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SUOMENOJAN VOIMALAITOKSEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN TAUSTA

Fortum Power and Heat Oy tuottaa Suomenojan voimalaitoksella pääosan Espoon kaupungissa olevien 
asukkaiden lämmityksestä, 
minkä lisäksi laitos tuottaa merkittävän määrän sähköä. Laitoksen pääpolttoaineet ovat tällä hetkellä 
kivihiili ja maakaasu. Viime vuosina on voimalaitokselle rakennettu myös Espoon jätevesien puhdistamon 
poistovesien lämpöä kaukolämpöverkkoon siirtävä lämpöpumppulaitos sekä lämmön tuotantoa tukeva 
lämpöakku.

Fortum selvittää kiinteän biomassan käyttöä Suomenojan hiilikattiloissa. Biopolttoaineen käytön myötä 
lisääntyisi CO2-neutraali 
energiantuotanto Espoossa ja myös muutkin päästöt vähenisivät. 
Asiakkaat saisivat enenevässä määrin ympäristöystävällisiä lämpö- ja sähkötuotteita. Biomassan polttoon 
liittyvien laitteiden arvioitu 
valmistumisaikataulu on aikaisintaan 2019. Hankkeen käynnistyminen edellyttää mm. rakennusoikeuden 
lisäämistä.

Asemakaavamuutoksessa otetaan huomioon biomassan vastaanoton ja varastoinnin lisäksi samalla mm. 
pääkattilan typenoksidipäästöjen vähentämiseen mahdollinen katalysaattori ja ureasäiliö, poistuneita   
polttoöljysäiliöitä korvaava pieni polttoöljysäiliö sekä muun 
varastotilan ja paikoitusalueiden lisätarve. Voimalaitostontin nykyinen 
rakennusoikeus on 30 000 k-m2, jota haetaan lisättäväksi kymmenellä prosentilla eli arvoon 33 000 
k-m2.

P-alueen ja Hylkeenpyytäjäntien välinen alue suunnitellaan Hylkeenpyytäjäntien katusuunnittelun yhtey-
dessä myöhemmässä vaiheessa.
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TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS RAKENNUSOIKEUSLASKELMA, UUDET HANKKEET 1:2000

TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS PITKÄ ALUEJULKISIVU ETELÄÄN  1:1000

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS ALUELEIKKAUS ITÄÄN 1:1000

KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000
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Suomenojan voimalaitosalueen suunniteltujen hankkeiden 
vaikutukset visuaalisesti kauko- sekä lähimaisemaan on 
tutkittu laajemmin Fortumin teettämässä maisemavaikutusten 
arviointiraportissa*. Tässä korttelisuunnitelmassa on esitetty 
joitakin näistä havainnekuvista, sekä kauko- että 
lähimaiseman havainnekuvia joihin uudet, suunnitellut hankkeet 
näkyvät ja vaikuttavat mielestämme eniten.

* SUOMENOJAN LÄMPÖVOIMALAITOKSEN ASEMAKAAVAMUUTOS 
MAISEMAVAIKUTUSTEN ARVIOINTI, Ramboll 17.4.2014) 

ALUEKARTTA

NÄKYMIEN 4, 5, 7, 8, 11,13 JA 14 SIJAINNIT
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 4, NYKYTILA

NÄKYMÄ LINTUALTAIDEN LÄNSIREUNALTA



10 KORTTELISUUNNITELMA   24.10.2016

FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 4, UUDET HANKKEET

NÄKYMÄ LINTUALTAIDEN LÄNSIREUNALTA
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NÄKYMÄ MERELTÄ PÄIN
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 5, UUDET HANKKEET 

NÄKYMÄ MERELTÄ PÄIN, VAIHTOEHTO 2 SIILOA
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NÄKYMÄ MERELTÄ PÄIN
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 7, UUDET HANKKEET

NÄKYMÄ RULLUDDEN RANNALTA
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 8, NYKYTILA

NÄKYMÄ NUOTTALAHDEN MERENRANTAPOLULTA
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 8, UUDET HANKKEET

NÄKYMÄ NUOTTALAHDEN ASUTUSALUEELTA
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 11, NYKYTILA

NÄKYMÄ NUOTTANIEMEN VENELAITURILTA
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 11, UUDET HANKKEET

NÄKYMÄ NUOTTANIEMEN VENELAITURILTA
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 13, NYKYTILA

NÄKYMÄ SUOMENOJAN VENESATAMAN LAITURILTA
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NÄKYMÄ SUOMENOJAN VENESATAMAN LAITURILTA
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 14, NYKYTILA

NÄKYMÄ HYLKEENPYYTÄJÄNTIELTÄ
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FORTUM SUOMENOJAN VOIMALAITOS HAVAINNEKUVA 14, UUDET HANKKEET

NÄKYMÄ HYLKEENPYYTÄJÄNTIELTÄ
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SUOMENOJAN ASEMAKAAVAMUUTOS 

JULKISIVUJEN PERIAATTEET 

 

RAKENNUSKANTA 

1970-2016: 

Nykyinen voimalaitosalue koostuu eri vaiheissa rakennetuista rakennuksista.  

1970-luvulla rakennettu, Suomenojan voimalaitosalueella länteen sijoittuva Erkko Virkkusen 
suunnittelema kattilalaitos 150metriä korkeine piippuineen on julkisivultaan pääosin vaaleaa 
betonia ja tiililaattaa. Kattilalaitoksen itäpuolella on matalampi toimistorakennus joka on  
elementtirakenteinen ja punatiilipintainen. Muut matalat rakennukset ovat myös 
elementtirakenteisia, joko betoni- tai tiilipintaisia. 

 

Erkko Virkkusen julkisivupiirustus etelään, merelle päin 

 

Matalat rakennukset jotka on rakennettu 1970-2000-lukujen välillä ovat enimmäkseen  
elementtirakenteisia betonirakennuksia. Suuret siilorakennukset ja rikinpoistolaitos 
sijoittuvat voimalaitosalueen lounaispuolelle ja ovat väritykseltään tumman ruskeita ja 
metallipintaisia. Rikinpoistolaitoksen alaosa on punatiilipintainen. 

 
Pöyryn 2000-luvun lopulla suunnittelema uusi kaasulaitos sijoittuu aikaisemman 
kattilalaitoksen itäpuolelle. 

”Eteläjulkisivu muodostuu seitsemän metrin korkeuteen asti punatiilipintaisista 
betonielementeistä sekä 16,5 metrin korkeuteen asti PVDF-pintaisista harmaista 
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peltielementeistä sekä tiilenpunaisista teräsohutlevyistä. 81 metriä korkea piippu on 
päällystetty tummanharmaalla PVDF-pellillä.  

Pohjoisjulkisivu muodostuu pääosin harmaista peltielementeistä, mutta rakennuksen 
sivuissa on myös matalammat noin kahdeksan metriä korkeat punatiilipintaiset julkisivun 
osat.  

Itäjulkisivu on vastaavankaltainen, mutta tämän lisäksi julkisivussa on noin 24,5 metriä 
korkea ja leveä, tiilenpunaisesta teräslevystä rakennettu neliskulmainen osio.  

Näiden lisäksi voimalaitosalueen itäpuolelle on rakentunut kesällä 2014 lämpöpumppaamo, 
jonka julkisivu on toteutettu käsinladotuista punatiilistä.”  

(Suomenojan voimalaitoksen asemakaavamuutoksen maisemavaikutusten arvioinnista, 
Ramboll 17.11.2014, 3. arvioinnin lähtökohdat, sivu 7.) 

 

 

 

 

Nykytilanne, alueleikkaus osin Hylkeenpyytäjäntieltä ja osin voimalaitosalueelta 
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SO4 lämpöpumppulaitoksen, kaukolämpöakun ja pumppaamorakennuksen julkisivut 
ja materiaalit: 

Talvella 2014 valmistunut lämpöpumppulaitos on paikallamuurattua tiiltä ja betonia. Suurien 
nosto-ovien ympärillä on ovien korkuinen betoniseinä jota kiertää sinkitty teräspalkki. U-
palkki on samalla tiilipinnan kannattajana ja betoniseinät ovat tiilipintaan verrattuna 
syvennyksessä.  
Pyöreä, sinkitty, metalliverkkopintainen porrastorni nousee katolle talon itäpäädyssä. 
 
Vuonna 2016 valmistuneen, 41 metriä korkean ja halkaisijaltaan 26 metriä olevan 
kaukolämpöakun julkisivu on aalloksi profiloitua metallilevyä jonka pinta on 
metallinhohtoinen hopea (RR40).  
Voimalaitokselle päin sijoittuva, katolle nouseva korkea porrastorni on perforoitua 
metallilevyä, väri metallinhohtoinen hopea (RR40).  
Kaukolämpöakun pumppaamorakennuksen ulkokuori on paikallamuurattua tiiltä ja betonia. 
Rakennuksessa on samaa muotokieltä SO4 pumppulaitoksen kanssa. 
 

 

So4 värilliset julkisivut 
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Kaukolämpöakku ja pumppaamorakennus, värilliset julkisivut  
 
 
 
Uudet suunnitelmat voimalaitosalueella: 
 
Ehdotamme että uudet matalat ja suorakulmaisen särmiön muotoiset rakennukset ovat 
tiilipintaisia kuten valtaosa nykyisistä matalista rakennuksista alueella. Perusedellytyksenä 
on että rakennusten ulkoasu tehdään niiden oman ajan hengen ja tapojen mukaan.  

Pyöreät ja korkeat rakennelmat, eli siilot ja akut, tulisi olla väritykseltään yksivärisiä, ja 
mieluusti vaalean harmaita/hopean hohtoisia. Tällä haetaan kirjavalle rakennuskannalle 
rauhoittavaa vaikutusta ja tontin korkeimmille rakennuksille, betoniselle kattilahallille ja 
kaukolämpöakulle, pareja.  Korkeiden siilojen tai akkujen muotokieli tulisi olla samaa kuin 
kaukolämpöakussa, siilojen ”huiput” jäävät piiloon ulkokuoren noustessa ylös huipun 
tasolle.  
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1. JOHDANTO

Espoon Finnoossa meren rannalla sijaitseva Suomenojan voimalaitos sai ympäristöluvan biopolt-
toaineen käyttöön vuonna 2013. Biopolttoainejärjestelmien rakentaminen edellyttää tontille lisää
rakennusoikeutta, ja asiaa koskeva asemakaavamuutoshakemus on käsittelyssä Espoon kaupun-
gilla. Asemakaavamuutoksessa otetaan samalla huomioon mm. Fortum suunnittelema urean
käyttö pääkattilan typenoksidipäästöjen vähentämiseen, sekä varastotilan ja paikoitusalueiden li-
sätarve. Suomenojan voimalaitoksen asemakaavamuutos on osa Finnoon keskuksen asemakaa-
vaehdotusta.

Tässä työssä käsitellään Fortumin Suomenojan voimalaitoksen tulvariskien ja hulevesien hallintaa
kaavamuutosalueella.

2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

2.1 Suunnittelualueen sijainti ja maankäyttö

Suomenojan lämpövoimalaitos sijaitsee Finnoossa meren rannalla osoitteessa Hylkeenpyytäjäntie
4. Voimalaitoksen tontin rakennukset ovat sijoittuneet tontin länsilaidalle, ja tontin itälaidalla si-
jaitsee voimalaitoksen hiilivarasto. Rakennetun tontin osan pohjoispuolella tontin läpi kulkee
Djupsundsbäckenin puro, ja sen pohjoispuolella meren rannalta Keskuspuistoon jatkuva virkis-
tysyhteys. Tontin pohjoisosa kuuluu osaksi Suomenojan allasta, joka on luontoarvoiltaan arvokas
lintukosteikko (Finnevikin kosteikko).

Lämpövoimalaitoksen tontin länsi- ja pohjoispuolella sijaitseva tontti kuuluu Suomenojan jäteve-
denpuhdistamolle, jonka toiminta lopetetaan. Eteläpuolella sijaitsee Suomenojan venesatama,
jonka kehittäminen on suunnitelmissa. Tontin eteläpuolella sijaitseva Hylkeenpyytäjäntie liittyy
Finnoon alueen tulevaan rakentamiseen. Tontin itä- ja kaakkoispuolella sijaitsee luonnontilassa
säilytettävä puistoalue. Kaakkoispuolella tontin ja puistoalueen välissä sijaitsee Gasumin pai-
neenvähennysasema ja tontin itäpuolella jätevedenpumppaamo omalla tontillaan. Lämpövoima-
laitoksen tontti on yksityisessä omistuksessa. Tonttia ympäröivät katu- ja virkistysalueet, jäteve-
denpuhdistamon tontin, jätevedenpumppaamon tontin sekä Suomenojan venesataman omistaa
Espoon kaupunki. Omalla tontillaan sijaitsevan paineenvähennysaseman tontin omistaa Gasum.

Hulevesien hallintasuunnitelma käsittää tontin muuttuvan osuuden. Suunnittelualueen sijainti on
esitetty kartalla kuvassa 1.

2

Kuva 1. Suomenojan lämpövoimalaitoksen sijaintikartta. Tontin raja on korostettu turkoosilla,
asemakaavamuutoksen rajaus punaisella ja varsinainen muutosalue magnetalla.

2.2 Korkotasot

Tontin maanpinnan korkein kohta sijaitsee nykyisen voimalaitosrakennuksen länsi- ja pohjoispuo-
lella noin tasossa +3,2. Voimalaitosrakennuksen eteläpuolella maanpinnan taso vaihtelee välillä
+3,0…+2,1. Muutosalueen, eli nykyisen hiilivaraston kohdalla maanpinta viettää itään, korkota-
son ollessa sen länsipuolella noin +2,7 ja itäpuolella alimmillaan +1,1. Hiilivarastoa kiertävä ajo-
yhteys on hiilivaraston itäpuolella alimmillaan tasossa +1.8.

Voimalaitostontin rakennusten suunnitteluperusteena on pääsääntöisesti ollut vanha korkotaso
+3,0 (N60), joka on nykyisessä korkeusjärjestelmässä +3,247 (N2000). Voimalaitoksen viite-
suunnitelman mukaan höyryvoimalaitos, lämpövoimalaitos sekä merivesipumppaamo ovat koros-
sa +3,205. Lämpövoimalaitoksen itäpuolella sijaitseva lämpöpumppulaitos on korossa +3,00 ja
eteläpuolella sijaitseva huoltorakennus on korossa +2,305.

2.3 Maaperä

Suunnittelualue on maaperäkartan mukaan hiekka-aluetta, jossa saven- ja silttikerroksen pak-
suus on 0…3 m, jonka alla on yleensä hiekkaa tai hiekkamoreenia. Rakennettavuusluokaltaan
suunnittelualueen maaperä on luokkaa 2 (normaalisti rakennettava).

2.4 Hydrologia

Voimalaitoksen tontin eteläosassa sijaitseva rakennettu osuus on pääosin vettä läpäisemätöntä
kattopintaa tai päällystettyä pintaa. Tontin rakennetun osuuden rajaa pohjoisessa ja idässä Djup-
sundsbäckenin puro, ja etelässä Hylkeenpyytäjäntien ja tontin rajalla sijaitseva sivuoja. Djup-
sundsbäcken purkaa tontin itäpuolella rumpujen (ei kartoitettu) kautta Finnobäckeniin ja sitä
kautta mereen. Hylkeenpyytäjäntien sivuoja purkaa tontin eteläpuolella kadun alittavan rummun
kautta mereen.

Voimalaitosrakennuksen pohjoispuoliset kattovedet johdetaan hulevesiviemäreillä pohjoispuolelle
Djupsundsbäckeniin. Voimalaitosrakennuksen eteläpuoliset kattovedet sekä piha-alueen huleve-
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det johdetaan voimalaitoksen hulevesipumppaamolle, josta ne johdetaan paineviemärillä itään ja
puretaan tontin kaakkoispuolella sijaitsevaan avo-ojaan. Ojasta vedet purkavat Djupsundsbäcke-
niin ja siitä edelleen Finnoonojaan ja mereen. Voimalaitoksen länsipuolella sijaitsevien öljysäiliöi-
den hulevedet johdetaan öljynerottimen kautta hulevesiviemäriin, joka purkaa tontin eteläpuoli-
seen ojaan ja siitä edelleen mereen.

Tontin itälaidalla sijaitsevan hiilivaraston alueen kuivatus tapahtuu pintavaluntana itään Djup-
sundsbäckeniin. Hiilivaraston aluetta ei ole päällystetty.

Suunnittelualueella tai sen läheisyydessä ei ole pohjavesialueita.

Suunnittelualueen kuivatus on esitetty nykytilakartalla Kuvassa 2. Nykytilakartta on myös rapor-
tin liitteenä 1.

Kuva 2. Suunnittelualueen nykytilakartta.

2.5 Luontoarvot

Tontin pohjois- ja itäpuolella sijaitsee luontoarvoiltaan arvokas Finnevikin lintukosteikko. Kos-
teikon lounaispuolella voimalaitostontin läpi kulkee Djupsundsbäckenin puro ja itäpuolella Fin-
noonoja. Djupsundsbäcken yhdistyy Finnoonojaan voimalaitoksen tontin itäreunassa, jätevesi-
pumppaamon eteläpuolella. Djupsundsbäckenin puron ympäristö on puustoinen ja pensainen, ja
sillä on luontoarvoja osana linnustollisesti arvokasta aluetta sekä liito-oravien kulkuyhteytenä.

Myös tontin eteläpuolelta pysäköintialueen läpi itä-länsisuunnassa on tunnistettu liito-oravien
kulkuyhteystarpeet. Voimalaitostontin huoltorakennuksen edustalla olevat männyt pyritään säi-
lyttämään sekä liito-oravayhteystarpeen että maisemallisten syiden vuoksi.
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2.6 Viitesuunnitelma

Suomenojan asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa voimalaitoksen toiminnan ke-
hittäminen, joka sisältää mm. biopolttoaineeseen siirtymisen sekä muita varastoja ja säiliöitä.
Suunnittelussa kiinnitetään huomiota kohteen sijaintiin tiivistyvän kaupunkirakenteen keskellä.
Suomenojan voimalaitoksen asemakaavamuutosalue rajautuu pohjoisessa ja idässä Finnoon kes-
kuksen asemakaava-alueeseen ja lännessä ja etelässä Finnoonsataman asemakaava-alueeseen.
Voimalaitoksen kaavamuutos liitetään ehdotusvaiheessa osaksi Finnoon keskuksen asemakaavaa.
Finnoon keskuksen asemakaavaraja kulkee voimalaitoksen tontin halki likimäärin Djupsunds-
bäckenin puron kohdalla.

Suomenojan voimalaitoksen viitesuunnitelman mukaan nykyisen hiilivaraston alueelle sijoitetaan
isoimpina rakennuksina biopolttoaineen vastaanottorakennus, kaksi 3 000 m3 varastosiiloa sekä
varasto/tuhkavarasto. Lisäksi tontille sijoitetaan mm. ureasäiliö, lipeäsäiliö sekä kevyen polttoöl-
jyn säiliö. Suunnitelmassa on esitetty uutta rakennusoikeutta noin 3 000 k-m2 olevan 30 000 k-
m2 lisäksi. Pysäköintiä on tarkoitus laajentaa. Ajoyhteydet tontille säilyvät nykyisellään.

Tontin eteläpuolella sijaitseva Hylkeenpyytäjäntie liittyy Finnoon alueen tulevaan rakentamiseen.
Hylkeenpyytäjäntien tulevassa suunnittelussa huomioidaan sekä laitosalueen tarpeet että alueen
tulevan rakentamisen tarpeet. Tulevan Hylkeenpyytäjäntien kadun tasoon liittyy mm. meritulva-
korkeus sekä laitosalueen nykyiset korot. Hylkeenpyytäjäntien ja tontin ajoyhteyksien osalta
suunnittelu käsittää 1. vaiheen, joka tarkoittaa Hylkeenpyytäjäntien nykytilannetta ennen Fin-
noon alueen kaavailtua rakentamista ja palvelee lähivuosien tarpeita, ja 2. vaiheen, joka tarkoit-
taa tilannetta Finnoon alueen kaavaillun rakentamisen toteutuessa, jolloin Hylkeenpyytäjäntien
suunnittelu ja toteutus palvelee myös muita kaavailtavia tarpeita. Liikennejärjestelyiden suunnit-
telun lähtökohtana on, että voimalaitostontin uudet ratkaisut eivät ole esteenä tontin eteläpuolel-
le kaavailluille muille toiminnoille.

Ote Suomenojan lämpövoimalaitoksen viitesuunnitelmasta on esitetty Kuvassa 3.

Kuva 3. Ote Suomenojan lämpövoimalaitoksen viitesuunnitelmasta. Uudet rakennukset on ko-
rostettu turkoosilla ja liikennejärjestelyt tontilla korostettu punaisella. Kuvassa esitetty uusien ra-
kennusten kattopinta-alat viitesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti.
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3. HULEVESIEN HALLINTA

3.1 Lähtökohdat

Kuntaliiton hulevesioppaan (2012) suosittamat hulevesien hallinnan yleiset periaatteet sekä Es-
poon kaupungin hulevesiohjelman (2011) mukaiset hulevesien hallintamenetelmät ja niiden prio-
riteettijärjestys:

I. Ehkäistään hulevesien muodostumista ja niihin kohdistuvaa laatuhaittaa
II. Hulevedet käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan

III. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan suodattavalla ja viivyttävällä järjestel-
mällä

IV. Hulevedet johdetaan pois syntypaikaltaan hulevesiviemärissä yleisille alueille vii-
vytettäväksi ja puhdistettavaksi ennen vesistöön johtamista

V. Hulevedet johdetaan viemärissä suoraan vastaanottavaan vesistöön

Hulevesien hallintasuunnitelmaan sisällytetään viitesuunnitelmassa esitetyt uudet rakennukset
sekä pysäköintialueen laajennus.

Suomenojan voimalaitos sijaitsee meren rannalla, jolloin hulevesien viivyttäminen ennen vesis-
töön johtamista ei ole tulvanhallinnan kannalta tarkoituksenmukaista. Sen sijaan oleellista Suo-
menojan voimalaitoksen tapauksessa on hulevesien laadullinen käsittely, jotta tehdasalueen
mahdollisesti huonolaatuiset vedet eivät pääse käsittelemättömänä vesistöön. Pyrittäessä hule-
vesien laadulliseen hallintaan ei ole tarkoituksenmukaista mitoittaa hulevesien käsittelyrakenteita
harvinaiselle rankkasadetilanteelle, koska suurin osa vuotuisesta hulevesivalunnasta ja tällöin
myös suurin osa hulevesien aiheuttamasta vesistökuormituksesta aiheutuu yleisistä, useita kerto-
ja vuodessa tapahtuvista sateista.

Kuntaliiton hulevesioppaan mukaan, mikäli hulevesien käsittelyn tarkoitus on pelkästään laadulli-
nen hallinta eikä niinkään viivyttäminen, on riittävä mitoitus tällöin 2 mm sademäärä, joka vas-
taa 2 % päällystetyn alueen pinta-alasta 10 cm keskimääräisellä lammikoitumissyvyydellä.

Etelä-Suomessa vuorokausisademäärän pitkäaikainen keskiarvo touko-syyskuussa on 2 mm. Mu-
kana tässä luvussa ovat myös poutapäivät, kesäsadepäivänä sataa koko maassa keskimäärin
noin 4 mm. Rankkasateet kuitenkin nostavat keskiarvoa, ja suuri osa sadepäivien vuorokausisa-
demäärästä jää selvästi keskiarvon alapuolelle. Sadetapahtumien sadesumma jää useimmiten
melko pieneksi; sadetapahtumista lähes 80 %:ssa sadesumma on 2 mm tai vähemmän. (Rank-
kasateet ja taajamatulvat (RATU), 2008).

Hulevesien hallintasuunnitelma käsittää tontin muutoksen alla olevan alueen, eli biomassan vas-
taanoton ja varaston alueen ja erillisvaraston alueen. Hulevesien laadullinen käsittely koskee pi-
han hulevesiä, kattovedet voidaan johtaa sellaisenaan suoraan vesistöön. Lähtökohtana on, että
lopputilanteen tulee olla parempi kuin alkuperäinen tilanne.

Voimalaitoksen ympäristöluvassa on mainittu voimalaitoksen päärakennuksen ja kombivoimalai-
toksen hulevesien johtaminen sadevesiviemäriin öljynerotuksen kautta. Biomassatoimintojen
osalta ei öljynerotuksen tarvetta ole ympäristöluvassa edellytetty.
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3.2 Hulevesien hallinta

3.2.1 Hulevesien johtaminen ja käsittely

Uutta kattopinta-alaa on viitesuunnitelmassa esitetty noin 2 240 m2. Lämpövoimalaitoksen itä-
puolelle sijoittuvan muutosalueen kokonaispinta-ala on noin 13 000 m2. Pysäköintialueen päällys-
tetyn pinnan lisäys on noin 500 m2.

Uusi kattopinta-ala muodostuu seuraavista rakennuksista:

Rakennus Kattopinta-ala
Polttoaineen vastaanotto (BB1) 264 m2

Seulomo (BB2) 180 m2

Varastosiilo (BB3) 380 m2

Varastosiilo (BB4) 380 m2

Savukaasupesuri (DD) 26 m2

Ureasäiliö 400 m3 (EE) 79 m2

Varasto/tuhkavarasto (FF) 671 m2

Kevyen polttoöljyn säiliö 100 m3 (GG) 27 m2

Katalysaattori (HH) 233 m2

Uutta kattopinta-alaa yhteensä 2 240 m2

Pysäköintialueen laajennus 500 m2

Muutosalueen laajuus 13 000 m2

Nykyisen tuhkavaraston muutosalueen kokonaispinta-ala on noin 13 000 m2. Hulevesien käsitte-
lylle varataan 3 % muutosalueen pinta-alasta, eli 390 m2. Tämän suuruinen alue olisi käytettä-
vissä tontin kaakkoisnurkassa, joka on tällä hetkellä tilapäisenä lumenkaatopaikkana. Koska ton-
tin maanpinta laskee kohti kaakkoisnurkkaa, voitaisiin hulevedet johtaa kyseiseen tontin kohtaan
vietolla. Hulevesien käsittelyallasta on mahdollista käyttää jatkossakin myös lumenkaatopaikka-
na. Hulevesien käsittelyallas muotoillaan matalaksi painanteeksi, jonka keskimääräinen lammi-
koitumissyvyys on 10 cm. Vedet johdetaan hulevesien käsittelyyn maanpintaa pitkin. Mikäli muu-
tosalueen tasausta päätetään nostaa koko alueella, on korkeustasojen salliessa mahdollista joh-
taa vedet myös putkessa. Biosuodatusrakenne varustetaan salaojilla sekä ylivuotorakenteella,
jonka kautta tilavuuden ylittävä vesimäärä puretaan.

Hulevesien käsittelyallas jaetaan kahteen osaan; laskeutusallas, jolla erotetaan karkeampi kiinto-
aines käsittää noin 1 % muutosalueen pinta-alasta, eli noin 130 m2/13 m3, ja varsinainen bio-
suodatusrakenne hulevesien laadulliseen käsittelyyn käsittää noin 2 % muutosalueen pinta-
alasta, eli noin 260 m2/26 m3. Biosuodatusalueen kasvillisuus valitaan kosteutta kestävästä lajis-
tosta.

Biomassatoimintojen osalta ei öljynerotuksen tarvetta ole ympäristöluvassa edellytetty.

Pysäköintialueen laajennusosan hulevedet tulisi käsitellä biosuodattimin ennen vesistöön johta-
mista. Pysäköintialueen päällystetyn pinnan lisäys on noin 500 m2. Tästä Kuntaliiton hulevesiop-
paan ohjeistama 2 % on 10 m2, jolloin vaadittavaksi viivytystilavuudeksi 10 cm keskimääräisellä
lammikoitumissyvyydellä saadaan 1 m3. Pysäköintialueen laajennuksen eteläpuolelle pysäköinti-
alueen ja tontin rajan väliin jää tilaa biosuodatuskaistan toteutukselle. Biosuodatuskaistalta hule-
vedet ohjataan ylivuotoputkella tontin rajalla sijaitsevaan ojaan.

Ote hulevesien hallintasuunnitelmasta on esitetty Kuvassa 4. Hulevesien hallintasuunnitelma on
myös raportin liitteenä 2.
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Kuva 4. Hulevesien hallintasuunnitelma.

3.2.2 Rakentamisen aikaisten hulevesien hallinta

Työmaavesien käsittelyä Espoossa ohjaa kaupungin ympäristönsuojelumääräys. Työmaavesien
hallinnasta on olemassa erillinen, keväällä 2016 julkaistu Espoon kaupungin työmaavesiopas.
Ohjeessa kerrotaan, miten työmailla syntyvien vesien poistamisessa tulee menetellä, jotta vesis-
tä ja niiden sisältämistä haitta-aineista ei aiheudu haittaa vesistöille, ja miten työmaita suunnitel-
taessa tulee huomioida lähellä olevat pienvesistöt.

Hulevesien käsittelyjärjestelmät tulee rakentaa valmiiksi jo ensimmäisessä rakentamisvaiheessa,
jotta rakentamisesta aiheutuvat hulevedet tulee käsiteltyä ennen vesistöön johtamista. Raken-
tamisen aikaisten hulevesien haitta-ainekuormitus on moninkertainen normaaliin verrattuna, eri-
tyisesti kiintoaineksen osalta. Hulevesien käsittelyjärjestelmään tulisi johtaa kaikki ne hulevedet
jotka eivät imeydy työmaa-alueella, eli työmaalta ei saa päästää vesiä käsittelemättömänä ym-
päröivään maastoon, vaan ne tulee johtaa käsittelyalueelle tarvittaessa pumppaamalla.

Työmaa-alueelta ympäristöön pääsevien likaisten hulevesien muodostuminen ja määrä riippuvat
keskeisesti mm. vuodenajasta ja säästä, työmaa-alueen kuivatuksen järjestämisestä ja siitä, mi-
ten vettä läpäisevää aluetta ympäröivä pohjamaa on.

3.2.3 Tulvareitit

Voimalaitosrakennus sijaitsee tontin korkeimmalla kohdalla. Rankkasadetilanteessa, jossa tontin
hulevesijärjestelmän kapasiteetti on täynnä, tulvavedet johtuvat pintavaluntana ympäröivään ve-
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sistöön. Voimalaitosrakennuksen pohjoispuolella hulevedet valuvat pohjoiseen Djupsundsbäcke-
niin. Voimalaitosrakennuksen eteläpuolisen pihan tulvareitti kulkee kohti itää, jossa tontin mata-
lin kohta sijaitsee, ja purkaa sitä kautta Djupsundsbäckeniin. Pysäköintialueen hulevedet johtuvat
tontin rajalla sijaitsevaan avo-ojaan, josta ne johtuvat edelleen mereen.

Voimalaitoksen itäpuolella sekä hulevesiviemäristössä ei ole rajoitettu meritulvaa millään tavalla,
joten meritulvan sattuessa merivesi pääsee nousemaan tulvareittiä pitkin tontille.

Tulvareitit on esitetty Kuvassa 5 sekä raportin liitteenä 3.

Kuva 5. Tulvareitit.

4. MERIVESITULVAN HALLINTA

4.1 Lähtökohdat

Tässä selvityksessä on käytetty lähtötietoina
- Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma 2016-2021 (ELY

2015)
- Kahma ym. (2014): Pitkän aikavälin tulvariskit ja alimmat suositeltavat rakentamiskor-

keudet Suomen rannikolla. Ilmatieteen laitoksen raportti 2014:6
- Suomen ympäristökeskuksen ympäristöopas 2014: Tulviin varautuminen rakentamisessa

(opas alimpien rakentamiskorkeuksien määrittämiseksi ranta-alueilla)
- Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla vuosina 2020, 2050 ja 2100 (Hel-

singin kaupunki 2016)
- Uudenmaan ELY:n lausunto alimmasta suositeltavasta rakentamiskorkeudesta ja tulva-

korkeuksien huomioimisesta Fortum Power and Heat Oy Suomenojan voimalaitoksella,
2016
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4.1.1 Alin rakentamiskorkeus

Suomen ympäristökeskuksen ympäristöoppaassa Tulviin varautuminen rakentamisessa (2014)
todetaan, että mm. yhteiskunnan toimintojen kannalta tärkeät kohteet, kuten isot teollisuus- ja
voimalaitokset tulisi sijoittaa tulvan ulottumattomiin, eli niin ylös keskivedenpinnasta, että ne ei-
vät kastu erittäin harvinaisellakaan tulvalla. Oppaassa on esitetty alimmaksi suositeltavaksi ra-
kentamiskorkeudeksi 280 cm keskivedenpinnasta ilman aaltoiluvaraa. Suositus koskee tavan-
omaista rakentamista, jonka suunniteltu käyttöaika on pari sataa vuotta ja jonka voidaan hyväk-
syä joutuvan tänä aikana kerran tulvalle alttiiksi. Oppaassa todetaan, että erityiskohteille ja muil-
le keskimääräistä haavoittuvammille kohteille alin rakentamiskorkeus tulisi arvioida aina tapaus-
kohtaisesti tulvakorkeuden lisäksi rakennustavasta sekä vesistön ominaispiirteistä johtuvasta li-
säkorkeudesta ja mahdollisesta aaltojen vaikutuksesta.

Vuoden 2015 lopussa valmistuneessa Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallinta-
suunnitelmassa 2016-2021 on esitetty tulvariskien hallinnan tavoitteet, joiden yhteydessä on esi-
tetty kullekin tavoitteelle ohjaavaa meritulvan toistuvuutta. Tulvariskien hallintasuunnitelman ta-
voitteena 3 esitetään, että sähkön-, lämmön ja vedenjakelu ei keskeydy erittäin harvinaisella tul-
valla (vuotuinen todennäköisyys 0,4 %, toistuvuus 1/250a). Tulvariskien hallintasuunnitelmassa
todetaan, että mikäli tulvien ennakoidaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavan, tulisi ennakoitu
kasvu huomioida uusia suunnitelmia tehtäessä esim. kaavoituksessa ja rantarakenteita toteutet-
taessa.

Ennustettu ilmastonmuutoksen aiheuttama merenpinnan nousu on otettu huomioon pitkän täh-
täimen tulvariskien hallinnan toimenpiteissä, kuten maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa
käyttämällä rannikon läheisyyteen rakennettaessa alimpia suositeltavia rakentamiskorkeuksia.
Suosituskorkeuksia määritettäessä on huomioitu tuoreimmat arviot ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sista. Ilmatieteen laitoksen raportissa Pitkän aikavälin tulvariskit ja alimmat suositeltavat raken-
tamiskorkeudet todetaan, että yhteiskuntasuunnittelun tarve ulottuu pidemmälle tulevaisuuteen
kuin vuoteen 2100, mutta vuoden 2100 yli ulottuvat meriveden noususkenaariot ovat hyvin epä-
varmoja, ja siksi rakentamiskorkeussuositusten perustaksi on otettu vedenkorkeus, jonka ylitty-
mistaajuus vuonna 2100 on 1/250 tapausta vuodessa. Raportissa todetaan, että näitä suosituksia
noudatettaessa lähivuosina rakennettavien tavanomaisten rakennusten tulvaturvallisuus on asi-
antuntija-arvion perusteella riittävällä tasolla ainakin ensi vuosisadan puoleenväliin saakka.

Helsingin mareografin kohdalla merivedenkorkeus, jonka ylittämistaajuus vuonna 2100 on 1/250
tapausta vuodessa, on +2,73 (N2000). Alin suositeltava rakentamiskorkeus Espoossa sekä Hel-
singissä ilman aaltoiluvaraa on +2,80 (N2000).

4.1.2 Merivedenpinnan maksimiennusteet

Merivedenpinnan korkeuden maksimiennusteista on saatavilla arvioita nykytilanteen ennusteelle,
sekä tulevaisuuden ennusteita, joissa huomioidaan mm. ilmastonmuutoksen sekä maanpinnan
kohoamisen vaikutukset. Tulevaisuuden ennuste ulottuu vuoteen 2100, sillä tutkimukset ovat
osoittaneet, että merenpinnan nousun ennustamiseksi tätä pidemmälle ei ole riittäviä perusteita.
Taulukossa 1 on esitetty merivedenpinnan korkeuden maksimiennusteet (Helsingin mareografin
kohdalla) nykytilanteessa sekä arvioidut maksimimerivedenpinnat vastaavilla todennäköisyyksillä
vuonna 2100. Lähteenä käytettiin Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunni-
telma 2016-2021-raporttia sekä Ilmatieteen laitoksen raporttia Pitkän aikavälin tulvariskit ja
alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet.
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Taulukko 1. Merivedenpinnan maksimiennusteet Helsingin mareografin kohdalla nykytilanteessa
sekä tulevaisuudessa.
Tulvan toistuvuus Maksimimerivedenpinta (N2000) Sanallinen
(vuotuinen todennäk.) nykyinen vuonna 2100 kuvaus
MHW +1,21 m vuosimaksimien keskiarvo
1/5a (20 %) +1,43 m hyvin yleinen tulva
1/10a (10 %) +1,54 m yleinen tulva
1/20a (5 %) +1,66 m +2,28 yleinen tulva
1/50a (2 %) +1,81 m +2,45 melko harvinainen tulva
1/100a (1 %) +1,93 m +2,57 harvinainen tulva
1/250a (0,4 %) +2,08 m +2,73 erittäin harvinainen tulva
1/1000a (0,1 %) +2,31 m +2,97 erittäin harvinainen tulva

Suomenojan voimalaitoksen kohdalla merivedenpinnan ennuste ei poikkea merkittävästi Helsin-
gin mareografin ennusteista. Ennusteiden mukaan nykytilanteessa todennäköisyydellä 1/250a
merivedenpinta nousee tasoon +2,08, ja vuonna 2100 vastaavalla todennäköisyydellä tasoon
+2,73.

4.1.3 Aaltoiluvara

Alinta rakentamiskorkeutta määritettäessä tulee tulvakorkeuteen tarvittaessa lisätä aaltoiluvara.
Aaltoiluvaralla tarkoitetaan sitä korkeutta, jonne yhtenäinen vesi nousee suurimpien aaltojen vai-
kutuksesta. Espoossa aaltoiluvara tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.

Aaltoiluvara tuulen pyyhkäisymatkan mukaan
Ilmatieteen laitoksen raportissa Pitkän aikavälin tulvariskit ja alimmat suositeltavat rakentamis-
korkeudet Suomen rannikolla esitetään aaltoiluvaran määrittäminen suojaisalle tasapohjaiselle
rannalle tuulen pyyhkäisymatkan perusteella. Sisäsaaristossa rannikko on avomeren aallokolta
tehokkaasti suojattu, jolloin aaltoiluvara on verrattavissa sisävesiin. Suomenojan voimalaitoksen
edusta on suojattu Finnoon sataman sekä Pirisaaren ja Ryssjeholmenin vaikutuksesta avomeren
aallokolta. Suomenojan edustalla pisin tuulen pyyhkäisymatka saadaan etelästä, jolloin pyyh-
käisymatka on noin 1 km. Raportin mukaan, mikäli paikka on suojassa avomeren aallokolta ja
suurten laivojen peräaalloilta, voidaan aallokon nousukorkeudeksi loivalla rannalla ja 1 km pyyh-
käisymatkalla määrittää 30 cm. Tuulen nopeudeksi oletettu 25 km/h, ja riskitasona on käytetty
todennäköisyyttä 0,01 tapausta vuodessa, eli jos aallokkoilmasto pysyisi muuttumattomana, ta-
paus tapahtuisi keskimäärin kerran 100 vuodessa. Em. laskentatavalla saatava aaltoiluvara on
kuitenkin ristiriidassa Finnoon edustalla tehtyjen aaltomittausten ja –mallinnuksen kanssa, josta
on julkaistu raportti vuoden 2016 alussa.

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla -raportti 2016
Vuoden 2016 alussa valmistunut Helsingin kaupungin ja Ilmatieteenlaitoksen yhteistyössä laati-
ma raportti Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla vuosina 2020, 2050 ja 2100 kä-
sittelee aaltoiluvaran ja meriveden korkeuden vaikutusta rakentamiskorkeuteen Helsingin rannik-
koalueella. Perinteisesti aallokon vaikutusta on pyritty huomioimaan laskemalla vedenkorkeuden
päälle aaltoiluvara. Rannikko on kuitenkin vaihtelevaa, jolloin yksittäistä aaltoiluvaraa ei ole ra-
portin mukaan tarkoituksenmukaista käyttää, sillä yksittäinen arvo paikoitellen aliarvioi ja paikoi-
tellen yliarvioi mihin rakentamiskorkeuteen tulisi varautua. Kaavoituksessa tarvittavat aallokko-
tiedot on pääsääntöisesti laskettu yksinkertaistetuilla laskumenetelmillä, jotka ovat sitä epävar-
mempia, mitä suojaisemmasta rannikon kohdasta on kysymys.

Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla -raportissa laskettiin ensin aaltomalleilla
Helsingin koko rannikon aallokko, jonka perusteella valittiin edustavat pisteet, joissa mitattiin
kuukauden ajan aallokkoa samanaikaisesti avomerellä olevan poijun kanssa. Mallin ja mittausten
perusteella laadittiin kartat Helsingin koko rannikon aallokon korkeudesta. Tutkimusta varten
tehdyistä aaltopoijumittauksista yksi mittauspaikka sijaitsi Pirisaaressa, Suomenojaa lähimmän
saaren edustalla.

Raportin mukaan aallokko Pirisaaressa on hyvin suojattu avomeren aallokolta, ja tutkimuksen ai-
kana Pirisaaressa mitattu aallokko on hyvin pientä (merkitsevä aallonkorkeus mittausjakson ai-
kana enimmillään vain noin 0,05-kertainen avomereen verrattuna) johtuen Ryssjeholmenin suo-
jaavasta vaikutuksesta. Pirisaaren mittauspaikalla paikallinen aallokko voi kasvaa korkeimmaksi
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lounaisella tuulella, jolloin tuulella on pisin esteetön pyyhkäisymatka. Jonkin verran hyvin vai-
mentuneita avomeren aaltoja pääsee tunkeutumaan Ryssjeholmenin itäpuolelta. Raportissa tode-
taan, että varsinkin suojaisissa ja suljetuissa paikoissa, kuten Pirisaaressa, lyhytaikainenkin tuuli
voi kasvattaa pyyhkäisymatkan rajoittaman maksimiaallokon. Koska kovimpien myrskyjen aikana
tuulen suunta vaihtelee todennäköisesti vahvasti, on varovaisuussyistä tällaisissa paikoissa käy-
tettävä kovan paikallisen tuulen kasvattamaa maksimiaallokkoa vedenkorkeuden päälle.

Raportissa vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvaikutuksena saadut alimmat turvalliset rakenta-
miskorkeudet on määritetty yhteiskuntasuunnittelun tarvetta ajatellen. Suositusten perustaksi on
otettu vedenkorkeus, jonka ylittymisen todennäköisyys vuoden aikana on 1/250 (0,4 %). Pirisaa-
ren mittauspaikan kohdalla vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvaikutukseksi saatiin vuodelle
2020 +2,46, vuodelle 2050 +2,57 ja vuodelle 2100 +3,27. Arvot on laskettu keskivesiskenaarioi-
hin pohjautuen. Arvot on annettu N2000 järjestelmässä. Ote raportissa esitetyistä turvallisista
rakentamiskorkeuksista Pirisaaren mittauspaikassa vuodelle 2100 on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla –raportissa esitetyt vedenkorkeu-
den ja aallokon yhteisvaikutus Pirisaaren mittauspaikalla todennäköisyydellä 1/250 vuodessa
vuodelle 2100. Mitatuissa pisteissä (punainen) on tehty vähintään kuukauden pituinen aaltopoi-
jumittaus. Laskettu piste (sininen) tarkoittaa kohtaa, josta ei ole varsinaista mitattua dataa, vaan
arvo on saatu yleistämällä mitattujen pisteiden tuloksia.

Raportissa esitetyt arvot kerran 250 vuodessa toistuvalle vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvai-
kutukselle on laskettu todennäköisyysjakautumista. Vesi voi yltää laskettuun arvoon korkealla
vedenkorkeudella ja matalalla aallokolla, tai toisin päin. Tämä tarkoittaa, että pelkän vedenkor-
keuden ja yhdistetyn aallokko- ja vedenkorkeuden arvojen erotus ei suoraan ole tulkittavana aal-
toiluvarana.

12

4.2 Tulvariskikartoitus

Vuoden 2016 alussa valmistuneessa Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla
-raportissa arvioidaan merivedenpinnan ja aallokon yhteisvaikutusta Pirisaaren kohdalla kerran
250 vuodessa tapahtuvalle tulvatilanteelle, mutta tätä yleisemmälle tulvakorkeudelle aallokko
huomioiden raportti ei suoraan anna vastausta. Tässä kappaleessa on arvioitu yleisemmille tulvil-
le aaltoiluvaraa 0,3 m, joka saadaan tuulen pyyhkäisymatkan mukaan.

Tontin piha-alue
Voimalaitoksen itäpuolella sekä hulevesiviemäristössä ei ole rajoitettu meritulvaa millään tavalla,
joten meritulvan sattuessa merivesi pääsee nousemaan tulvareittiä pitkin tontille.

Tontin rakennetun osan alin kohta sijaitsee tontin kaakkoisosassa, jossa maanpinta vaihtelee
noin tasolla +1,6…+2,0. Ilman aaltoiluvaran huomioimista tontin kaakkoisosalle meritulva nousee
Djupsundsbäckenin uoman kautta tilastojen mukaan kerran 20 vuodessa toistuvalla merivesitul-
valla, kun meriveden pinta nousee tasolle +1,66. Voimalaitoksen toimistotilojen piha-alue on noin
tasolla +2,1…+2,3, johon merivesi ei aivan yllä kerran 250 vuodessa toistuvan tulvan tasolla
+2,08. Pysäköintialue on alimmillaan tasossa +2,0, johon korkeuteen merivesi nousee nykytilan-
teen ennusteessa kerran 250 vuodessa tapahtuvalla merivesitulvalla.

Nykytilanteen ennusteilla, mikäli merivedenpintaan lisättävänä aaltoiluvarana käytetään 0,3 m
tuulen pyyhkäisymatkan mukaan, nousisi merivesi tällä aaltoiluvaran oletuksella tontin kaakkois-
osalle nykytilanteessa kerran 5 vuodessa toistuvalla tulvalla tasoon +1,73, ja toimistotilojen pi-
ha-alueelle sekä pysäköintialueelle kerran 50 vuodessa toistuvalla tulvalla tasoon +2,11.

Ilmatieteenlaitoksen määrittämiä vuoden 2100 merivedenpinnan maksimiennusteita on saatavilla
kerran 20 vuodessa ja sitä harvemmin toistuvilla tulvilla. Tulevaisuuden ennusteilla voimalaitok-
sen piha-alueen sekä pysäköintialueen tasolle merivesi nousee kerran 20 vuodessa toistuvilla tul-
villa, ja mikäli tulevaisuuden maksimiennusteisiin lisätään aaltoiluvara 0,3 m, yltäisi tällä oletuk-
sella merivesi voimalaitoksen piha-alueelle sekä pysäköintialueelle useammin kuin kerran 20
vuodessa toistuvilla tulvilla.

Voimalaitoksen rakennukset
Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla vuosina 2020, 2050 ja 2100 käsittelee aal-
toiluvaran ja meriveden korkeuden vaikutusta rakentamiskorkeuteen Helsingin rannikkoalueella.
Raportissa vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvaikutuksena saadut alimmat turvalliset rakenta-
miskorkeudet on määritetty yhteiskuntasuunnittelun tarvetta ajatellen. Suositusten perustaksi on
otettu vedenkorkeus, jonka ylittymisen todennäköisyys vuoden aikana on 1/250 (0,4 %). Pirisaa-
ren mittauspaikan kohdalla vedenkorkeuden ja aallokon yhteisvaikutukseksi todennäköisyydellä
0,4 % saatiin vuodelle 2020 +2,46, vuodelle 2050 +2,57 ja vuodelle 2100 +3,27.

Voimalaitoksen toiminnan kannalta merkittävien rakennusten ja laitetilojen korot ovat vähintään
tasolla +3,0, joten ne ovat suojassa nykytilanteen sekä vuoden 2050 ennusteen harvinaisillakin
tulvilla aaltoiluvara huomioiden (ennuste kerran 250 vuodessa toistuvalla tulvalla). Sen sijaan
vuodelle 2100 ennustetulta tulvakorkeudelta +3,27 nykyiset rakennukset eivät ole suojassa.

Lämpövoimalaitoksen eteläpuolella sijaitseva huoltorakennus on korossa +2,305, johon merivesi
nousee tulevaisuuden ennusteissa useammin kuin kerran 50 vuodessa toistuvalla tulvalla, ja aal-
toiluvaraa 0,3 m käyttäen nousee merivesi huoltorakennuksen tasolle tulevaisuudessa useammin
kuin kerran 20 vuodessa toistuvalla merivesitulvalla.

Voimalaitoksen toiminnan kannalta kriittisiä toimintapisteitä ovat mm. hiilen syöttöaseman syöt-
töaukko hiilikentän vieressä maanpintatasolla.  Maanpinta on syöttöaukon kohdalla noin tasossa
+2,7, johon merivedenpinta juuri ja juuri nousee tulevaisuuden ennusteessa kerran 250 toistu-
valla tulvalla (+2,73). Kuitenkin aaltoiluvara 0,3 m huomioiden merivesi nousee tasoon +2,7 jo
kerran 50 vuodessa toistuvalla meriveden korkeudella (+2,45).

Meriveden leviäminen tontille meritulvan tasoilla +2,1, +2,8 ja +3,0 on esitetty liitekartoilla 4, 5
ja 6. Taso +2,1 vastaa nykyhetken ennusteelle kerran 250 vuodessa toistuvaa tulvatilannetta il-
man aaltoiluvaraa, +2,8 vuoden 2100 ennusteelle kerran 250 vuodessa toistuvaa tulvatilannetta
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ilman aaltoiluvaraa, ja +3,0 taso vastaa noin vuoden 2100 ennustetta kerran 250 vuodessa tois-
tuvaa tulvatilannetta +2,73 johon on lisätty aaltoiluvara 0,3 m.

Ote liitekartasta, jossa on esitetty meriveden leviäminen tontille meritulvan tasolla +3,0 Kuvassa
7.

Kuva 7. Meriveden leviäminen tontille meritulvan tasolla +3,0

4.3 Tulvanhallintasuunnitelma / tulvariskeihin varautuminen

7.3.2016 pidettiin Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen, Uudenmaan ELY-keskuksen, Länsi-
Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Fortumin suunnittelijoiden kesken kokous meritulvien hallinnas-
ta. Kokouksessa todettiin, että ottaen huomioon keskimäärin kerran 250 vuodessa tapahtuva
meritulva ja ilmaston muutoksesta vuoteen 2100 mennessä arvioitu meriveden pinnan nousu ja
aaltoiluvara, tulee alueella käyttää alimpana rakentamiskorkeutena +3.27 (N2000), jonka ala-
puolelle on mahdollista sijoittaa vain rakenteita, joille kastuminen ei aiheuta haittaa tai ne raken-
netaan vedeneristetyiksi tulvakorkoon asti. Voimalaitostontilla nykyisten rakennusten suunnitte-
luperusteena on pääsääntöisesti ollut vanha korkotaso +3,0 m, joka vastaa tasoa +3,247 m
N2000. Kokouksessa todettiin, että voimalaitoksen piha-alueet ovat kuitenkin pääsääntöisesti
em. korkotason alapuolella kuten myös osa rakennusten pohjatasoista.

Tontilla tulee säilymään nykyiset ajoliittymät Hylkeenpyytäjäntieltä. Hylkeenpyytäjäntien kadun
tasoa tarkastellaan Finnoon Sataman asemakaavan infran suunnittelun yhteydessä. Voimalaitos-
tontin kohdalla olevalla katuosuudella ei voida meritulvaa kuitenkaan estää kadun tasausta nos-
tamalla, sillä tällöin tulisi koko laitosalueen ympärille rakentaa tulvapenger, mikä on teknisesti ja
maisemallisesti haastavaa. Laitoksen ympärille rakennettava tulvapenger edellyttäisi alueen kaik-
kien nykyisten ja uusien rumpuputkien sulkemis- ja ohituspumppausjärjestelmät.

Meritulva on nykyisin ennustettavissa 1 - 2 vuorokautta etukäteen, ja kestänee muutaman päi-
vän. Meritulvaan voidaan varautua voimalaitoksen toiminnassa, esimerkiksi tihentämällä poltto-
ainekuljetuksia ja täyttämällä polttoainesiilot mahdollisimman täyteen, tai tarvittaessa korvaa-
malla kivihiili ja biomassa maakaasulla. Mikäli Suomenojan autovaakaa ei voida käyttää meri-
vesitulvan vuoksi, voidaan se tarvittaessa korvata esim. Inkoon autovaa’alla.
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4.4 Pelastusreitit ja liikennöitävyys

Olennaista voimalaitoksen toiminnan kannalta ovat tärkeiden liikennejärjestelyjen, kuten poltto-
ainekuljetus- sekä pelastusreittien toimiminen harvinaisenkin (1/250a) meritulvan aikaan. Aaltoi-
luvara huomioiden nykytilanteen ennuste kerran 250 vuodessa toistuvalle tulvalle aaltoiluvara
huomioiden Pirisaaren kohdalla on +2,46 ja ennuste vuodelle 2100 +3,27. Yleisesti raskaat ajo-
neuvot sekä pelastuslaitoksen mukaan pelastuskalusto pystyvät liikennöimään vielä noin 0,5 m
vesisyvyydessä. Näin ollen pelastusreitit pysyvät liikennöitävinä nykytilanteen ennusteilla alim-
millaan tasossa +2,0 ja tulevaisuuden ennusteilla alimmillaan tasossa +2,8.

Voimalaitoksen piha-alueet ovat pääsääntöisesti tason +2,8 alapuolella. Pelastusreittien järjes-
täminen uusille rakennuksille tasoon +2,8 mielekkäällä tavalla siten, että piha-alue säilyisi yhte-
näisenä ja hulevesien ohjaus toimisi pintavaluntana hyvin, voi olla haasteellista. Uusien pelastus-
reittien rakentaminen olemassa olevalla voimalaitoksella tasoon, jossa varaudutaan tulevaisuu-
den ennusteisiin, aiheuttaisi käytännössä hankaluuksia voimalaitoksen toiminnalle. Tontin nykyi-
nen maanpinta huomioiden esitetään pelastusreittien korkotasoksi +2,3. Em. korkotaso on riittä-
vä sekä nykytilanteen että vuoden 2050 meritulvan ennusteilla aaltoiluvara huomioiden. Pelas-
tusreittien suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että pelastusreitit ovat tulvankin aikaan näkyvis-
sä (esim. merkkipaaluin), ja että meritulva voi irrottaa viemärikaivojen kansia.

Viitesuunnitelmassa esitettyjen liikennejärjestelyjen kohdalla nykytilanteessa alle tason +2,0 jää
muutosalueen itä- ja eteläosan ajoyhteydet (polttoaineen vastaanotto nykyisen hiilivaraston koh-
dalla) sekä huoltorakennuksen ja lämpövoimalaitoksen välinen pihaosuus. Jotta mm. ajoyhteys
polttoaineen vastaanottorakennukselle säilyy myös harvinaisen merivesitulvan aikana, tulee ajo-
yhteyden kohdalla maanpinnan tasoa nostaa nykyisestä.  Liittymät on suunniteltava huomioiden
Hylkeenpyytäjäntien mahdollinen katutason korotus. Liitynnät eivät saa olla niin jyrkät, että se
aiheuttaa voimalaitostontilta poistuvalle rekalle talvellakaan tarvetta kiihdyttää kohti Hylkeenpyy-
täjäntietä ja kevyen liikenteen väylää.

Liitteessä 7 on esitetty muutosalueen pelastustie tasoon +2,3 sekä pysäköintialueen laajen-
nusosa, joka on alimmillaan tasossa +2,1. Pysäköintialueen laajennuksessa on huomioitu huolto-
rakennuksen edustalla olevat männyt, jotka on pyritty säilyttämään sekä liito-
oravayhteystarpeen että maisemallisten syiden vuoksi. Esitetyssä suunnitelmassa yksi viidestä
männystä joudutaan poistamaan. Pysäköintialueen laajennusosan autopaikkamäärä on 13 auto-
paikkaa. Kokonaisuudessaan autopaikkojen lisäys on 7, kun nykyiseltä pysäköintialueelta joudu-
taan poistamaan 6 paikkaa ajoyhteyden järjestämiseksi. Ajoyhteyden vaatimassa tilassa on
huomioitu kuorma-auton viemä ajoväylä.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1 Hulevesien hallinta

Hulevesien käsittelylle tontilla varataan 390 m2/39 m3 alue tontin kaakkoisosasta, joka on nykyi-
sin käytössä tilapäisenä lumenkaatopaikkana. Hulevesien käsittelyallas muotoillaan matalaksi
painanteeksi, jonka keskimääräinen lammikoitumissyvyys on 10 cm. Vedet johdetaan hulevesien
käsittelyyn maanpintaa pitkin. Mikäli muutosalueen tasausta nostetaan riittävästi koko alueella,
on korkeustasojen salliessa mahdollista johtaa hulevedet käsittelyaltaaseen myös putkessa.

Hulevesien käsittelyallas jaetaan kahteen osaan; erillinen laskeutusallas, jolla erotetaan kar-
keampi kiintoaines, käsittää noin 130 m2/13 m3, ja varsinainen biosuodatusrakenne hulevesien
laadulliseen käsittelyyn käsittää 260 m2/26 m3. Biosuodatusrakenne varustetaan salaojilla sekä
ylivuotorakenteella, jonka kautta tilavuuden ylittävä vesimäärä puretaan viereiseen ojaan. Bio-
suodatusalueen kasvillisuus valitaan kosteutta kestävästä lajistosta.

Pysäköintialueen laajennusosan hulevedet käsitellään pysäköintialueen eteläpuolelle toteutetta-
valla biosuodatuskaistalla, jonka tilavuus on vähintään 1 m3. Biosuodatusrakenne varustetaan sa-
laojilla sekä ylivuotorakenteella, jonka kautta tilavuuden ylittävä vesimäärä puretaan viereiseen
ojaan. Biosuodatusalueen kasvillisuus valitaan kosteutta kestävästä lajistosta.
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5.2 Merivesitulvan hallinta

Tontin rakennusten alimpana rakentamiskorkeutena tulee käyttää vähintään tulevaisuuden en-
nusteella kerran 250 vuodessa toistuvaa merivedenpinnan maksimikorkeutta aaltoiluvara huomi-
oituna. Turvalliset rakentamiskorkeudet Helsingin rannikolla -raportissa vuodelle 2100 annetaan
turvalliseksi rakentamiskorkeudeksi voimalaitoksen kohdalla taso +3,27.

Jotta voimalaitoksen toiminnan kannalta tärkeät liikennejärjestelyt pysyvät ajettavina harvinai-
senkin meritulvan aikaan, tulee näiden ajoyhteyksien olla ensimmäisessä vaiheessa vähintään ta-
solla 2,0 ja myöhemmässä vaiheessa vähintään +2,8. Pelastusreitit merkitään tulvan uhatessa
erikseen asennettavilla merkkipaaluilla.

Meritulvaan voidaan varautua voimalaitoksen toiminnassa, esimerkiksi tihentämällä polttoaine-
kuljetuksia ja täyttämällä polttoainesiilot mahdollisimman täyteen, tai tarvittaessa korvaamalla
kivihiili ja biomassa maakaasulla. Mikäli Suomenojan autovaakaa ei voida käyttää merivesitulvan
vuoksi, voidaan se tarvittaessa korvata esim. Inkoon autovaa’alla.
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PELASTUSREITIT UUDET HANKKEET, ASEMAPIIRUSTUS 17.10.2016

3,6 m

PELASTUSTIE LEV. 3,5m

NOSTOPAIKKA

NOSTOPAIKKA

NOSTOPAIKKA

NOSTOPAIKKA

MERKKITOLPAT  3,25m 
PELASTUSTIESTÄ 10m VÄLEIN

PELASTUSTIE LEV. 3,5m
h=max. 3,6m

LIITE 7. ASEMAPIIRUSTUS  PELASTUSREITIT 
UUDET HANKKEET 1:2000

TASOKOORDINAATISTO ETRS-GK25, KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000



mänty poistetaan

huolto-
rakennus

ki
in

te
ist

ön
ra

ja

istutuksia
3,9 m

pysäköintialue
17,2 m

jk + pp
3,5 m

viistopysäköinti
6,0 m

ajorata
6,4 m

A-A
Nykyinen tilanne

huolto-
rakennus

ki
in

te
ist

ön
ra

ja

jk + pp
3,5 m

nurmialue ajorata
6,4 m

nurmialue
B-B

huolto-
rakennus

ki
in

te
ist

ön
ra

ja

pysäköintialue
18,5 m

jk + pp
3,5 m

nurmialue ajorata
6,4 m

nurmialue

B-B

Nykyinen tilanne

Tuleva tilanne

istutuksia
2,6 m

Ramboll
PL 25, Säterinkatu 6
02601 Espoo
puh. 020 755 611

su nun .

i

eenohtnuskenRa k

.

aR

k

tnke nus emoi np

ä/osa kyl

soitejanimi o

/

de

tkor teli tila

t

n

usPiir

piirt.

uS un o

v

usnro

hy

a.al yT önr

.

o

mpv

deTi tos

uutosM

o

t

tirusPi

tTon Rti/ n:o

iP irus

Viran

sältön sukse i

ö

ausl ji

ima sen rme kint jä

n

vaaittakM a

rokJuo asev

SUOMENOJA

ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAPIIRUSTUS JA LEIKKAUKSET

FORTUM
SUOMENOJAN LÄMPÖVOIMALAITOS

PYSÄKÖINTIALUE 1:500

1510022574

2
Kimmo Hell MiiaHe M. Herttua 20.04.2016

1:200

8


