a). 

Lämpötila kehittyy suojaisille rannikkoalueille tyypillisesti vaihdellen talvella 0 ja 1 °C 
välillä ja kasvaen voimakkaasti keväällä. Kesäisin pintaveden lämpötila on tyypilli-
sesti noin 16–18 °C. Sisäsaaristossa vedet sekoittuvat jossain vaiheessa talvisin poh-
jaa myöten (Vahtera ym. 2020). 

Kruunuvuorenselkä (2_Ss_027): 

Seurantapisteet Vanhankaupunginselkä 4, Kruunuvuorenselkä 18, ja Eläintarhanlahti 
188, on esitetty kuvassa (Kuva 5-29). 
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Alueen veden laadulle on tyypillistä hyvin suuri vaihtelu, etenkin veden suolaisuuden 
ja ravinnepitoisuuksien suhteen. Pintaveden kokonaisfosfori- ja typpipitoisuudet ovat 
useimmiten korkeimmillaan talvella ja alkukeväästä. Myös liukoisen typen ja fosforin 
pitoisuudet ovat korkeimmillaan talvisin ja pitoisuudet pienevät kasviplanktontuotan-
non kasvaessa keväällä. Usein kesällä kuitenkin tavataan korkeita liukoisen typen 
pitoisuuksia. Lisäksi sisäinen kuormitus nostaa liukoisen fosforin pitoisuuksia kesän 
edetessä. Myös Vantaanjoen tuomalla ravinnekuormituksella on voimakas vaikutus 
ravinnepitoisuuksiin. Yleisesti ottaen syvänteiden ravinnepitoisuudet ovat korkeam-
pia etenkin kerrostuneisuuden (suolaisuus/lämpötila) rajoittaessa veden sekoittu-
mista. 

Pohjanläheinen happipitoisuus on vaihdellut keskimäärin välillä 8–12 mg/l (1998–
2019). Happipitoisuus mitataan kuitenkin 1 m pohjan yläpuolelta ja pitoisuus voi las-
kea voimakkaasti pohjaa lähestyttäessä. Alueella esiintyy voimakasta hapen ylikyl-
lästystä pintavedessä, mutta myös ajoittain huomattavaa happivajetta pohjanlähei-
sessä vedessä (Vahtera ym. 2020). 

Vuosina 1998–2019 pintaveden keskimääräiset ravinnepitoisuudet ovat vaihdelleet 
seuraavasti: Kok.-N: 700–1700 µg/l, Kok-P: 50–75 µg/l, epäorg.liuk.-N: 50–1 500 
µg/l, fosfaatti: 4–20 µg/l. Pohjanläheisessä vedessä pitoisuudet ovat puolestaan 
vaihdelleet seuraavasti: Kok.-N: 600–1 400 µg/l, Kok-P: 20–45 µg/l, epäorg. liuk.-
N: 50–1 000, fosfaatti: 4–22 µg/l.  

Alueella ei esiinny tyypillistä kevätkukinnan biomassahuippua a-klorofyllipitoisuuk-
sien ollessa korkeita aina huhtikuulta syyskuulle saakka. Korkeimmat pitoisuudet mi-
tataan yleensä Vanhankaupunginlahdella, esim. 65 µg/l vuonna 2019, kun Kruunu-
vuorenselällä pitoisuudet vaihtelevat usein välillä 3–30 µg/l. (SYKE 2021a, Vahtera 
ym. 2020). 

Lämpötila kehittyy suojaisille rannikkoalueille tyypillisesti vaihdellen talvella 0 ja 1 °C 
välillä ja kasvaen voimakkaasti keväällä. Kesäisin pintaveden lämpötila on tyypilli-
sesti noin 18–20 °C. Veden hygieeninen laatu on muuta pääkaupunkiseudun meri-
aluetta selvästi heikompi. Vesi on tyypillisesti hyvin sameaa. Sisäsaaristossa vedet 
sekoittuvat jossain vaiheessa talvisin pohjaa myöten (Vahtera ym. 2020). 

Helsinki-Porkkala 2_Su_050:  

Seurantapisteet Kytön väylä 57, Stora Mickelskären 123, Katajaluoto 125, Knapers-
kär 147, Berggrund 148, Gråskärsbådan 149 ja Koiraluoto 168 on esitetty kuvassa 
(Kuva 5-29). 

Helsingin edustan ulkosaariston havaintopaikkoja yhdistää niiden avoimuus sekä sy-
vyys, joka ylittää 25 metriä. Syvempien asemien syvimmissä vesikerroksissa saattaa 
ajoittain esiintyä voimakastakin suolaisuuden kerrostuneisuutta, joka johtaa suhteel-
lisen korkeisiin pinnan- ja pohjanläheisten vesien välisiin tiheyseroihin. Kesäaikaan 
vesi kerrostuu voimakkaasti myös lämpötilan suhteen. Vesi ei siten kesällä sekoitu 
pohjaan saakka, mikä rajoittaa syvemmissä vesikerroksissa olevien ravinnevaranto-
jen päätymistä yhteyttävään pintakerrokseen ja hapellisen pintaveden sekoittumista 
syvemmälle. Pohjanläheinen happipitoisuus on vaihdellut keskimäärin välillä 8–12 
mg/l (1998–2019). Happipitoisuus mitataan kuitenkin n. 1 m pohjan yläpuolelta ja 
pitoisuus voi laskea voimakkaasti pohjaa lähestyttäessä (Vahtera ym. 2020). Ran-
nikkovesien happiongelmat ovat yleistyneet 2000-luvun alussa. 

Kuten sisäsaaristossakin, pintaveden kokonaistypen ja -fosforin pitoisuudet ovat kor-
keimmillaan talvella (keskimääräinen vaihteluväli pintavedessä vuosina 1998–2019, 
Kok.-N: n. 375–450 µg/l, Kok-P: 20–45 µg/l, epäorg.N: <4–175 µg/l, fosfaatti: <2–
35 µg/l). Pohjanläheiset pitoisuudet nousevat etenkin liukoisten ravinteiden osalta 
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suolaisuuden ja lämpötilan aiheuttaman kerrostuneisuuden johdosta (keskimääräi-
nen vaihteluväli pohjan lähellä vuosina 1998–2019, Kok.-N: 350–425 µg/l, Kok-P: 
35–45 µg/l epäorg.liuk.-N: 35–150 µg/l, fosfaatti: 17–30 µg/l).  

Klorofylli-a:n pitoisuudet vaihtelevat alueella tyypillisesti välillä 5–35 µg/l ollen kor-
keimmillaan kevätkukinnan aikaan, myös kesällä pitoisuudet voivat olla koholla levä-
kukintojen vuoksi. (Vahtera ym. 2020). 

Rannikonläheinen kumpuaminen on alueelle tyypillistä, mikä voi johtaa ajoittaiseen 
veden kesänaikaiseen sekoittumiseen ja ravinteiden kulkeutumiseen syvemmistä ve-
sikerroksista pintaa kohden. Helsingin ja Espoon merialueen kaikilla näyteasemilla 
vesi sekoittuu pohjaa myöten jossakin vaiheessa marraskuun ja maaliskuun välisenä 
aikana (Vahtera ym. 2020). 

Suomenlahden ulkomerialue 

Avomerellä sijaitsevan havaintopaikan LLA6 (lähellä VE3:n vedenottopaikkaa) keski-
määräiset fosforipitoisuudet kuvaavat lievää rehevyyttä ja typpipitoisuudet vähä-
ravinteisuutta. Havaintopaikalla LL6A (kokonaissyvyys 75 metriä) on vuosina 2010–
2017 keskimääräinen kokonaisfosforipitoisuus pintavedessä ollut 23 μg/l ja kokonais-
typpipitoisuus 320 μg/l. Vastaavat arvot pohjanläheisissä vesikerroksissa ovat olleet 
fosforille 80 μg/l ja typelle 350 μg/l. Kesäaikaiset a-klorofyllipitoisuudet olivat vuo-
sina 2010–2017 keskimäärin 4,2 µg/l kuvaten lievää rehevyyttä.  

Seurantapisteistä havaintopaikka LLA6, ETRS-TM35FIN: 6643787 - 389863: piste si-
joittuu kartan ulkopuolelle VE2 vedenottopaikan lähelle, joka on esitetty kuvassa 
(Kuva 5-29). 

Suomenlahden vesien suolapitoisuus on ollut vuosina 2010–2017 keskimäärin tasolla 
5–8 ‰.  Avomerialueen syvien havaintopaikkojen pintavedet ovat hapekkaita, mutta 
pohjanläheisten vesikerroksien happitilanteet ovat olleet heikkoja ja ajoittain pohjat 
ovat olleet lähes hapettomia. Syvien alueiden vähähappisissa olosuhteissa pohjasedi-
menteistä on liuennut veteen runsaasti mm. fosforia ja liukoinen epäorgaaninen typpi 
on enimmäkseen ammoniumin muodossa. 

Suomenlahden avomerialueella pohjan läheisiin happiolosuhteisiin vaikuttavat eri 
vuodenaikojen hydrografiset olosuhteet yläpuolisessa vesipatsaassa, mutta ajoittain 
voimakkaasti myös Tanskan salmien kautta tulevat suolaiset ja hapekkaat merivedet. 
Suolapulssin saavuttaessa hapettomat Bornholmin ja Gotlannin syvänteet, siellä 
oleva hapeton vesi työntyy Suomenlahtea kohti. Viimeksi suolapulssi tuli Itämerelle 
joulukuussa 2014, mutta kesällä 2015 vallinneiden sääolosuhteiden johdosta Itäme-
ren pääaltaasta ei kuitenkaan kulkeutunut vähähappista, runsasravinteista vettä 
Suomenlahteen ja sen vuoksi avomerellä pohjan läheinen happitilanne kesällä 2015 
oli parempi kuin edeltävien kymmenen vuoden aikana. Suomenlahdella yli 60 metriä 
syvät alueet ovat kuitenkin jo pitkään kärsineet vakavasta happikadosta. Talvella 
2020 Suomenlahden vesipatsas sekoittui hyvin paikoin jopa 100 m metrin syvyyteen 
ja happitilanne oli hyvä aivan itäisimpiä alueita lukuun ottamatta. 
[https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Suomenlahden_vesimassa_on_sekoittu-
nut_ja(56296)] (viitattu 2.3.2021). Toisaalta samalla pohjanläheisen veden ravin-
teita sekoittui ylempiin vesimassoihin. Kesällä 2020 happipitoisuus oli taas melko 
alhainen esimerkiksi havaintopaikalla LL6A, 1,4–3,0 mg/l. 
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Kuva 5-29. Vesimuodostumien rajat ja vesikemian seurantapisteet sekä hankkeen linjaukset.  

 Sedimentit 
Merenpohja Helsingin edustan rannikkovyöhykkeeltä Suomenlahden avomerialueelle 
on vaihtelevasti pehmeiden sedimenttien ja moreenin peittämää. Rannikkovyöhyk-
keellä Ulkokarille asti merenpohja on pääosin moreenipeitteistä tai kalliota. Ulkoka-
rilta etelä-kaakkoon, vedenottovaihtoehdon VE1 alueelle siirryttäessä, merenpoh-
jassa on runsaasti postglasiaali- ja glasiaalisavia ja –silttejä ja jonkin verran moree-
nia tai kalliota. Vedenottovaihtoehdon VE2 linjauksella Isosaaren suoja-alueen lou-
naiskulmassa merenpohja on pääasiassa silttiä ja savea ja suoja-alueen eteläpuolella 
perustuotannosta peräisen olevaa liejua/mutaa. Merenpohjan maalajit tunnelilinjaus-
ten reitillä on esitetty luvun 5.7.2 kartassa (Kuva 5-19) (GTK 2021). Suomen Ympä-
ristökeskuksen Kertymärekisterin perusteella hankealueen sedimentistä ei ole tehty 
viime aikoina haitta-ainemäärityksiä (SYKE 2021c). 

 Meriluontotyypit 
Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman (VELMU) aineis-
ton mukaan hankealueen läheisellä merialueella on seuraavia luontodirektiivin mu-
kaisia meriluontotyyppejä: vedenalaiset hiekkasärkät, riutat ja rannikon laguunit 
(Kuva 5-30) (VELMU-karttapalvelu 2021).  

Vedenalaiset hiekkasärkät ovat yleensä rantavyöhykkeen läheisyydessä sijaitsevia, 
merenpohjasta kohoavia, pysyvästi veden alla olevia hiekkasärkkiä, joilla veden sy-
vyys on harvoin yli 20 m. Hiekkasärkät muodostuvat pääasiassa hiekasta, mutta kiviä 
ja lohkareita esiintyy yleisesti hiekan joukossa. Luontotyyppiä esiintyy hiekkapohjai-
silla alueilla koko Suomen rannikolla. Riutat ovat vedenalaisia merenpohjasta kohoa-
via kallioita tai eloperäisiä kiviesiintymiä (esim. korallit valtamerissä). Suomessa ei 
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ole eloperäisiä riuttoja, mutta levävyöhykkeiset kalliorannat ja kallioiset karit luetaan 
tähän luontotyyppiin, joka on yleinen ulkosaaristossa. Myös vedenalaiset lohkareet 
luetaan riuttoihin. Rannikon laguunit ovat matalia suolaisen veden hallitsemia ran-
nikkoalueita, jotka ovat kuroutuneet merestä kokonaan tai osittain. Suolapitoisuus 
voi vaihdella sademäärän, haihdunnan sekä laguuniin tulevan meriveden määrän 
mukaan. Laguuneiksi luettavia fladoja ja kluuveja esiintyy kaikkialla Suomen saaris-
toisilla rannikkovyöhykkeillä. Näiden lisäksi Suomessa on melko vähän muita la-
guuneiksi luokiteltavia umpeen kuroutuneita merenlahtia. (SYKE 2020) 

 

Kuva 5-30. Meriluontotyypit hankealueen läheisyydessä. (VELMU-karttapalvelu 2021) 
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 Pohjaeläimistö  
Seurasaari vesimuodostumassa Laajalahden alue oli 1960 ja 1970-luvuilla pohja-
eläinten osalta lähes kuollutta aluetta ja pohja oli lähes hapetonta sulfidiliejua. 1980-
luvun loppupuolella pohjaeläinten yksilömäärät ja biomassat alkoivat lisääntyä sel-
västi ja alueella havaittiin koko tarkkailualueen yksilötiheyden maksimi, lähes 21700 
yksilöä/m2. Tämän jälkeen tilanne tasaantui. Seuraavien vuosikymmenien huippu-
vuosia olivat 1993, 2000 ja 2014, jolloin kokonaisyksilömäärä olivat noin 7000-8000 
yksilöä/m2. Viimeisien vuosien aikana Laajalahden pohjaeläinten yksilömäärät ovat 
selvästi vähentyneet. Suurinta lukumäärän lasku on ollut harvasukamadoilla ja sur-
viaissääsken toukilla. Lajimäärä on viime vuosina alueella ollut pieni, vuonna 2018 
neljä lajia ja 2019 kuusi lajia (alueen tyypilliset taksonit: raakkuäyriäiset (Ost-
racoda), vaeltajakotilot (Potamopyrgus), surviaissääsken toukat (Chironomidae), 
harvasukamadot (Oligochaeta) (Vahtera ym. 2020).  

Myös Seurasaarenselän veden laatu parani 1970 ja 1980-luvuilla ja alueen pohja-
eläimistö elpyi. Pohjaeläimistön yksilölukumäärät olivat 1980-luvulla noin 2000 yksi-
löä/m2. Lajeista runsaslukuisimpia olivat harvasukamadot, surviaissääsken toukat ja 
liejusimpukat. Vuosina 2016 ja 2017 liejusimpukat runsastuivat, kun taas har-
vasukasmatojen määrät vähentyivät. Vaikka vuonna 2018 pohjaeläinten määrät vä-
henivät liejusimpukoiden lähes kadotessa lajistosta, lisääntyivät surviaissääsken tou-
kat jo seuraavana vuonna runsaasti. Vuonna 2016 alueella tavattiin jopa 12 taksonia 
mutta tämän jälkeen taksonimäärä on vähentynyt. Vuonna 2019 tavattiin vain seit-
semän taksonia (Vahtera ym. 2020). 

Suvisaaristo-Lauttasaari 

Suvisaaristo-Lauttasaari vesimuodostuman pohjaeläimistö on seurattu Ryssje-
holmsfjärdenin alueella (piste 117, Kuva 5-29), joka on matalaa eikä happiongelmia 
juuri ole esiintynyt. Alueen pohjaeläinmäärät olivat suurimmillaan 1980-luvun alussa, 
jopa 18 000 yksilöä/m2. Vaihtelu kokonaisyksilömäärissä on ollut vuosien välillä kui-
tenkin suurta, esimerkiksi vuonna 2017 kokonaisyksilömäärä oli yli 3 000 yksilöä/m2. 
Lajisto koostui suurimmaksi osaksi liejusimpukoista, mutta monipuolisessa lajistossa 
tavattiin myös esimerkiksi liejukatkoja (Corophium volutaror), sukkulamerietanoita 
(Limapontia capitata), hiekkaputkimatoja (Manayunkia aestuarina ja Pygospio ele-
gans) ja viherlimamatoja (Cyanophtalma obscura) sekä kilkkejä (Saduria entomon). 
Myös kokonaislajilukumäärä (13 lajia) kasvoi edellisistä vuosista. Vuonna 2018 yksi-
lömäärät painuivat taas alle 1 000 yksilöä/m2 ja lajimäärä oli myös laskussa. Vaikka 
yksilömäärät lisääntyivät seuraavana vuonna surviaissääskentoukkien lukumäärän 
lisääntyessä, lajimäärä kuitenkin pieneni olosuhteille herkempien lajien kadotessa 
(esim. Corophium volutator ja Saduria entomon). Samalla myös yhteisön monimuo-
toisuus heikkeni. Kesän 2019 suuri surviaissääsken toukkien määrä on voinut johtua 
poikkeuksellisen lämpimästä kesästä 2018, joka on saattanut vaikuttaa kyseisen ke-
sän aikuisyksilöiden munintamenestykseen positiivisesti. Osittain syynä saattoi olla 
kesän 2019 Suomenojan jätevedenpuhdistamon käyttöhäiriö, jonka vuoksi aktiivi-
lieteprosessin näytevettä valui myös Ryssjeholmsfjärdenin Nuottalahteen (orgaani-
nen kuormitus kasvoi) (Vahtera ym. 2020).  

Kruunuvuorenselkä 

Kruunuvuorenselän vesimuodostuman osa-alueen Vanhankaupunginlahden (piste 4, 
Kuva 5-29) veden laatu parantui 1970-luvun lopun jälkeen selvästi mikä heijastui 
myös pohjaeläimistössä. Pohjaeläinten yksilölukumäärät kasvoivat 1980-luvun alku-
puolelle saakka, mutta sen jälkeen yksilömäärät ovat vaihdelleet melko paljon vuo-
sien välillä. Vuonna 2011 yksilölukumäärä oli erittäin suuri (noin 15 000 yksilöä/m2), 
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mutta sen jälkeen määrät ovat olleet laskussa. Viimeisien vuosien aikana yksilöluku-
määrät vaihtelivat 2 000-4 000 yksilöä/m2 välillä. Valtataksoneina olivat harvasukas-
madot ja surviaissääsken toukat, kuten aikaisemminkin. Vuonna 2019 surviaissääs-
ken toukat olivat runsain taksoni. Alueen taksonimäärä vähentyi vuoden 2016 jäl-
keen kahdeksasta viiteen lajiin (Vahtera ym. 2020).  

Kruunuvuorenselällä Vasikkasaaren (18, Kuva 5-29) havaintopaikalla suurimmat 
pohjaeläinlukumäärät havaittiin 1980-luvulla. 1990-luvulla yksilölukumäärät taantui-
vat ja ovat sen jälkeen pysytelleet noin 2 000 yksilöä/m2 tuntumassa. Kruunuvuo-
renselällä on myös monesti ollut lahtialueita enemmin liejusimpukoita johtuen avoi-
memmasta yhteydestä merelle. Vuosina 2018 ja 2019 liejusimpukat ja myös Maren-
zelleria -liejuputkimadot vahvistivat asemaansa, kun taas harvasukamatojen osuus 
on vähentynyt selvästi. Surviaissääsken toukat puuttuivat kahden viimeisen vuoden 
lajistosta kokonaan. Vasikkasaaren seurantapisteellä monimuotoisuus on kasvanut 
tasaisesti vuodesta 1985. Taksonimäärä sekä yksilölukumäärä ovat pysyneet pitkään 
lähes samana (Vahtera ym. 2020). 

Helsinki-Porkkala 

Helsinki-Porkkala vesimuodostuman alueella (havaintopaikat Katajaluodon 125 lähei-
syydessä, Kuva 5-29) valkokatkat, liejusimpukat ja harvasukasmadot esiintyivät 
1970- ja 1980-lukujen vaihteessa runsaslukuisena. Valkokatkojen vähennyttyä 
1980-luvun lopulta lähtien vallitsivat liejusimpukat ja harvasukasmadot. Saman-
suuntaisia muutoksia on havaittu myös muualla Suomenlahdella ja syyksi arvioidaan 
pohjanläheisen veden lämpötilan nousua sekä suola- ja happipitoisuuksien laskua 
(Rousi 2020). Vieraslajina tunnettu liejuputkimato, Marenzelleria spp., ilmestyi alu-
eelle jo 1993 mutta runsastui vasta 2000-luvulla (Vahtera ym. 2020). 

Vesimuodostuman pohjaeläinten yksilömäärät ovat vaihdelleet vuodesta 1973 vuo-
teen 2019 joidenkin asemien täysin kuolleista pohjista aseman 125 (Katajaluoto) yli 
9 000 yksilöön/m2. Vesimuodostuman havaintoasemien lajimäärät ovat vaihdelleet 
yhden ja 16 välillä ja lajimäärä näyttää vähentyneen hieman 1970-luvulta nykypäi-
vään. Vesimuodostuman pohjaeläinyhteisön monimuotoisuus vaikuttaa myös hieman 
heikentyneen. Kaikkien yhteisön kuntoa kuvaavien parametrien vuosien välinen vaih-
telu on kuitenkin huomattavaa (Vahtera ym. 2020). 

Suomenlahden avomerialue 

Suomenlahden avomerialueen seurantapisteillä Helsingin ja Espoon edustalla on 
2000- ja 2010-luvun aikana tavattu pohjaeläimiä hyvin vähän. Tämä on tyypillistä 
pohjille, jotka ovat usein hapettomia ja joilla saattaa esiintyä rikkivetyä. Havainto-
pisteeltä LL6A on vuosina 2010-2017 löytynyt hyvin harvalukuisena seuraavia la-
jeja/taksoneita: liejuputkimato (Marenzelleria spp.), liejusukasjalkainen (Bylgides 
sarsi), raakkuäyriäiset (Ostracoda), merimassiainen (Mysis mixta), liejusimpukka (Li-
mecola balthica), hankajalkaiset (Limnocalanus sp., munia sedimentissä, Acartiidae). 
(SYKE 2021b) 

Pohjaeläinnäytteistä selvitetyt VELMU-aineiston pohjaeläintiedot hankealueen lähei-
syydessä on esitetty oheisessa kuvassa (Kuva 5-31). Hankealueen läheisellä meri-
alueella on havaittu pohjaeläinnäytteissä mm. seuraavia lajeja: merisukasjalkainen, 
liejusukasjalkainen, pohjoiskatka, merikatka, amerikansukasmato ja merirokko. 
(VELMU-karttapalvelu 2021)  
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Kuva 5-31. VELMU-aineiston pohjaeläin- ja kalanpoikastiedot. (VELMU-karttapalvelu 2021) 
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 Ekologinen ja kemiallinen tila 
Helsingin edustan merialue kuuluu Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen, 
jolle on vesienhoitolain (1299/2004) mukaisesti laadittu ehdotus kolmannen hoito-
kauden vesienhoitosuunnitelmasta vuosille 2022–2027 (Mäntykoski ym. 2020). Ve-
sienhoitosuunnitelma sisältää muun muassa tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdis-
tuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön 
ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -
hoitotoimista. Vesienhoitosuunnitelmassa esitetään toimenpiteet, joilla on tarkoitus 
saavuttaa hyvä vesien tila vuoteen 2027 mennessä.  

Seurasaari vesimuodostuman ekologinen tila on 3. kauden luokituksen mukaan vält-
tävä (Taulukko 5-3). Kemiallinen tila on hyvää huonompi bromattujen difenyylieet-
terien ja tributyylitinayhdisteiden esiintymisen vuoksi (rajat ylittyvät mittausten pe-
rusteella). (SYKE 2021d). 

Taulukko 5-3. Vesimuodostuman Seurasaari (2Ss_028) ekologinen tila 3. kauden luokittelussa. 

 
 

Suvisaaristo-Lauttasaari vesimuodostuman ekologinen tila on 3. kauden luokituksen 
mukaan tyydyttävä (Taulukko 5-4). Kemiallinen tila on hyvää huonompi bromattujen 
difenyylieetterien ja tributyylitinayhdisteiden esiintymisen vuoksi (rajat ylittyvät asi-
antuntija-arviona). (SYKE 2021d). 

Lukuarvo Laskenn. / 
vaik.pisteet Arvio

Biologinen Tyydyttävä Välttävä
0,26 Välttävä Huono

a-klorofylli 14,92 µg/l Välttävä
0,79 Hyvä

BBI-indeksi 0,85 ELS Hyvä
Fysikaalis-kemialliset olosuhteet Välttävä

Kokonaisfosfori (µg/l) 50,71 µg/l Huono
Kokonaistyppi (µg/l) 589,21 µg/l Huono
Näkösyvyys 0,9 m Huono

Hydrologis-morfologiset olosuhteet 9 Huono
Kokonaistilaluokitus: Välttävä

Pohjaeläimet

3. kauden luokittelu

Seurasaari 2_Ss_028

Kasviplankton
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Taulukko 5-4. Vesimuodostuman Suvisaaristo-Lauttasaari (2_Ss_029) ekologinen tila 3. kau-
den luokittelussa. 

 
 

Kruunuvuorenselkä vesimuodostuman ekologinen tila on 3. kauden luokituksen mu-
kaan välttävä (Taulukko 5-5). Kemiallinen tila on hyvää huonompi bromattujen dife-
nyylieetterien, tributyylitinayhdisteiden, PFOS-yhdisteiden (rajat ylittyvät mittausten 
perusteella) sekä bentso(ghi)peryleeni-yhdisteiden esiintymisen vuoksi (rajat ylitty-
vät asiantuntija-arviona). 

Taulukko 5-5. Vesimuodostuman Kruunuvuorenselkä (2_Ss_027) ekologinen tila 3. kauden 
luokittelussa. 

 
 

Helsinki-Porkkala vesimuodostuman ekologinen tila on 3. kauden luokituksen mu-
kaan tyydyttävä (Taulukko 5-6). Kemiallinen tila on hyvää huonompi bromattujen 
difenyylieetterien esiintymisen vuoksi (raja ylittyvät asiantuntija-arviona). 

Taulukko 5-6. Vesimuodostuman Helsinki-Porkkala (2_Su_050) ekologinen tila 3. kauden luo-
kittelussa. 

Lukuarvo Laskenn. / 
vaik.pisteet Arvio

Biologinen Hyvä Tyydyttävä

0,47 Tyydyttävä
a-klorofylli 6 µg/l Tyydyttävä

0,92 Erinomainen
BBI-indeksi 1,2 ELS Erinomainen

Fysikaalis-kemialliset olosuhteet Tyydyttävä
Kokonaisfosfori (µg/l) 26,53 µg/l Tyydyttävä
Kokonaistyppi (µg/l) 394,38 µg/l Tyydyttävä
Näkösyvyys 2 m Välttävä

Hydrologis-morfologiset olosuhteet 6 Välttävä

Pohjaeläimet

Kokonaistilaluokitus: Tyydyttävä

3. kauden luokittelu

Suvisaaristo-Lauttasaari 2_Ss_029

Kasviplankton

Lukuarvo Laskenn. / 
vaik.pisteet Arvio

Biologinen Hyvä Välttävä
0,37 Välttävä Huono

a-klorofylli 9,24 µg/l Välttävä
0,89 Erinomainen

BBI-indeksi 0,94 ELS Erinomainen
Fysikaalis-kemialliset olosuhteet Välttävä

Kokonaisfosfori (µg/l) 35,23 µg/l Välttävä
Kokonaistyppi (µg/l) 502,18 µg/l Välttävä
Näkösyvyys 1,52 m Välttävä

Hydrologis-morfologiset olosuhteet 8 Välttävä

Kasviplankton

3. kauden luokittelu

Kruunuvuorenselkä 2_Ss_027

Pohjaeläimet

Kokonaistilaluokitus: Välttävä
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Hankkeen toimialuetta koskee myös Suomen merenhoitosuunnitelman kokonaisuus, 
siinä asetettu hyvän tilan tavoite sekä erilliset ympäristötavoitteet (asetettu vuosille 
2018–2024) (SYKE 2019). Merenhoitosuunnitelman toisen toimintakauden ympäris-
tötavoitteiden pääteemoja ovat muun muassa: ravinnekuormituksen vähentäminen, 
haitallisten aineiden kuormituksen vähentäminen, roskaantumisen vähentäminen, 
haitallisten vieraslajien leviämisen estäminen, merellisten luonnonvarojen käytön 
kestävyys sekä luonnonsuojelu ja ennallistaminen (SYKE 2019).  
 
Hankealueen vesimuodostumat ovat tyydyttävässä tai välttävässä tilassa (kts. jäl-
jempänä) ja niiden kuormituspaineet on esitelty kohdassa 5.10.2. Vesien- ja meren-
hoitosuunnitelman tavoitteista ja toimenpiteistä olennaisimpia hankkeen ja hankkeen 
toimialueen kannalta ovat todennäköisesti ne kokonaisuudet, joissa keskitytään ra-
vinnekuormituksen ja roskaantumisen vähentämiseen sekä luonnonsuojeluun ja en-
nallistamiseen.  

 Kalasto ja kalastus 
Hankkeen vaikutukset kaloihin ja kalatalouteen kohdistuvat toteutusvaihtoehdoista 
riippuen Helsingin ja Espoon edustan merialueella sisäsaaristoon, ulkosaaristoon tai 
Suomenlahden avomerialueelle. 

Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalastoa ja kalastusta on seurattu kattavasti 
osana kalataloudellista yhteistarkkailua sekä muihin alueen hankkeisiin liittyen (Va-
tanen ym. 2020, Vatanen & Haikonen 2017; Karppinen ym. 2016; Vatanen ym. 2015; 
Ramboll 2012). Vaikka seuranta onkin ollut rannikkovyöhykkeen osalta kattavaa 
(Kuva 5-32, Kuva 5-33) niin ulkomerialueelle sijoittuneita selvityksiä on varsin vä-
hän. Lisäksi ne ovat alueellisesti ja ajallisesti rajoittuneita sekä näytemääriltään vä-
häisiä. Esimerkiksi verkkokoekalastuksen toteutus ulkomerialueella on haastavaa 
eikä sitä käytetä rutiininomaisesti seurannoissa. 

Lukuarvo Laskenn. / 
vaik.pisteet Arvio

Biologinen Tyydyttävä

0,36 Välttävä

a-klorofylli 6,61 µg/l Välttävä

kokonaisbiomassa 1,41 mg/l Välttävä

0,78 Hyvä
BBI-indeksi 0,86 ELS Hyvä

Fysikaalis-kemialliset olosuhteet Tyydyttävä
Kokonaisfosfori (µg/l) 22,19 µg/l Tyydyttävä
Kokonaistyppi (µg/l) 367,25 µg/l Tyydyttävä
Näkösyvyys 3,41 m Tyydyttävä

Hydrologis-morfologiset olosuhteet 1 Erinomainen

3. kauden luokittelu

Helsinki-Porkkala 2_Su_050

Kasviplankton

Kokonaistilaluokitus: Tyydyttävä

Pohjaeläimet
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Kuva 5-32. Verkkokoekalastuksen pyyntialueet ja kuormituspisteet Helsingin ja Espoon edus-
tan merialueella vuosina 2018 ja 2019 (alkuperäinen kuva Vatanen ym. 2020).  

 
Kuva 5-33. Gulf-Olympia -linjojen ja linjastojen sijainti (poikaspyynti), kuormituspisteet sekä 
vyöhykejako (lahtialueet, rannikko ja ulkosaaristo) Helsingin ja Espoon merialueella vuonna 
2019 (alkuperäinen kuva Vatanen ym. 2020). 

Kalasto 

Suomenlahden kalasto koostuu sekä makean että suolaisen veden lajeista. Suomen-
lahden alhainen suolapitoisuus on rajoittava tekijä monille merilajeille, jotka elävät 
alueella esiintymisensä äärialueilla. Suomenlahden kalastoon vaikuttaa myös Itäme-
ren pääaltaan kalastossa tapahtuvat muutokset. Myös syvien alueiden ajoittainen 
hapettomuus rajoittaa pohjakalojen sekä pohjaeläimien elinalueita. 
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Suomenlahden ulkomerialueella vesistörakennuskohteiden vaikutusalueella elävät 
kalalajit voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) pelagiaalisiin parvikaloihin, 2) pohjaka-
loihin ja 3) vaelluskaloihin. Kunkin ryhmän elinalueet, ravintokohteet ja vaellusdyna-
miikka eroavat toisistaan. Tyypillistä on kalojen esiintymisessä tapahtuvat muutokset 
eri vuodenaikoina erityisesti vaelluskalojen ja pelagiaalisten parvikalojen osalta. 

Pelagiaalisiin parvikaloihin kuuluvat silakka (Clupea harengus), kilohaili (Sprattus 
sprattus), kolmipiikki (Gasterosteus aculeatus) ja kymmenpiikki (Pungitius pungi-
tius). Pelagiaalisilla parvikaloilla on suuri merkitys ravintoketjussa mm. lohen ja tai-
menen ravintona. Silakka ja kilohaili ovat myös taloudellisesti erittäin merkittäviä 
kalalajeja. 

Suomenlahden ulkomerialueella esiintyviä pohjakaloja ovat mm. turska (Gadus mor-
hua), rasvakala (Cyclopterus lumpus), isosimppu (Myoxocephalus scorpius), piikki-
simppu (Taurulus bubalis), härkäsimppu (Myoxocephalus quadricornis), elaska (Lum-
penus lampretaeformis), kivinilkka (Zoarces viviparus) sekä hiekkapohjilla viihtyvät 
tuulenkalat (Hyperoplus lanceolatus, Ammodytes tobianus), kampela (Platichthys fle-
sus) ja piikkikampela (Psetta maxima). Pohjakaloilla on oma merkityksensä merialu-
een ekosysteemissä. Esimerkiksi kivinilkka on merkittävä saalislaji monille petoka-
loille ja vesilinnuille. Härkäsimppu ja rasvakala ovat puolestaan turskan ravintokoh-
teita. Taloudellisesti merkittäviä pohjakaloja ovat turska ja kampelat. Suuri joukko 
ulkomerialueella esiintyvistä pohjakaloista on luokiteltu ´puutteellisesti tunnetuiksi´ 
(Urho ym. 2010). 

Suomenlahden ulkomerialueella esiintyviä vaelluskaloja ovat lähinnä lohi (Salmo sa-
lar) ja meritaimen (Salmo trutta). Merkintätutkimuksissa on havaittu, että Suomen-
lahden lohet ja meritaimenet pysyttelevät syönnösvaelluksellaan pääosin Suomen-
lahden alueella (Mikkola 1995). Lohen merkittävimmät ravintokohteet ovat silakka ja 
kilohaili. Meritaimen puolestaan saalistaa lähempänä rannikkoa ja pääsaalislajeja 
ovat silakka ja piikkikalat. Lohi ja meritaimen ovat taloudellisesti merkittäviä kalala-
jeja. Meritaimen on uhanalaisuusluokituksen mukaan ´erittäin uhanalainen´ ja lohi 
vastaavasti ´vaarantunut´ (Hyvärinen ym. 2019).  

Helsingin ja Espoon edustan merialueen ulkosaaristossa ja ulkomerivyöhykkeen ma-
talikoilla esiintyy tyypillisesti edellä lueteltujen kalalajien lisäksi särki- ja ahvenkaloja 
(Vatanen ym. 2020, Karppinen ym. 2016; Ramboll 2012). Särkikaloista alueella 
esiintyvät ainakin särki (Rutilus rutilus), lahna (Abramis brama), pasuri (Blicca 
bjoerkna), säyne (Leuciscus idus), vimpa (Vimba vimba) ja salakka (Alburnus albur-
nus) sekä ahvenkaloista ahven (Perca fluviatilis), kuha (Stizostedion lucioperca) ja 
kiiski (Gymnocephalus cernuus). Lisäksi siika (Coregonus lavaretus) esiintyy yleisesti 
saaristossa ja ulkomerialueen matalikoilla. Siikamuodoista vaellussiika on uhanalai-
suusluokituksen mukaan ́ erittäin uhanalainen´ ja merikutuinen siika ́ vaarantunut´ 
(Hyvärinen ym. 2019). Myös vieraslaji mustatäplätokko (Neogobius melanostomus) 
vaikuttaisi asettuneen koko Helsingin ja Espoon merialueelle rannikolta ulkomerelle 
(Vatanen ym. 2020).  

Kalojen lisääntyminen merialueella keskittyy tyypillisesti rannikolle alle 10 metrin sy-
vyyteen kasvillisuuden päälle tai puhtaille sora/hiekkapohjille. Vain harvalla kalalajilla 
lisääntyminen tapahtuu ulkosaaristossa tai ulkomerialueella. Hankealueella mahdol-
lisesti kutevia kalalajeja ovat silakka, merikutuinen siika ja kampela. Lisäksi ulkome-
rialueella esiintyy useita puutteellisesti tunnettuja kalalajeja, joiden lisääntymistä 
saattaa tapahtua alueella. Velmu-karttapalvelussa esitettyjen lajien esiintymistoden-
näköisyysmallien perusteella ulkosaariston hankealue on erittäin suotuisaa silakan ja 
tokon poikastuotantoaluetta. Kuhan, ahvenen ja kuoreen osalta sisäsaariston vesi-
muodostumien matalat lahdet ovat suotuisia tai erittäin suotuisia poikastuotantoalu-
eita. Myös hauen ja särjen osalta matalissa lahdissa esiintyy pienialaisesti suotuisaa 
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tai erittäin suotuisaa poikastuotantoaluetta (SYKE 2021). Merikutuisen siian ja kam-
pelan osalta hankealuetta ei ole luokiteltu, mutta ne kutevat selkäalueilla kovilla poh-
jilla (Vatanen ja Haikonen 2017).  

Kaiken kaikkiaan Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalasto on reheville alueille 
tyypillisesti särkikalapainotteista, mikä on havaittavissa erityisesti sisäalueiden verk-
kokoekalastussaaliissa vuosina 2018‒2019 (Vatanen ym. 2020). Sen sijaan ulkoalu-
eilla särkikalojen saaliit laskivat aikaisemmista seurantavuosista. Ulkoalueiden ah-
vensaaliissa oli kuitenkin havaittavissa kasvua. Sisäalueen särkikalasaalis koostui 
pääasiassa särjestä, lahnasta ja pasurista. Ulkoalueilla särkikalasaalis oli lähinnä sär-
keä ja vimpaa. Ahvenkalojen osuus oli keskimäärin alle puolet kokonaissaaliista. Gulf 
Olympia -pyyntien perusteella ahvenen poikasten määrä Helsingin ja Espoon edustan 
merialueella oli erittäin pieni edellisvuosien saaliisiin nähden. Samoin kuoreen ja tok-
kojen saaliit pienenivät edellisistä pyynneistä. Sen sijaan vastakuoriutuneita silakoita 
saatiin hyvin runsaasti (Vatanen ym. 2020). 

VELMU-aineiston tiedot kalanpoikashavainnoista on esitetty luvussa 5.10.6 (Kuva 
5-31). VELMU-aineistossa on havaintoja hankealueen lähistöltä ahvenen, kuoreen, 
kuhan, tokkojen, silakan ja kampelan poikasista. (VELMU-karttapalvelu 2021) 

Kalastus 

Kaupallinen kalastus 

Hankkeen vaikutusalue ulottuu kaupallisen kalastuksen suhteen rannikkokalastuksen 
ja avomeripyynnin vaihettumisvyöhykkeelle. Helsingin ja Espoon edustan merialu-
eella rannikkokalastus on verkko- ja rysäkalastusta, joka keskittyy rannikon tuntu-
maan (Vatanen ym. 2020, Karppinen ym. 2016; Haikonen & Laamanen 2011) (Kuva 
5-34). Kaupallisia kalastajia Helsingin ja Espoon rannikolla on 4–5 ja he pyytävät 
lähinnä kuhaa, siikaa sekä ahventa ja haukea (Vatanen ym. 2020). Ulkosaaristossa 
on yksittäisiä lohirysäpaikkoja, jotka eivät kuitenkaan ole olleet jokavuotisessa käy-
tössä. Troolikalastuksen sijoittumista ei viime vuosikymmeninä ole Helsingin ja Es-
poon edustan merialueella selvitetty. Anttila (1972) on esittänyt, että troolikalastus 
sijoittuu linjan Porkkalan majakka – Helsingin kasuuni (Helsingin matala) – Isosaari 
– Söderskär eteläpuolelle. Edellä mainitun rajauksen mukaisesti hankkeen vaikutus-
alueella ei harjoiteta troolikalastusta. Tämä tullaan kuitenkin tarvittaessa selvittä-
mään YVA-menettelyn kuluessa. 
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Kuva 5-34. Kaupallisten kalastajien pyydysten sijainti 2019 (alkuperäinen kuva Vatanen ym. 
2020). 

Vapaa-ajankalastus 

Helsingin ja Espoon sisä- ja ulkosaaristossa harjoitettavia vapaa-ajankalastusmuo-
toja ovat verkkokalastus ja vapapyynti (Karppinen ym. 2016). Ulkomerialueelle si-
joittuu myös lohen vetouistelua ja lohisiimapyyntiä. Lisäksi esimerkiksi sukelluska-
lastusta harjoitetaan ulkosaaristossa ja ulkomerialueen matalikoilla. Verkkokalastus 
kohdistuu pääosin ahveneen, kuhaan ja siikaan. Vapakalastuksen kohteina ovat tai-
men, lohi ja siika. Alueella toimii Helsinki-Espoon kalatalousalue. 

5.11 Maisema ja kulttuuriympäristö 

 Maisemamaakunta ja maisemarakenne 
Maisemamaakuntajaossa Helsinki kuuluu Eteläiseen rantamaahan ja tarkemmin 
määriteltynä Suomenlahden rannikkoseutuun. Eteläinen rantamaa on korkokuval-
taan pääasiassa melko alavaa mutta pienipiirteisyydessään vaihtelevaa. Suomenlah-
den rannikolla paljaiden ja metsäisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri. 
Maisemat ovat monivivahteisia johtuen paitsi maa- ja kallioperän sekä merenlahtien 
rikkonaisuudesta myös perinteisten elinkeinojen monipuolisuudesta. (Ympäristömi-
nisteriö 1992, Maisemanhoito.) 

Suunnitteilla oleva merivesilämpöpumppulaitos sijoitetaan Helen Oy:n olemassa ole-
valle energiantuotantoalueelle, Salmisaaren voimalaitosalueelle. Tunnelilinjaukset si-
joittuvat sisäsaaristoon ja merialueelle. 
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 Lähimaisema ja maisemakuva 
Salmisaaren voimalaitosalue sijoittuu meren läheisyyteen. Sen eteläpuolelle sijoittuu 
kehittyvät Jätkäsaaren alue sekä satama-alue. Tunnelilinjaukset sijoittuvat sisäsaa-
ristoon merialueelle. Myös purkutunneleiden suut sekä keinosaari sijoittuvat vesialu-
eelle.  

 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
Lähin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, Suomenlinna, sijaitsee noin 2 km 
etäisyydellä hankealueesta koilliseen. Suomenlinnan -Vallisaaren -Kuninkaansaaren 
maisema-alue muodostuu Helsingin edustalla sijaitsevasta kulttuurihistoriallisesti ai-
nutlaatuisesta linnoitussaarten ketjusta. Linnoitusketju yltää Harakan saaresta Ku-
ninkaansaareen. Suomenlinna on linnoitusten keskeisin osa. Seuraavaksi lähin val-
takunnallisesti arvokas maisema-alue, Vantaanjokilaakson maisemakokonaisuus, si-
jaitsee noin 9 km etäisyydellä hankealueesta koilliseen.  

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa esitettiin 
Helsingin edustan maisemanähtävyyttä laajennettavaksi koko Helsingin edustan me-
rimaiseman laajuiseksi. Helsingin edustan merimaisema on kulttuurihistoriallisesti 
monikerroksinen maisemanähtävyys, jota leimaa etenkin pitkä linnoitushistoria. Lin-
noitteiden ja muiden sotilastoiminnan synnyttämien rakenteiden ohella alueen mai-
semalliset arvot perustuvat luonnontilaisina säilyneisiin luotoihin, pitkiin ja avariin 
merinäkymiin, maisemaa pohjoisessa reunustavaan Helsingin siluettiin sekä käyttö-
historialtaan monipuolisiin ja virkistyskohteina arvokkaisiin sisäsaariin. Alue on mai-
semallisesti yhtenäinen virkistys- ja matkailualue, jonka laivaväyliltä aukeaa edusta-
via näkymiä kohti Helsingin kaupunkialuetta. Mereinen Helsinki on yksi Suomen 27 
kansallismaisemasta. Helsingin edustan merimaiseman aluerajaus on huomioitu Uu-
denmaan maakuntakaavassa. Hankealue sijoittuu Helsingin edustan merimaisema-
alueelle. 

Ympäristöministeriö on täydentänyt esitystään valtakunnallisesti arvokkaiden mai-
sema-alueiden päivitysinventoinniksi vuonna 2020. Päivitysinventoinnissa ei esitetty 
hankealueen läheisyyteen uusia maisema-alueita. (Arvokkaat maisema-alueet sovel-
lus 2021). 
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Kuva 5-35. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja maisematyöryhmän ehdotus val-
takunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Lähde: Arvokkaat maisema-alueet, sovellus 
syksy 2020, SYKE 

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäris-
töt 

Hankealueelle sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäris-
tön RKY-alueet Salmisaaren teollisuusalue sekä Pääkaupunkiseudun I maailmanso-
dan linnoitteet Itäisessä Pihlajasaaressa (Museovirasto 2021).  

Salmisaaren teollisuusmaisemaa hallitsevat suurimittaiset teollisuushistorialliset 
merkkikohteet, joista Kaapelitehdas ja Alkon tehdas ovat lisäksi onnistuneita esi-
merkkejä teollisuuskiinteistöjen uudelleenkäytöstä. Kaapelitehdas, valmistuttuaan 
maan suurimmaksi julistettu rakennus, on perinteisiin arvoihin luottaneen vakava-
raisen yrityksen teollisuusarkkitehtuuria. Oy Alko Ab:n Salmisaaren tuotantoraken-
nus, kooltaan Kaapelitehtaan luokkaa, kuuluu modernin teollisuusarkkitehtuurin 
merkkirakennuksiin. Salmisaaren vaikuttavan teollisuusmaiseman punatiiliset voi-
malat koostuvat kahden eri aikakauden rakennuksista. A-voimalan sähkövoimalara-
kennus on 1950-luvulta. Se toimii kivihiilikäyttöisenä varavoimalana ja sen maan-
alaista automatisoitua kivihiilivarastoa pidetään maailman ensimmäisenä. Salmisaa-
ren päälämmöntuotantoyksikkönä on 1984 lähtien ollut Salmisaari B, jonka eri kor-
kuiset, suorakulmaiset rakennusmassat on ryhmitelty pieniin osiin keventämään 
suurta teollisuuslaitosta. (Museovirasto 2021) 

Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet RKY-alue sijaitsee Helsingin edus-
talla jakautuen useisiin saari- ja rannikkoalueisiin. Maalinnoitus kehystää Helsinkiä 
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kahtena puolikaaren muotoisena ketjuna Vantaan, Helsingin ja Espoon alueilla. Maa-
rintaman puolustusvarustukset ovat yleensä asutuksen keskellä. Merilinnoitusketjun 
linnakkeet ja puolustusasemat ovat Helsingin edustan saarilla. Sisä- ja ulkolinjasta 
muodostuvaan puolustusketjuun sisältyy myös vanhempia linnoituslaitteita ja nuo-
rempia puolustusrakennelmia. Itäinen Pihlajasaari kuuluu sisävyöhykkeeseen, johon 
kuuluvat lisäksi mm., Suomenlinna, Vallisaari ja Kuninkaansaari. Meririntaman lin-
nakkeet otettiin itsenäistymisen jälkeen puolustusvoimien käyttöön ja niitä käytettiin 
1918 lisäksi vankileireinä. Meririntaman linnoituksia uudistettiin myöhemmin ja niillä 
oli merkitystä vielä toisessa maailmansodassa ja myöhemminkin meripuolustuksen 
osana. Maa- ja merilinnoituksen rakenteet katsottiin muinaismuistolain tarkoittamiksi 
kiinteiksi muinaismuistoiksi 1971. (Museovirasto 2021) 

Lisäksi hankealueen läheisyyteen sijoittuvat Lapinlahden sairaala-alueen RKY-alue n. 
500 metrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen, Hietaniemen hautausmaiden RKY-
alue n. 500 metrin etäisyydellä hankealueesta koilliseen, Esplanadi-Bulevardin RKY-
alue n. 400 metrin etäisyydellä hankealueesta itään sekä Katajaluodon Pääkaupun-
kiseudun I maailmansodan linnoitteisiin kuuluva RKY-alue n. 400 metrin etäisyydellä 
hankealueesta länteen. (Museovirasto 2021) 

  

 
Kuva 5-36. RKY-alueet hankealueen läheisyydessä. Lähde: Museovirasto 2021. 

 Maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt 
Uudenmaan neljännessä vaihemaakuntakaavassa (lainvoimainen 2020) määriteltiin 
maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt yhdenmukaisiksi koko maakunnan 
alueelle. Hankealue sijoittuu pohjoisosastaan osin Salmisaaren teollisuusalueen ja 
Pihlajasaaren sekä Itäisen Pihlajasaaren kulttuuriympäristöalueille sekä rajautuu 
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pohjoisosastaan Helsingin empire-keskustan ja kivikaupungin kulttuuriympäristöalu-
eeseen. Helsingin empire-keskusta ja kivikaupunki on Helsingin 1800-luvun alkupuo-
lella rakennetun empire-keskustan ympärille rakentunut kivikaupunki ”vuosirenkai-
neen” 1800-luvun alusta 1950-luvulle. Salmisaaren teollisuusalueen ytimen muodos-
tavat Alkon 1938-40 rakennetut punatiiliset tehtaat, Nokian useassa vaiheessa vuo-
den 1939 jälkeen rakennettu kaapelitehdas sekä Salmisaaren 1947-1952 rakennettu 
voimalaitos. Itäinen Pihlajasaari sisältyy I maailmansodan linnoitteisiin ja Pihlajasaa-
resta taas on muodostettu vuonna 1929 kansanpuisto. (Uudenmaan liitto 2021) 

 

Kuva 5-37. Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt hankealueen läheisyydessä. Lähde: 
Museovirasto 2021.  

 Muinaisjäännökset  
Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla 
(295/1963). Muinaismuistolaki rauhoittaa automaattisesti ilman eri toimenpiteitä lain 
piiriin kuuluvat kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää sellaiset toimenpiteet, jotka 
saattavat olla vaaraksi muinaisjäännöksen säilymiselle. Muinaismuistolaki suojaa ve-
denalaisia muinaisjäännöksiä samalla tavalla kuin maalla olevia muinaisjäännöksiä. 
Veden alla olevia ihmisen tekemiä rakennelmia, esimerkiksi väyläesteitä sekä siltojen 
ja laitureiden jäänteitä suojellaan muistoina maamme aikaisemmasta asutuksesta ja 
historiasta. Tällaiset kohteet ovat iästä riippumatta automaattisesti rauhoitettuja, 
eikä niihin saa puuttua ilman Museoviraston lupaa. Vanhat laivahylyt ovat rauhoitet-
tuja iän perusteella. Sellainen hylky tai hylyn osa, jonka uppoamisesta voidaan olet-
taa olevan yli sata vuotta, rinnastetaan kiinteään muinaisjäännökseen. 

Helsingin edusta on potentiaalinen alue vedenalaisen kulttuuriperinnön kohteille, ja 
kattavaa tietoa alueen kulttuuriperinnöstä ei ole. Hankealueelle sijoittuu Itä-Pihlaja-
saaressa sijaitseva kiinteä muinaisjäännös Itäinen Pihlajasaari (1000030743) sekä 
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Läntiseen Pihlajasaareen sijoittuva Läntinen Pihlajasaari 1 (1274). Läntisen Pihlaja-
saaren muinaisjäännös on tyypiltään 1. maailmansodan aikainen tykkiasema ja Itäi-
sen Pihlajasaaren muinaisjäännös aluksen hylky (Museovirasto 2021). Lisäksi han-
kealueen läheisyydessä Katajaluodolla sijaitsee kiinteä muinaisjäännös, muun mu-
assa 1. maailmansodan aikainen linnoitus (Helsingin kaupunginmuseo 2021). Muut 
merivesitunnelin läheisyyteen sijoittuvat muinaisjäännökset sijaitsevat yli kilometrin 
etäisyydellä. 

 

Kuva 5-38. Muinaisjäännökset hankealueen läheisyydessä. Lähde: Museovirasto 2021.  
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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 lähtökohtaisesti kolmen toteutusvaihto-
ehdon osalta, jossa tarkastelun kohteena on meriveden ottotunnelin tai -putken ra-
kentaminen. Lisäksi tarkastellaan neljää eri purkuvaihtoehtoa. Lisäksi arvioidaan 
hankkeen toteuttamatta jättämisen vaihtoehdon vaikutuksia. On mahdollista, että 
teknistaloudellisten tarkastelujen edetessä osa hankevaihtoehdoista jää pois tarkas-
teluista 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. 

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 liikenteeseen, 
vesistöön ja kulttuuriympäristöön. Vaikutuksia on arvioitu aiheutuvan mm. rakenta-
misen aikaisesta louhinnasta ja sen kuljetuksesta sekä vesistö- ja maarakentami-
sesta. Toiminnan aikana vaikutuksia kohdistuu lähinnä vesistöön, vaikutuksia aiheu-
tuu veden ottamisesta ja purkamisesta. Myönteisiä vaikutuksia hankkeesta aiheutuu 
ilmastolle, kun korvataan fossiilista lämmöntuotantoa uusiutuvalla. 

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 kuljetukset maa- ja meriteitse.  
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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 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. Tarkastelun tueksi tehdään ha-
vainnollistavia valokuvasovitteita uusien rakenteiden sijoittumisesta maisemaan. 
Hankkeella on suoria maisemavaikutuksia ainoastaan ajotunneleiden suuaukkojen 
sekä keinosaaren 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. Melun tarkastelualueena on noin kahden kilomet-
rin säde hankealueesta. Tarvittaessa tarkasteltava vaikutusalueen laajuus ulotetaan 
lähimmille luonnonsuojelualueille asti. Lisäksi tarkastellaan vedenalaista melua.  

Vaikutukset kasvillisuuteen ja eläimistöön arvioidaan hankealueella. Vaikutuksia 
suojelualueisiin arvioidaan niiden suojelualueiden osalta (luonnonsuojelualueet ja 
kaavojen LUO-alueet), jotka sijaitsevat hankealueen läheisyydessä, sekä joiden suo-
jeluperusteisiin hankkeesta mahdollisesti arvioidaan kohdistuvan vaikutuksia. Vaiku-
tukset arvioidaan myös hankkeen vaikutusalueella erityisesti luontodirektiivin liitteen 
IV lajien osalta. 

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. 
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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. Elinoloihin ja viihtyvyyteen vaikuttavien tekijöiden (melu, maisema, lii-
kenne) vaikutuksia tarkastellaan alueellisesti siinä laajuudessa, kuin mitä hankkeen 
vaikutusarviot osoittavat hankkeesta aiheutuvan vaikutuksia. Osa sosiaalisista vai-
kutuksista (esim. elinkeinovaikutukset) ulottuvat laajemmalle alueelle ja niitä arvioi-
daan seutukohtaisesti. 

YVA-ohjelman vesistöjen ja vedenlaadun sekä ekologisen tilan kannalta tarkas-
telu- ja vaikutusalue on Helsingin edustan merialue. 

Vaikutuksia merialueen kalastoon ja kalastukseen tarkastellaan siinä laajuudessa, 
kuin mitä hankkeen vesistövaikutusarvio osoittaa hankkeesta aiheutuvan vaikutuk-
sia.  

Liikenteellisten vaikutusten tarkastelualueeksi on alustavasti määritetty maantie- 
ja merikuljetusten osalta noin 10 km. Lisäksi liikennevaikutusten tarkastelussa huo-
mioidaan laivakuljetukset. Mikäli nähdään tarpeelliseksi selvittää hyötykäyttökohteita 
ja mahdollisia välivarastointimahdollisuuksia pääkaupunkiseudun laajuisesti, laajen-
netaan tarkastelualuetta. 

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

- Merivesilämpöpumppulaitoksen ja linjauksien esisuunnittelua 
- Syvyysmittaukset / pohjan topografian ja pohjakerrostumien paksuuden kar-

toitukset  
- Lämpötila- ja vedenlaadun mittaukset vedenottopisteiden läheisyydessä 
- Arkeologinen vedenalaisinventointi 
- Vedenoton ja palautuksen virtausmallinnukset  
- Faasimuutosvaihtoehdon vesi-jääseoksen leviämisen mallinnus. 

Hankkeen myöhemmissä vaiheissa tehdään tarvittaessa lisäksi muita selvityksiä. 

6.4 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyt-
töön ja rakennettuun ympäristöön 

Merivesitunnelivaihtoehtojen toteuttaminen ei ole lähtökohtaisesti ristiriidassa voi-
massa tai vireillä olevien kaavojen suhteen.  

Hanke ei edellytä maakuntakaavan muuttamista. Maakuntakaava ei ole voimassa oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutet-
taessa yleiskaavaa. 

Tarkentuneet tunnelilinjaukset tullaan huomioimaan meneillä olevassa Helsingin 
maanalaisen yleiskaavan muutosprosessissa.  

Lisäksi on varmistettava olemassa olevien ja suunniteltujen tunneleiden korkeusase-
mat. Ajotunneleiden sijoittamisessa on erityisesti otettava huomioon sijaintipaikko-
jen kulttuuriympäristön arvot (erityisesti RKY-alueet sekä saarten käyttö virkistys-
alueina).  

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 
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häiriötekijöiden muutoksista, kuten esimerkiksi lisääntyvästä tai vähenevästä liiken-
teestä, melusta tai päästöistä. 

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 valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 
nähden. Mahdolliset maankäytön ristiriidat osoitetaan ja kuvataan. 

Vaikutusten arvioinnista vastaa maankäytön suunnittelija. 

6.5 Kuljetukset ja niiden vaikutukset liikenteeseen 
Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla hankkeeseen liittyvien kuljetusten 
määriä ja käytettyjä reittejä hankealueelle johtavilla liikenneväylillä. Vaikutusten ar-
vioinnissa huomioidaan eri kuljetusmuodot. Arvioinnissa tarkastellaan sekä rakenta-
misen että toiminnan aikaisen liikenteen vaikutuksia. Vaikutusarvioinnissa keskity-
tään rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointiin, sillä toiminnan aikana liikenne 
on hyvin vähäistä.  

Maantieliikenteen osalta tarkastelussa otetaan huomioon erikseen raskaan liikenteen 
ja henkilöliikenteen määrän muutos hankkeen seurauksena. Laivakuljetuksissa tar-
kastellaan laivaliikenteen kuljetusmäärien muutoksen vaikutusta satamaan ja muu-
hun lähialueen laivaliikenteeseen.  

Liikennemäärien muutoksesta aiheutuvat vaikutukset liikenneturvallisuuteen ja lii-
kenteen sujuvuuteen arvioidaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien var-
rella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, 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 ja muiden liikenneväylien (meriväylät) ympäristössä. Liikenneväylien ny-
kytila ja tiedossa olevat suunnitelmat otetaan huomioon arvioinnissa. Kuljetusreitit 
ja muutokset liikennemäärissä esitetään havainnollisina karttakuvina. 

Arvioinnin suorittaa ympäristötekniikan diplomi-insinööri. 

6.6 Meluvaikutukset 
Hankkeen meluvaikutusten arviointi perustuu sen suunnittelutietoihin, toimintaan 
liittyvien kuljetusten määriin, kokemuksiin muiden vastaavien louhintahankkeiden ja 
toimintojen melusta sekä sijoituspaikan ympäristön nykyisen melun selvityksiin. Me-
lun vaikutuksia arvioidaan melun raja- ja ohjearvojen nojalla. 

Meluvaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arvion avulla. Työssä tarkastellaan 
merivesilämpöpumppulaitoksen ja siihen liittyvän rakentamisen aiheuttamaa melua 
ympäristössä. Hankkeen toimintojen synnyttämät melupäästöt selvitetään laitetoi-
mittajilta ja muista vastaavista hankkeista saatavien tietojen perusteella. 

Tuloksia tarkastellaan ensisijaisesti ympäristön melulle altistuvissa eli ns. herkissä 
kohteissa, joita ovat vakituiset ja loma-asuinrakennukset, mahdolliset koulut, päivä-
kodit ja hoitolaitokset sekä virkistysalueet ja luontokohteet. Erityisesti huomioidaan 
ajotunneleiden suuaukkojen lähialueet. 
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Lisäksi tarkastellaan vedenalaisen melun vaikutuksia.  

Esiin tuodaan toimenpiteet meluvaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen. 

Meluarvioinnin suorittaa ympäristömelun asiantuntija. 

6.7 Tärinävaikutukset 
Tärinän osalta arvioinnissa tarkastellaan rakentamisen aikaisista rakennustöistä sekä 
rakentamisen ja toiminnan aikaisista kuljetuksista aiheutuvia tärinävaikutuksia.  

Tärinän voimakkuutta arvioidaan tärinää aiheuttavan toimenpiteen suuruuden perus-
teella olemassa olevan tiedon ja aiemmista vastaavista hankkeista saatujen koke-
musten perusteella. Arvioinnissa huomioidaan hankealueen läheisyydessä sijaitsevat 
rakennukset ja rakennelmat sekä tärinän eteneminen eri etäisyyksille. Lisäksi arvioi-
daan ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset. Esiin tuodaan toimenpiteet 
tärinävaikutusten ehkäisyyn ja lieventämiseen. 

Arvioinnin suorittaa tärinävaikutusten asiantuntija. 

6.8 Päästöt ilmaan ja niiden vaikutukset ilmanlaatuun 
Rakentamisen aikana ilmapäästöjä hankkeesta aiheutuu louheen kuljettamiseen liit-
tyvän liikenteen päästöinä sekä mahdollisesta rakentamisen aikaisesta pölyämisestä.  

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 keskimääräisiin kuljetus-
matkoihin. Toiminnan aikaiset liikennevaikutukset perustuvat huoltoliikenteen mää-
riin ja reitteihin. 

Ilmanlaatuvaikutusten arvioinnin suorittaa ilmanlaatuvaikutuksiin perehtynyt asian-
tuntija. 

6.9 Ilmastovaikutukset 
Hankkeen taustalla on tavoite korvata kivihiilen käyttöä kaukolämmön tuotannossa. 
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. 
Hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia haitallisia ilmastovaikutuksia tarkastellaan pe-
rustuen hankkeen suunnittelusta saatavaan tietoon. Eri hankevaihtoehdoista muo-
dostuvat kasvihuonekaasupäästöt arvioidaan laskennallisesti perustuen käytettäviin 
päämateriaaleihin ja -massoihin. Sen lisäksi arvioidaan laskennallisesti lämpöpump-
pulaitoksen käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Vaikutuksia vertaillaan 
vaihtoehtoon VE0. Laskelmassa huomioidaan lämpöpumppujen vaatima sähkön-
käyttö. Sähkönkäytön päästöjen osalta arviointi perustuu tällä hetkellä käytettävään 
Tilastokeskuksen sähkön päästökertoimeen. Vaikutusten arvioinnin lähtöoletukset ja 
epävarmuudet kuvataan. 
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Arvioinnissa tarkastellaan hankkeen rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien 
kasvihuonekaasupäästöjen vaikutuksia päästöjen vähentämistavoitteisiin eri tasoilla 
(esimerkiksi Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoite, alueelliset ja kansalliset ta-
voitteet). 

Arvioinnin suorittaa ilmastovaikutuksiin perehtynyt asiantuntija. 

6.10 Vaikutukset maa- ja kallioperään sekä pohjavesiin 
Hankealueen kallioperän, maaperän ja pohjaveden nykytila selvitetään ympäristö-
hallinnon, Geologian tutkimuskeskuksen, paikallisten ympäristönsuojeluviranomais-
ten ja muiden saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella. Maaperän maastotut-
kimuksia ei kohteen alueella tässä vaiheessa tehdä. Alueen nykytilatiedot päivitetään 
ja täydennetään arviointiselostukseen.  

Vaikutuksia maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen arvioidaan asiantuntijatyönä. Vai-
kutuksia tarkastellaan hankkeen rakentamisalueella ja sen lähiympäristössä noin ki-
lometrin säteellä. Rakentamisen ja käytön aikaiset vaikutukset arvioidaan erikseen. 
Lisäksi arvioidaan haitallisten vaikutuksien syntymisen todennäköisyys ja merkittä-
vyys, sekä arvioidaan poikkeustilanteen vaikutukset ja esitetään toimenpiteet haital-
listen vaikutuksien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. 

Arvioinnin suorittavat maa- ja kallioperään sekä pohjaveteen erikoistuneet asiantun-
tijat. 

6.11 Vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelu-
kohteisiin 

YVA-selostuksessa kuvataan alueen luonnonympäristön nykytila sekä arvioidaan ne 
vaikutukset, joita hankkeen eri vaihtoehtojen toteuttamisella on kasvistoon, eläimis-
töön, luontotyyppeihin, uhanalaisiin ja huomionarvoisiin lajeihin sekä Natura 2000-
alueisiin, luonnonsuojelualueisiin ja muihin luontokohteisiin. Lisäksi tarkastellaan laa-
jemmin vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja ekologisiin yhteyksiin sekä mm. 
haitallisten vieraslajien leviämiseen. Arvioinnissa huomioidaan sekä suorat että epä-
suorat vaikutukset ja arvioidaan vaikutusten merkittävyys.  

YVA-ohjelmassa esitetyt luontotiedot on koottu Helsingin luontotietojärjestelmästä 
(2021), Suomen ympäristökeskuksen karttapalvelusta (2021), Suomen Lajitietokes-
kuksen Laji.fi-sivustolta (2021) sekä aluetta koskevista muista selvityksistä. YVA-
selostuksessa tarkistetaan YVA-ohjelmassa esitetyt tiedot. Maanpäällisten lisäluon-
toselvitysten tekemistä ei pidetä tarpeellisena lukuun ottamatta ajoyhteyden mah-
dollista sijoituspaikkaa Tammakarin saaressa. Tarkastelualuetta voidaan tarvittaessa 
laajentaa tai supistaa vastaamaan hankkeen vaikutusaluetta. Vaikutusten arviointia 
ja vaikutusalueen rajaamista varten ovat käytettävissä arviointityön aikana laaditta-
vat muut vaikutusarvioinnit.  

Luontokohteisiin ja lajeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa otetaan huomioon 
arviointia koskeva ohjeistus (Söderman 2003, Ympäristöministeriö 2019). Vaikutus-
ten merkittävyyden arvioinnissa otetaan huomioon luontokohteiden ominaispiirteet 
ja herkkyys ja lajien elinympäristö- ja kasvupaikkavaatimukset sekä viimeisimmät 
arvioinnit luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta Suomessa. Jos hankkeen vaiku-
tukset ulottuvat Natura 2000 -alueille arvioidaan niiden osalta luonnonsuojelulain 65 
§:n mukaisen Natura-arvioinnin tarpeellisuus. Lisäksi arvioinnissa annetaan suosi-
tuksia mahdollisten haitallisten vaikutusten lieventämisestä ja vaikutusten seuran-
nasta. 
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Luontovaikutukset arvioi biologi, jolla on kokemusta vastaavista vaikutusarvioin-
neista. 

6.12 Vaikutukset vesistöihin ja kalastoon 
Tarkastelualueena on Helsingin edustan merialue. Arviointi tehdään asiantuntija-
työnä hyödyntäen tietoa vesialueen nykyisestä tilasta ja olemassa olevaa tutkimus- 
ja tarkkailutietoa ja uuden toiminnan arvioituja kuormitustietoja jäähtyneen veden 
purkamiseen eri pisteeseen lähemmäksi rannikkoa, kuin mistä se on otettu. Lisäksi 
veden purkamisen vaikutuksia purkualueen virtauksiin tarkastellaan. 

Hankkeeseen voi valittavasta vaihtoehdosta riippuen liittyä vesistörakentamista, eli 
keinosaaren rakentamista tai putkivetona tehtävän putkilinjan rakentamista. Raken-
nusvaiheen kuormitus aiheutuu rakennustöistä johtuvasta merenpohjan sedimentin 
resuspensiosta ruoppauksen johdosta ja mahdollisesti rakentamiseen käytettävän ki-
vimateriaalin seassa olevan hienoaineksen suspendoitumisesta. Sedimentti voi sisäl-
tää ravinteita sekä happea kuluttavaa materiaalia, sekä orgaanisia ja epäorgaanisia 
haitta-aineita.  

Keinosaari rakennetaan tunneleiden louhimisesta kertyvästä tai muualta tuodusta 
louheesta ja kivi- tai maa-aineksista. Rakentamiseen käytettävä materiaali on toden-
näköisesti neutraalisti käyttäytyvää, eli rapautuminen on hidasta, eikä kivestä liu-
kene veteen merkittäviä määriä haitallisia aineita tai ravinteita. Rakennusmateriaa-
lissa voi kuitenkin olla myös liukenevia aineita, kuten pieniä määriä esim. räjähdys-
aineesta jäänyttä typpeä. 

Sedimentin resuspensio, ja hienoaineen sekä typen leviäminen rakennusaikana arvi-
oidaan asiantuntija-arviona.  

Toiminnan aikaisten vaikutusten arvioinnin tueksi laaditaan purkutunneleiden suu-
aukkojen osalta 3D -vedenlaatumallinnus fosfaattifosforin (leville käyttökelpoinen 
fosfori) osalta. Myös veden oton vaikutuksia ottoalueen merialueen virtauksiin tar-
kastellaan mallinnuksen tuella. Virtausmallinnuksen tietojen pohjalta arvioidaan li-
säksi hankkeen vaikutuksia mm. kalojen liikkeisiin. 

Veden sisältämän fosfaattifosforin vaikutuksia purkuvesistössä (Purkutunnelit 1–4) 
tarkastellaan erikseen mallinnuksen avulla (Luode Consulting Oy 2021). 

Mallinnuksen lähtökohtina ovat mm. seuraavat tiedot: 

- Taustatiedot levien vuodenaikaiskäyttäytymisestä 
- Mallinnetut tilateet jäätalvi vs. jäätön talvi  
- Fosforin määrän muutokset 
- Happipitoisuuden muutokset 
- Virtausnopeuksien muutokset. 

Mallinnusohjelmana on Delft 3D virtaus- ja vedenlaatumalli, joka huomioi mm.: 

- Suomenlahden virtauskentän 
- Suurimmat jokivirtaamat Suomenlahteen 
- Säätilan 
- Meriveden pinnankorkeuden muutokset 
- Jäätilanteen 
- Vedenottopaikan suolapitoisuuden, lämpötila ja ravinnepitoisuudet perustuen 

mitattuihin aikasarjoihin 
- Otettavan veden määrän ja lämpötilamuutoksen. 
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Mallinnusjaksoksi valitaan aikajakso, jolloin vedenotto olisi käynnissä eli tammikuun 
alusta huhtikuun loppuun, minkä jälkeen laskentaa jatketaan ilman pumppausta ke-
säkuukaudet. Mallinnuksen tulokset käsitellään YVA-selostuksessa ja tulosten poh-
jalta vertaillaan eri purkupaikkavaihtoehtojen vaikutuksia merialueeseen. 

Arvioinnin toteuttaa teollisuuslaitosten vesistövaikutusten arviointiin perehtynyt bio-
logi tai limnologi. 

6.13 Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyn ja loppusijoi-
tuksen vaikutukset 

Rakentamisen ja käytön aikana muodostuvien jätteiden ja sivutuotteiden (ml. ruop-
paus- ja maamassat) määrät, laatu, käsittelytekniikat sekä hyötykäyttö- ja loppusi-
joitusratkaisut kuvataan ja niiden perusteella jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä 
aiheutuvat ympäristövaikutukset arvioidaan. Arvioinnissa hyödynnetään teknisestä 
suunnittelusta ja vastaavan kaltaisista hankkeista saatavia tietoja. Toimet jätteiden 
sekä sivutuotteiden määrän minimoimiseksi kuvataan.  

Tunnelista louhittava kivimateriaali on tämän hetkisten suunnitelmien mukaan läh-
tökohtaisesti urakoitsijan vastuulla ja urakoitsijan ympäristöluvan piirissä tai tarvit-
taessa hanketta varten haettavan erillisen ympäristöluvan piirissä. Näin ollen ympä-
ristövaikutukset arvioidaan hankealueella tehtävän käsittelyn ja hyötykäytön sekä 
mahdollisten kuljetusten osalta. Louheen välivarastointi, mahdollinen jatkokäyttö ja 
sen vaikutukset eivät sisälly YVA-tarkasteluun. 

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 meriveden lämmön hyödyntäminen energiana ja näin fos-
siilisten polttoaineiden korvaaminen. 

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 perusrakenne, maisemakuva ja kulttuuriympäristön keskeiset piirteet sekä nii-
den arvot, laaditaan saatavilla olevien selvitys- ja inventointiaineistojen, rekisteritie-
tojen (mm. Museoviraston muinaisjäännösrekisteri), kartta-aineistojen ja ilmakuvien 
perusteella.  

Maisemavaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää hankealueen maiseman ja 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet ja arvot YVA-menettelyn edellyttämällä tarkkuu-
della keskittyen ajotunneleiden suuaukkoihin. Tarkastelussa keskitytään valtakun-
nallisesti ja maakunnallisesti arvokkaisiin kohteisiin ja merkittäviin vaikutuksiin hank-
keen vaikutusalueella. Vaikutusten arvioinnissa kuvataan muun muassa hankkeen 
suhdetta laajempaan maisemakokonaisuuteen, lähiympäristön erilaisiin miljöötyyp-
peihin sekä maiseman ja kulttuuriympäristön valtakunnallisiin ja maakunnallisiin ar-
vokohteisiin. Lisäksi arvioidaan hankkeen aiheuttamia vaikutuksia maisemakuvaan. 
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Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun eli siihen, mi-
ten alue muuttuu hankkeen vaikutuksesta. Hankkeen vaikutuksia maisemaan ja kult-
tuuriympäristöön tarkastellaan asiantuntija-arviona. 

Nykytila ja vaikutukset kuvataan tekstein ja kartoin. Selvitystekstissä tuodaan esiin 
osa-alueittain tyypilliset piirteet, jotka muodostavat alueelle sen ominaisen luonteen. 
Erityistä huomiota kiinnitetään arvokohteisiin, lähellä sijaitsevaan asutukseen ja vir-
kistysalueisiin.  

6.16 Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja 
viihtyvyyteen sekä elinkeinoihin ja aineelliseen 
omaisuuteen 

Hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen arvioidaan 
hyödyntämällä muissa vaikutusarviointiosioissa syntyviä laskennallisia ja laadullisia 
arvioita muun muassa ilmanlaatu-, melu- ja liikennevaikutuksista. Arvioinnissa huo-
mioidaan alueen nykyinen käyttö ja tarkastellaan hankkeesta aiheutuvia muutoksia 
suhteessa alueen nykytilanteeseen. Tausta-aineistona käytetään hankealuetta ku-
vaavia tietoja, kuten esimerkiksi asutuksen ja virkistysalueiden sekä niin sanottujen 
herkkien kohteiden kuten päiväkotien ja koulujen sijoittumista. 

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. 

6.17 Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset 
Arviointi perustuu ympäristö, terveys- ja turvallisuusriskien tunnistamiseen merive-
situnnelin rakentamisen ja sen toiminnan aikana maa- ja merialueella. Riskitarkas-
teluun liittyvät niin tunneli- kuin liikenneriskejä (kuljetukset). Arviointiselostuksessa 
kuvataan mahdolliset onnettomuus- ja häiriötilanteet, niiden todennäköisyys sekä 
ympäristö- ja terveysvaikutuksien suuruus. Riskinarvioinnissa arvioidaan myös hank-
keen alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille. Rakentamisen ja käyt-
töön liittyvien riskien tunnistaminen on merkittävä osa hanketta. 

Selostuksen arviointi tehdään soveltaen potentiaalisten ongelmien analyysiä ja hyö-
dyntäen myös suunnitteluvaiheessa käytettäviä riskinarviointimenetelmiä kuten HA-
ZOP-poikkeamatarkastelua (Hazardous Operative Study) ja toimintovirheanalyysiä. 
Potentiaalisten ongelmien analyysillä voidaan tehokkaasti tunnistaa hankkeen onnet-
tomuus- ja häiriötilanteita. HAZOP soveltuu prosessihäiriöiden tunnistamiseen ja toi-
mintovirheanalyysi inhimillisten virheiden tarkasteluun.  

Tarkasteltavia näkökulmia on rakentamisen aikainen työturvallisuus ja ympäristöva-
hinkojen mahdollisuus, käytön aikainen henkilöturvallisuus, liikenneturvallisuus, ra-
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kenneturvallisuus ja päästöt ympäristöön onnettomuus- ja häiriötilanteessa. Selos-
tuksessa esitetään keinoja onnettomuus- häiriötilanteiden estämiseksi ja seurausten 
lieventämiseksi sekä, miten vahinkojen syntymisen estäminen otetaan huomioon 
tunnelin suunnittelussa, rakentamisen ja käytön aikana.  Lisäksi käsitellään, mitä 
maiden välisiä toimenpiteitä mahdollisesti tarvitaan tunnelin turvallisuuden varmis-
tamiseksi. 

Työssä hyödynnetään ja sovelletaan muissa vastaavan tyyppisissä tunnelihankkeissa 
tunnistettuja riskejä.  

Keskeisimmät säädökset työturvallisuuteen sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksiin 
liittyvän riskienarvioinnin osalta ovat: 

- Työturvallisuuslaki (738/2002) 
- Valtioneuvoston päätös henkilönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 

(1407/1993) 
- Työterveyshuoltolaki (1383/2001) 
- YTM-asetus (352/2009) (riskienhallintaa koskeva yhteinen turvallisuusmene-

telmä) 
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) ja  
- Valtioneuvoston asetus kemiallisista tekijöistä työssä (715/2001) 
- Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 
- Terveydensuojelulaki (763/1994) 
- Kemikaalilaki (599/2013) 
- YVA-asetus (277/2017). 

Käytettäviä lähteitä ovat mm.: 

- Ohje riskienhallinnan menetelmistä, Liikenneviraston ohjeet 40/2017 
- Liikenteen turvallisuusvirasto Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutus-

ten synergiat ja vastakkainasettelut, Liikennevirasto 2013 
- Liikenneviraston turvallisuussäännöt ja hankeohjeet (esim. RITA –hanke) 
- Tunneliturvallisuutta koskevat julkaisut, kuten Report by the channel tunnel 

intergovernmental commission on safety in the channel tunnel 2009 – 2015, 
Gotthar Basetunnel Risk Management During Construction of the Gotthard 
Base Tunnel 2003. 

Arvioinnista vastaa riskinarviointiin perehtynyt erikoisasiantuntija (FM/MMM). 

6.18 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. 

6.19 Nollavaihtoehdon vaikutukset 
Hankkeen toteuttamatta jättämisen osalta tarkastellaan tilannetta, jossa alue säilyy 
nykyisen kaltaisena. 

6.20 Yhteisvaikutusten arviointi 
Hankealueen lähiympäristön muut toimijat tunnistetaan ja kuvataan sekä käynnissä 
tai suunnitteilla olevien hankkeiden tiedot tarkastetaan YVA-selostukseen. Hankkeen 
toiminnasta ja muista alueen toiminnoista aiheutuvat yhteisvaikutukset ympäristöön 
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(mm. ilmanlaatuun, liikenteeseen, meluun) tarkastellaan osana vaikutusten arvioin-
tia. 

6.21 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 taulukossa 6-1 esitettyjä kriteerejä. Arvioinnin 
tulosten perusteella arvioidaan hankkeen ympäristöllinen toteutettavuus. 

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. 

 

6.22 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. 

6.23 Haittojen lieventäminen ja vaikutusten seuranta 
Arviointityön aikana selvitetään mahdollisuudet ehkäistä ja rajoittaa hankkeen hait-
tavaikutuksia suunnittelun ja toteutuksen keinoin. Selvitys lieventämistoimenpiteistä 
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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 ympäristölupa-
hakemuksen yhteydessä.  

7 HANKKEEN EDELLYTTÄMÄT LUVAT, SUUNNI-
TELMAT JA PÄÄTÖKSET 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn päätyttyä hanke etenee lupavaiheisiin. 
YVA-selostus sekä siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä liitetään 
tarvittaviin lupahakemuksiin. Seuraavissa luvuissa on kerrottu lyhyesti, mitä lupia ja 
päätöksiä hanke voi edellyttää. 

7.1 Kaavoitus 
Maanpäälliset ja maanalaiset rakennukset ja rakennelmat edellyttävät maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaista lupaa (MRL 125, 126 ja 128 §).  

Merivesitunnelivaihtoehtojen toteuttaminen ei ole lähtökohtaisesti ristiriidassa voi-
massa tai vireillä olevien kaavojen suhteen.  

Hanke ei edellytä maakuntakaavan muuttamista. Maakuntakaava ei ole voimassa oi-
keusvaikutteisen yleiskaavan alueella, mutta se on ohjeena laadittaessa ja muutet-
taessa yleiskaavaa. 

Tarkentuneet tunnelilinjaukset tullaan huomioimaan meneillä olevassa Helsingin 
maanalaisen yleiskaavan muutosprosessissa. 

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. 
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On todennäköistä, että hankkeeseen on haettava ympäristölupa näin ollen ympäris-
tönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella. Hakemuksen käsittelevä 
viranomainen on aluehallintovirasto YSL 34 §:n 1 momentin perusteella. 

Lisäksi todennäköisesti myös Salmisaaressa sijaitseva merivesilämpöpumppulaitos 
tulee edellyttämään ympäristölupaa, mm. melupäästöjen ja laitoksella käytettävien 
kylmäaineiden takia. 

Hankkeen lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen 
myöntää ympäristöluvan, mikäli toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja muun lain-
säädännön asettamat vaatimukset. Hanke ei myöskään saa olla ristiriidassa alueen 
kaavoituksen kanssa. Myös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn on oltava päät-
tynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää. 

Vesilakia (587/2011) sovelletaan Suomen aluevesillä sekä talousvyöhykkeellä. Vesi-
lain luvussa 3 (§ 2 ja § 3) esitetyt toiminnot vaativat vesiluvan. Vesilain mukainen 
lupa tarvitaan hankkeen vedenotto- ja purkurakenteiden rakentamiseen ja pintave-
den ottamiseen sekä keinosaaren rakentamiseen. Luvan hakemisen peruste määräy-
tyy vesilain 3 luvun 2 § 1 momentin, 3 luvun 3 § ja 4 luvun 3 § perusteella. 

Lisäksi Tammakarille ja mahdolliselle keinosaarelle rakentamisen aikana tarvittavat 
väliaikaiset satamat voivat vaatia vesilain mukaiset luvat. 

Hakemuksen tulee sisältää tarvittavat selvitykset sekä riittävät suunnitelmat toimin-
nasta ja aiotuista rakennushankkeista. Hakemuksen tulee myös sisältää tietoa hank-
keen ympäristövaikutuksista. Myös luonnonsuojelulain (1096/96) ja muinaismuisto-
lain (295/63) säännökset sekä toiminta-alueen suunnittelutilanne tulee ottaa huomi-
oon. Vesienhoitoa ja merenhoitoa koskevan lain (1299/2004) mukainen vesienhoito-
suunnitelma ja merenhoitosuunnitelma otetaan myös huomioon lupaharkinnassa.  

Lupaviranomainen on Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lupaviranomainen myöntää 
vesiluvan, mikäli hankkeen hyödyt ovat suuremmat kuin siitä aiheutuvat haitat ja 
hanke perusteltu ja täyttää lainsäädännön vaatimukset. Lisäksi ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn on oltava päättynyt ennen kuin lupa voidaan myöntää. 

Helen Oy tulee selvittämään hankkeen lupien tarpeen teknisten tietojen tarkennut-
tua. 

7.3 Rakentamisen aikaiset luvat ja lausunnot 
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen rakennuslupa haetaan kaikille 
uudisrakennuksille. Lupa haetaan kyseisen kaupungin rakennuslupaviranomaiselta, 
joka lupaa myöntäessään tarkistaa, että suunnitelma on vahvistetun asemakaavan 
ja rakennusmääräysten mukainen. Rakennuslupa tarvitaan ennen rakentamisen 
aloittamista. Myös rakennusluvan myöntäminen edellyttää, että ympäristövaikutus-
ten arviointimenettely on loppuun suoritettu.  

7.4 Muut mahdolliset luvat 
Muut luvat, joilla on liittymäkohtia ympäristöasioihin, ovat pääosin teknisiä lupia, joi-
den pääasiallinen tarkoitus on työturvallisuuden varmistaminen ja aineellisten vahin-
kojen estäminen. Lisäksi voi tulla kyseeseen mm. kemikaali-ilmoitus.  

Erikoiskuljetuslupa  

Isojen elementtien kuljetus tarvitsee erikoiskuljetusluvan, kun se ylittää normaalilii-
kenteelle sallitut mitta- tai massarajat. Erikoiskuljetuslupaa haetaan kirjallisesti lä-
hettämällä lupahakemus tai vapaamuotoinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukseen. 
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Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenan-
maata lukuun ottamatta.  

Maisematyölupa 

Maisematyölupaa edellytetään, kun tehdään maisemaa muuttavaa maanrakennus-
työtä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä asemakaava-
alueella.  
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