Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

HANKESUUNNITELMA
Espoon kaupunkiradan ja baanan vesihuolto
20.5.2022

Hankkeen tiedot
Hanke
•
ID2310003 Kaupunkirata, Espoo
•
Investointikori /-korit: 03 Johtosiirrot, 10 Verkostojen saneerausinvestoinnit
•
Korin omistaja: Jyrki Kaija /Investoinnit, Tommi Rantala/ Verkko
•
Teema: Vesihuoltopalvelun turvaaminen, Asbestiosuudet vesijohtoverkossa, Viemäritulvien ja
ylivuotojen sekä vuotovesien hallinta
Esisuunnitelma
•
2021
Yleissuunnitelma
•
2022
Hankkeen toteutuksesta vastaava
•
Investoinnit
Muut osapuolet
•
Espoon kaupunki,Väylävirasto
Tiedottamisesta vastaa
•
HSY / Espoon kaupunki
Hankesuunnitelman laatijat
•
Jukka Saarijärvi / Investoinnit,
•
Tarmo Hyvärinen / Investoinnit
•
Kirsi Uusitalo / Verkko
Suunnitelman hyväksyminen
•
Hyväksytään hallituksessa

Lähde: Espoon karttapalvelu

Nykytilanne ja hankkeen tarve
• Espoon kaupunkirata hankkeessa toteutetaan uusi nopea raideyhteys
Helsingin ja Turun välille. Espoon osalta nykyistä junarataa levennetään
neliraiteiseksi välillä Leppävaara – Kauklahti. Kaupunkirata parantaa
uudistuvan Espoon keskuksen ja voimakkaasti kasvavan Leppävaaran
joukkoliikenneyhteyksiä entisestään tukien myös Keran alueen
muutosta. Samassa yhteydessä Espoon kaupunki rakentaa radan
viereen pyöräilybaanan.
• Alueen nykyinen vesihuolto on hyvin vaihtelevaa, radan välittömässä
läheisyydessä tai sen kanssa risteää sekä uutta vesihuoltoverkostoa
2000-luvulta että vanhempaa jo saneeraustarpeessa olevaa verkostoa
1950-luvulta.
• HSY:llä on myös omia verkoston kapasiteettiin liittyviä investointitarpeita,
jotka voidaan osin toteuttaa ratahankkeen yhteydessä. Nykyisen
vesihuoltoverkoston kapasiteetti ei paikoitellen riitä maankäytön
kehittyessä sekä väestön ja työpaikkojen määrän kasvaessa radan
varressa sekä kauempana Pohjois-Espoossa.

Lähde: tunninjuna.fi

Hankkeen kuvaus
• Hankkeessa uusien raiteiden rakentamisen yhteydessä on tarpeen
siirtää tai saneerata vesihuoltoverkostoa noin 4,5 km matkalta.
• Ratahankkeen yhteydessä on mahdollista toteuttaa HSY:n
investointihankkeita
– 1910082 Lansansilta, Espoo, Keran kaava-alueen aiheuttama verkoston
kapasiteetin nosto
– 1910016 Kauniaisten Gresantien alueen kapasiteetin parantaminen
– 1910170 Kivistö – Koillis-Espoo jätevesiviemärin kapasiteetin
parantaminen
– 1910027 Muuralan alueen päävesijohdon saneeraus
– 1910036 Kurttilan ja Kauklahden johtaminen Blominmäen puhdistamolle
– 2108064 Hansatie DN400 päävesijohto
Hanketta ei ole voitu huomioida vielä investointiohjelmassa 2021-30, mutta
se on otettu huomioon investointiohjelman 2023-32 valmistelussa.
Hankkeen lopullinen sisältö tarkentuu hankkeiden edistyessä.

Kustannusarvio ja aikataulu
Kaupunkiradan kustannusten jakautuminen
Radan aiheuttamat
johtotyöt

21,7 M€

17 M€

Radan aiheuttamat johtosiirrot

4,7 M€

Saneeraukset

.

Investointiohjelman ja TTS:n tiedot
Hanke ID

Hanke

Koritaso 4

Radan rakennus Esisuunnitteluvaiheen
aikataulu
kustannusvaraus

Kustannusvaraus
TTS-seurannassa
2022
2023

Kaupunkirata, Espoo

03 Johtosiirrot

2022-2028

17 M€

250 000

Kaupunkirata, Espoo

10 Verkostojen
saneerausinvestoinnit

2022-2028

4,7 M€

Vaihe

Aikataulu

Esisuunnittelu

2021

Yleissuunnittelu
Rakennussuunnittelu

2022
2022-2025

Urakan/urakoiden/hankintojen kilpailutus ja
2022-2028
valintapäätökset
Toteutus (kokonaiskustannukset sis. materiaalit, 2023-2028
rakennuttamisen
Yhteensä

Kustannus

250 000 €

21,7 M€

22 M€

4 000 000

Arvio suoritteista (verkostohankkeet)
Suoritteet

Määrä

Lisätiedot (koko, kapasiteetti, materiaali, rakennusvuosi)

Poistettavat / korvattavat rakenteet
Vesijohtoa

3800 m

Jätevesiviemäriä

2400 m

Sekaviemäriä
Hulevesiviemäriä

0m
700 m

Sekaviemärialuetta eriytetään
Jätevedenpumppaamot
Paineenkorotusasemat
Mitta-asemat

0 ha
1 kpl
0 kpl
0 kpl

150-200 V (1960-luku), yht. 1500 m; 150 – 300 V ja A (1970-luku), yht. 1800 m; 160 – 225 M
(1990-luku), yht. 500 m; Radan linjauksesta riippuvia mahdollisia korvattavia VJ:tä noin 2 km.
300 – 400 B ja 1000 B (1960-luku), yht. 1200 m; 250 M ja 800 B (1970-luku), yht. 200 m; 200250 B (1990-luku), yht. 500 m; 400 B/suj. (2000-luku), yht. 500 m; Radan linjauksesta
riippuvia mahdollisia korvattavia JV:tä noin 1,5 km.
800 B (1960-luku), yht. 100 m; 400 ja 800 B (1990-luku), yht. 500 m; 1000 B (2000-luku), yht.
100 m; Radan linjauksesta riippuvia mahdollisia korvattavia HV:tä noin 2,2 km.
Tuomarilan pumppaamo

Uudet / saneeratut rakenteet
Kaivantopituus

4500 m

Vesijohtoa
Jätevesiviemäriä

3800 m
3900 m

160 – 225 M, 200 – 400 SG
200 – 400 M/B, 800 – 1000 B, paineviemäri 1500 m

Hulevesiviemäriä
Jätevedenpumppaamot
Paineenkorotusasemat
Mitta-asemat

700 m
1 kpl
0 kpl
0 kpl

400, 800, 1000 B
Tuleva mitoitusvirtaama (ennuste v.2050) noin 25 l/s

Arvio hankkeen vaikutuksista
Vaikutukset tunnuslukuina

Muutos
yksikköinä

Muutos (%)*

Nykytilanne, johon muutosta verrataan

Typpipäästöjen vähenemä (tn/a, %)
Fosforipäästöjen vähenemä (tn/a, %)

Typpipäästöt mereen 1100 tn v. 2020
Fosforipäästöt mereen 29 tn v. 2020

Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (kt CO2-ekv./v, %)
Jätevesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %)

Kokonaispäästöt 104,5 kt CO2-ekv. V. 2019
HSY-alueen keskim. vuotavuus 1740 l/s (0,6 l/s/km x 2900
km jv+skv+pjv) v. 2019
Sekaviemäröinnin valuma-alue 1700 ha v. 2020
(ei esitetä muutosta)
(ei esitetä muutosta)
Runsaista sateista johtuvien ylivuotojen kokonaismäärä
erillisviemäröidyllä alueella yht. 7 200 m3/v (2016-20)
Putkirikkojen kokonaismäärä 310 kpl/v (0,1 kpl/km/v; 3100
km) v. 2019
437 000 asukasta kahdentamattomien painepiirien alueella
v. 2020
Kapasiteetit: Talousvesi 12 500 m³/h; Jätevesi 410 000
m³/d; Lietteenkäsittely 88 tn/a (2021)
HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen
asukasmäärä 1 137 059 as. (2017)
HSY toiminta-alueen verkostoon liittyneiden kiinteistöjen
asukasmäärä 1 137 059 as. (2017)
HSY-alueen keskimääräinen vuotavuus 620 l/s (0,2 l/s/km;
3100 km), 2019
HSY:n sähkönkulutus 100 GWh v. 2019
Vesihuollon käyttökulut 19 M €/v (pl. energia ja
polttoaineet) v. 2020

2,4 l/s

Sekaviemäröidyn alueen vähenemä (ha, %)
Eriyttämisen myötä suoraan mereen purettavissa oleva alue (ha)
Hankkeen mahdollistama sekaviemäröidyn alueen eriyttäminen (ha)
Jäteveden ylivuotojen vähenemä (m3/v, %)
Talousvesiverkoston putkirikkojen vähenemä (kpl/a, %)

0,001 %

-

0,58 kpl/a

0,002 %

1,16 l/s

0,0019 %

Toisistaan riippumattomilla yhteyksillä varmistetuilla verkostoalueilla olevan asukasmäärän kasvu
(asukasta, %)
Talousvedentuotannon / jätevedenpuhdistuksen kapasiteetin kasvu (m3/d tai tn/a, x %)
Kaava-alueiden verkostojen piirissä olevan asukasmäärän kasvu (as., %)
Haja-alueiden verkostojen piirissä olevan asukasmäärän kasvu (as., %)
Talousvesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %)
Sähkönkulutuksen tai ostosähkön vähenemä (MWh/a, %)
Aineiden ja tarvikkeiden resurssitehokkuus, käyttökulujen vähenemä (€/a, %)
* Muutos (%) nykytilanteeseen on arvioitu HSY Vesihuollon kokonaisuuden nykytilanteen/viimeisimmän tiedon perusteella.

Hankkeen muut vaikutukset:
Parannetaan Kauniaisten alueen vedenjakelun varmuutta. Parannetaan Pohjois-Espoota palvelevan jätevesiviemärin kapasiteettia.
Tunnusluvuissa huomioitu myös mahdolliset radan linjauksesta johtuvat johtosiirrot. Mikäli mahdollisia johtosiirtoja ei tehdä, ovat luvut aavistuksen pienempiä.

Toteutuksen edellytykset ja jatkotyössä huomioitavaa
• Kaavoitus ja liittyvät hankkeet
– Hankkeeseen vaikuttavat kaavoitushankkeet ja niiden tilanne
– Hankkeeseen liittyvät kaupungin tai muun tahon hankkeet
– Hankkeeseen liittyvät HSY:n muut hankkeet

• Lupatarpeet
– YVA, ympäristölupa
– Lupatarpeet sisältäen sijoitusluvat, maanomistajaluvat, toimenpide- ja rakennusluvat yms.,
tarkentuvat jatkosuunnittelussa

• Erityiset riskit
– sijainnista, kohteen tai rakenteen kriittisyydestä tms. aiheutuvat riskit

Puhtaasti parempaa arkea | En rent bättre vardag | Purely better, every day

KIITOS!
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster
Helsinki Region Environmental Services Authority

