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Asia Vilhovuorenkadun jatkeen asemakaavan muutosta koskeva lausunto

Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittetuvirasto on pyytänyt Turvalti-

suus-Ja kemikaaliviraston (Tukes) lausunto/joka koskee asemakaavan

muutosta Vilhovuorenkadun jatkeelle Sörnäisissä. Muutoksessa VJlho-

vuorenkadun linjausta jatketaan Kalasataman alueelle Parrulaiturille

saakka. Alueelle on suunniteltu myös Kalasataman sähköasema sekä

toimistorakennus Sörnäisten rantatien varrelle.

Tukes toteaa lausunnossaan/ että kaavamuutosalueen vieressä sijaitsee

Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitos sekä lämpökeskus. Voima-

laitosalueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi 7500 m raskaan polttoöljyn
säiliötä (toinen saatetaan muuttaa kevyen polttoöljyn säiliöksi). Lisäksi
alueella on hiilivarasto sekä jatkossa biopolttoaineen varastosiiloja. Hel-

singin Energialta saamiensa tietojen perusteella Tukes arvioi, etteivät

polttoöljysäiliöiden tulipalon tai mahdollisen räjähdyksen aiheuttamat
välittömät vaikutukset (lämpösäteily, painevaikutus) aiheuta merkittävä
vaaraa kaavamuutosalueelle. Mahdollisten tulipalojen myrkylliset ja/tai

haitalliset savukaasut voivat vaikuttaa alueella haitallisesti.

Voimalaitosten kattiloiden räjähtämisen tai mahdollisten pölyräjähdys-
ten (hiili-ja biopöly) seurausvaikutuksia on syytä tiedustella Helsingin
Energialta.

Tukesilla ei ole muuta huomautettavaa lausuntopyynnön johdosta.

Leena Ahonen
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Ympäristökeskuksen kannanotto Sörnäisten Vilhonvuorenkadun 
jatkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1152-00/14 ja 
kaavaluonnoksesta

HEL 2013-012526 T 10 03 03

Kaavoituksen yhteydessä tulee arvioida ja ottaa huomioon liikenteen 
meluhaitat sekä viereisen voimalaitostoiminnan aiheuttamat 
mahdolliset melu- ja ilmanlaatuhaitat ja turvallisuusriskit uusimpien 
suunnitelmien pohjalta. TUKESin vuonna osayleiskaavoituksen 
yhteydessä 2009 antamat suositukset eivät vastaa uutta 
suunnittelutilannetta, jossa mm. voimalaitoksen polttoainevalinnat ovat 
muuttumassa.

Alueen maaperän pilaantuneisuus edellyttää selvityksiä ja 
kunnostustoimia myös tällä kaava-alueella.

Lisätiedot
Eeva Pitkänen, vs. johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS

Päivi Kippo-Edlund
ympäristönsuojelupäällikkö
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HSY:n Dnro 255/00.02.022/2014

Vilhonvuorenkadun jatkeen asemakaavan muutos, kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
sekä suunnittelun lähtökohdista.

Kiitokset yhteydenotostanne.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä toteaa seuraavaa:
Asemakaavan muutos aiheuttaa johtosiirtoja. Asemakaavaselostuksen vesihuoltoliitteessä tulee esittää
vesihuollon täydennykset ja johtosiirrot kustannusarvioineen.
Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen, p. 1561 3312.

Jukka Saarijärvi
yksikön päällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
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Wallenberg Marjaana

Lähettäjä: Kirjaamo Helsinki
Vastaanottaja: Kilpinen Pia
Aihe: VS: Kannanotto Sörnäisten Vilhovuorenkadun jatkeen osallistumis- ja

arvioitisuunnitelmasta 1152-00/14 ja kaavaluonnoksesta

Lähettäjä: Laakso Harri
Lähetetty: 28. huhtikuuta 2014 15:15
Vastaanottaja: Kilpinen Pia
Aihe: Kannanotto Sörnäisten Vilhovuorenkadun jatkeen osallistumis- ja arvioitisuunnitelmasta 1152-00/14 ja
kaavaluonnoksesta

Hei
Kannanottoni koskien Vilhovuorenkadun jatkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1152-00/14 ja
kaavaluonnoksesta;
Helsingin Energian Hanasaaren voimalaitoksen ja lämpökeskuksen läheisyyden vuoksi on selvitettävä polttoaineiden
tulipalojen ja mahdollisten kattilaräjähdysten aiheuttamat vaikutukset kaavaluonnosalueelle. Vanhat selvitykset
eivät kenties ole enää riittävät, koska voimalaitosalueella on polttoainevalinnat muuttumassa. Näiden muutosten
aiheuttamat riskit tulee myös selvittää.

Harri Laakso
vanhempi palotarkastaja
09 310 31234 tai 050-5767001
Helsingin pelastuslaitos
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki
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Helsingin kaupunki
Kaupunkisuunnitteluvirasto
Yleissuunnitteluosasto
Mikko Juvonen

Viite: Vilhovuorenkadun jatke, kaavaluonnos

ASEMAKAAVAMUUTOS

Olette pyytäneet lausuntoa koskien asemakaavamuutosta Vilhovuoren
kadun jatkeesta Sörnäisissä. Asemakaavaluonnoksen liike- ja
toimistorakennuksen korttelialueen itäpuolella, muutosalueen välittömässä
läheisyydessä, sijaitsee käytössä olevat Helen Sähköverkko Oy:n (HSV)
Suvilahden sähkönjakeluasema sekä 2x110 kV avojohto Suvilahti-
Herttoniemi. Asemakaavan muutosalueelle EN - tontille suunniteltu uusi
Kalasataman sähkönjakeluasema ei tule korvaamaan nykyistä aluetta
palvelevaa jakeluasemaa, vaan molemmat toimivat jatkossa
sähkönjakelukäytössä rinnakkain omilla jakelualueillaan. Uusi sähköasema
valmistunee vuonna 2016.

Avojohtoa varten on vuokrattu 30 m leveä johtoaukea, jossa rakentamista
on rajoitettu sähköturvallisuuslain nojalla. Standardin SFS-EN 50341-3-7
mukaan etäisyys avojohtopylväästä tien reunaan tulisi olla vähintään 2
metriä.

Johtoalueelle ei saa rakentaa mitään kahta (2) metriä korkeampia
rakenteita ilman HSV:n lupaa. Jos johtoalueelle halutaan rakentaa
rakenteita kuten valaisimet, liikenneopasteet yms. on johdon omistajalle
esitettävä suunnitelmat ja pyydettävä kirjallinen lausunto.

Luonnoksessa on esitetty varaus raitiotielle. Standardin SFS-EN 50341-3-7
mukaan etäisyys avojohdon johtimien ja sähköistetyn radan ajojohtimien
välillä tulee olla 12,5 metriä, kun vaakasuora etäisyys on alle 6 metriä.

Luonnoksessa esitettyjen toimistorakennusten ja olemassa olevan
sähköaseman välissä sijaitsee 5 kappaletta 110 kV kaapeleita. Näistä
kauimmaiset sijaitsevat 15 metrin päässä sähköasemarakennuksesta.
Täten sähköasematontin rajan tulee olla 15 metrin päässä sähköaseman
seinästä. Näin vältytään turhilta ja kalliilta johtosiirroilta.

Luonnoksessa on esitetty, että olemassa oleva toimistorakennus puretaan.
Kyseisen toimistorakennuksen ympäri pohjoispuolelta kulkee 110 kV
syöttökaapelit Katri Valan lämpöpumppulaitokseen. Näitä tulee varoa
purkutöiden ja kadunrakennuksen aikana. Mikäli nämä kaapelit joudutaan
siirtämään, tulee siitä tehdä erillinen tarkastelu.
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Vilhovuorenkadun jatkeeseen tulee tehdä kadun rakennuksen yhteydessä
riittävät alitukset olemassa olevalta Suvilahden sähköasemalta tulevalle
Kalasataman sähköasemalle neljälle 110 kV yhteydelle sekä kahdelle 400
kV yhteydelle.

Luonnoksessa esitetyn EN-tontin alaa on laajennettava noin 5 metriä
kaakkoisreunasta.

Luonnoksessa esitetyllä liike- ja toimistorakennusten korttelialueella
sijaitsee myös noin 40 Suvilahden sähkönjakeluasemalta lähtevää
keskijännitekaapelia. Lähes kaikki tontilla olevat kaapelit on liitetty
jakelukäyttöön ympäröivän katuverkon kautta. Toimistotontin rakentaminen
edellyttää kaapeleiden siirtämistä pois rakennusalueelta.

Kaapeleiden siirtotyö voidaan aloittaa aikaisintaan uuden Kalasataman
jakeluaseman valmistumisen jälkeen.  Toimistotontilla olevien kaapeleiden
siirtäminen edellyttää riittävän levyisen vapaan korvaavan reitin
järjestämistä aiotun toimistotalon ja jakeluaseman väliin koko matkalla
Vilhovuorenkadun jatkeelta Parrukadulle.

Vilhovuorenkadun jatkeen jalkakäytävässä jakeluverkon tilatarve vaihtelee
3,5 metristä 4,5 metriin. Kaapelit asennetaan noin 0,7 metrin syvyyteen
lopullisesta kadun pinnasta pareittain päällekkäin. EN-tontin kohdalla
jalkakäytävässä kaapelit asennetaan yhteen tasoon, jolloin tilatarve paikka
paikoin on > 4,5 metriä.

Uuden sähköaseman rakentamisen aikataulussa tehtävät kaapelijärjestelyt
tehdään verkonhaltijan kustannuksella.

Lisätiedot:

Tiina Saransaari
Siirtoverkkoasiantuntija
Helen Sähköverkko Oy

sähköposti: tiina.saransaari@helen.fi
puhelin: 09 617 2049
GSM: 040 740 1629

Risto Seppänen
Yleissuunnitteluinsinööri
Helen Sähköverkko Oy

sähköposti: risto.seppanen@helen.fi
puhelin: 09 617 4216
GSM: 050 559 2978




