Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä

HANKESUUNNITELMA
Kiilan kehittämisalueen vesihuolto, Vantaa

20.5.2022

Hankkeen tiedot
Hanke
• Hanke id 1902007 Kiila, Vantaa
• Investointikori /-korit: kori 2 laajeneminen haja-asutusalueelle ja
kori 1 kaavoituksen mukainen laajentuminen
• Korin omistaja: Jyrki Kaija/INV
• Teema: KT-sopimus
Esisuunnitelma
• Ei tehty
Hankkeen toteutuksesta vastaava
• Alueverkostot
Muut osapuolet
• Vantaan kaupunki
• ELY
Hankesuunnitelman laatijat
• Matti Lehtoniemi ja Minna Järvenpää / Inv
Suunnitelman hyväksyminen
• Hyväksynyt: hallitus

Nykytilanne ja hankkeen tarve
• Kiilan alue sijoittuu keskitetyn vesihuollon ulkopuolelle ja on
tunnistettu vesihuollon kehittämiskohteeksi HSY:n alueen
vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2017-2026 sekä
2021-30. Vantaan kaupunki on arvioinut Kiilan alueen
tärkeimmäksi vesihuollon kehittämiskohteeksi, sillä
alueella on ongelmia kaivoveden riittävyydessä ja lisäksi
alueen läheisyydessä olevilla toiminnoilla voi olla
vaikutuksia alueen pohjaveden laatuun.
• Nykyisin alueen vesihuolto perustuu kiinteistökohtaisiin
ratkaisuihin. Alueen asukkaille on tehty
liittymishalukkuuskyselyjä:
– Alustava kysely 2018, jonka perusteella 55% vastaajista
liittyisi vesihuoltoon heti ja 26% kahden vuoden sisällä
(vastausprosentti 60%).
– Tarkennettu kysely 2019, jonka perusteella 75% vastaajista
olisi halukas liittymään vesihuoltoon ja 25% vastaajista ei
(vastausprosentti 69%).
• Vedenjakeluverkoston rakentaminen parantaa ihmisten
elinolosuhteita mahdollistamalla liittymisen
vesihuoltoverkostoon ja pienentää näin mahdollisesti
huonolaatuisesta talousvedestä aiheutuvia terveyshaittoja.
• Kiilan alueen vesihuollon toteuttamisen yhteydessä
voidaan parantaa myös HSY:n vedenjakelun
toimintavarmuutta Vantaan luoteisosissa. Alueen
läheisyyteen, sekä Vantaan että Tuusulan kuntien alueille,
on suunnitteilla uusia työpaikka-alueita, joiden liittyminen
keskitettyyn vesihuoltoon mahdollistuu hankkeen myötä.

Hankkeen kuvaus
• Kiilan alueen yleissuunnitelmat valmistuivat v.2019 ja
rakennussuunnitelmat v.2022.
• Rakennushanke käsittää vesihuollon osalta vesijohtojen ja viemäreiden
putkistojen rakentamista pääosin kaivamalla sekä osittain poraamalla
Katriinantiellä, Myllykyläntiellä, Aurinkotiellä, Kuutamotiellä,
Täysikuuntiellä, Tähtitaivaantiellä, Tähtitaivaankujalla ja Nykullantiellä
sekä paikoin yksityisillä kiinteistöillä. Rakennettavien johto-osien pituus
on yhteensä noin 5020 metriä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kolmen JVpumppaamon rakentaminen sekä kaapelisuojaputkien asentaminen.
Rakennettavat vesihuoltolinjat liitetään rakennettuun verkostoon
etelässä Katriinantien ja Varpukalliontien risteyksessä ja pohjoisessa
Katriinantien ja Hanskalliontien risteyksessä.
• Rakennettavat johdot tulevat sijaitsemaan ELY- keskuksen tiealueella
sekä yksityisten kiinteistöjen tai tiekuntien alueella. Toteuttamissopimus
ELY:n alueilla voimassa rakentamistyön osalta 31.1.2024 saakka.
• Vantaan kaupungin rakennuttaa hankkeen. Urakkaohjelman mukaisesti
työt on aloitettava viimeistään 30.6.2022 ja urakka tulisi olla
kokonaisuudessaan valmis 31.12.2023 mennessä.

Kustannusarvio ja aikataulu
Investointiohjelman ja TTS:n tiedot
Hanke ID Hanke

Hankekori

Inv. ohjelman
aikataulu

1902007

1 ja 2

2022-2024

Kiila, Vantaa

inv. ohjelman
kustannusvaraus

TTS:n kustannusvaraus
2022
2023
2024

5,3 M€ (v. 2021-2029)*

2,4 M€*

Hankkeen kustannusarvio ja aikataulu
Vaihe

Aikataulu

Kustannus

Esisuunnittelu
Yleissuunnittelu
Rakennussuunnittelu

Ei tehty
2018-2019

54 000 €

2019-2021

193 000 €

Urakan/urakoiden/hankintojen kilpailutus ja
valintapäätökset

Kustannusarvio (alv 0 %):
2022

koko hanke: 5 300 000 €
(kori 2: 4,4 M€ ja kori 1: 0,9
M€)

Toteutus (kokonaiskustannukset sis. materiaalit,
rakennuttaminen)
2022 - 2023
Yhteensä

Lisätietoja

Urakkakilpailu on käynnissä

2,5 M€*

0,4 M€

Suoritteet verkostohankkeissa
Suoritteet

Määrä

koko, materiaali, rakennusvuosi, lisätietoa

Uudet rakenteet
Vesijohtoa

42m

VJ M 63

760+400+260+470+130+440 = 2460m

VJ M 90 PE

120m

VJ M 160

1600+530+40 = 2170m

VJ M 225 PE

130+60+50+60+130+440 = 870m

Jv-viemäri (paine) M 63

1200+320+490+420+120m = 2550m
240+730+350+260+410+160m = 2150m

Jv-viemäri (paine) M 160
Jv-viemäri (vietto) M 200

Hulevesiviemäriä

50m

Hv-viemäri (vietto) BE 300

Tonttiliittymät (vesijohto ja jätevesi)

6+2+18+8+9+5+3+1+5

=57kpl

Putkikaivannon kaivu

10300+5300+10800+4300+2100+5200+67
0+1500+2900m3ktr

=43070m3ktr

Suuntaporauksia
Jätevedenpumppaamot
Paineenkorotusasemat
Mitta-asemat

230+160m & 230m
3 kpl
0 kpl
0 kpl

250 &160 mm PE
Pakettipumppaamoja

Jätevesiviemäriä

Arvio hankkeen vaikutuksista
Vaikutukset tunnuslukuina

Muutos
yksikköinä

Muutos (%)*

Nykytilanne, johon muutosta verrataan

Typpipäästöjen vähenemä (tn/a, %)
Fosforipäästöjen vähenemä (tn/a, %)
Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemä (kt CO2-ekv./v, %)

Typpipäästöt mereen 1100 tn v. 2020
Fosforipäästöt mereen 29 tn v. 2020
Kokonaispäästöt 104,5 kt CO2-ekv. V. 2019

Jätevesiverkon vuotavuuden vähenemä (l/s, %)

HSY-alueen keskim. vuotavuus 1800 l/s (0,6 l/s/km x 3040
km jv+skv+pjv) v. 2016-2020
Sekaviemäröinnin valuma-alue 1700 ha v. 2020
Runsaista sateista johtuvien ylivuotojen kokonaismäärä
erillisviemäröidyllä alueella yht. 7 200 m3/v (2016-20)
Putkirikkojen kokonaismäärä 300 kpl/v (0,1 kpl/km/v; 3140
km) v. 2016-2020
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 500 l/s (0,16
l/s/km; 3140 km), 2015-2019
HSY:n sähkönkulutus 100 GWh v. 2019
Vesihuollon käyttökulut 19 M €/v (pl. energia ja
polttoaineet) v. 2020

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, %)
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., %)

140

0,012%

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:
Alueella on ongelmia kaivoveden riittävyydessä ja lisäksi alueen läheisyydessä olevilla toiminnoilla voi olla vaikutuksia alueen pohjaveden laatuun. Alueen läheisyyteen sekä Vantaan että Tuusulan
kuntien alueille on lisäksi suunnitteilla uusia työpaikka-alueita. Alueella sijaitsee lisäksi Tuusulanjoen (Vähäjoen) ja Vantaanjoen arvokas jokiympäristö. Kiilan alueen vesihuollon toteuttamisen
yhteydessä on mahdollista parantaa paikallisesti HSY:n vedenjakelun toimintavarmuutta Vantaan luoteisosissa, käsittäen mm. Katriinan sairaalan vedenjakeluvarmuuden parantamisen. Kiilan
alueen toteuttamisen jälkeen on Katriinan alueelle mahdollista syöttää talousvettä Kivistöstä kahdesta suunnasta.
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