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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsinki, Lämpökuja 6 (nro 12584)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on 
pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Lämpökuja 6:n 
asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12584).

Asemakaavan muutosalue sijaitsee työpaikka-alueella ja rajoittuu 
päärataan sekä Vantaanjoen viereiseen virkistysalueeseen. Pääradan 
toisella puolella on Oulunkylän siirtolapuutarha. Kaavaratkaisu 
mahdollistaa uusiutuvan energian teollisen tuotannon lisäämisen 
Helsingin energiantuotannossa. Kaavaselostuksen liitteenä olevista 
havainnekuvista saa hyvin käsityksen haetusta toteutuksesta.

ELY-keskus kiinnittää huomiota, että aikanaan uuden voimalaitoksen 
suunnittelussa tulee erityisesti kiinnittää huomiota voimalaitosmelun 
erityispiirteisiin ja melun pienitaajuisuuden vähentämiseen. Sama 
koskee myös ilmanlaatua ja pölyä.

Geologian tutkimuskeskuksen Happamat sulfaattimaat -karttapalvelun 
perusteella happamien sulfaattimaiden esiintymisen todennäköisyys 
alueella on kohtalainen. Näin ollen on mahdollista, että savialueella 
esiintyy happamia sulfaattimaita. Tämä tulisi huomioida suunniteltaessa 
maarakennustöitä. Pilaantuneiden maiden tilanne on käyty 
selostuksessa riittävällä tarkkuudella läpi.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut 
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä 
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

TIEDOKSI UUDELY: Olli Jakonaho, Elina Kerko, Larri Liikonen, Elina Oinonen, 
Anna Puolamäki, Marjo Vuola, Henrik Wager
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Asia Tukesin lausunto koskien Lämpökuja 6:n asemakaavan muutosehdotusta 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut Helsingin kaupun-
kiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelun lausuntopyynnön, joka kos-
kee esitystä Oulunkylän Lämpökuja 6 asemakaavan muuttamiseksi. Asemakaa-
van muutoksen kohteena oleva tontti sijaitsee työpaikka-alueella ja rajoittuu 
päärataan sekä Vantaanjoen viereiseen virkistysalueeseen. Tontin luoteis-
osassa on Helen Oy:n Patolan lämpökeskus, joka on EU:n suuronnettomuus-
vaarojen torjunnasta antaman ns. SEVESO III direktiivin tarkoittama suuron-
nettomuusvaarallinen laitos. Lämpökeskus on velvollinen laatimaan toiminta-
periaateasiakirjan.  
 
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nykyisen lämpökes-
kuksen toiminnan muuttaminen. Kaavamuutoksen myötä lämpökeskuksen 
toimintaa voi muuttaa siten, että tontille sijoitetaan uusi puupellettiä käyttävä 
kattila oheislaitteineen ja savupiippuineen. Tämän lisäksi muutoksia voidaan 
tehdä polttoöljyn varastointiin.  
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt Helen Oy:n suunnitel-
mien mukaisen pellettilaitoksen rakentamisen lämpökeskuksen tontille ja ny-
kyisen lämpökeskuksen raskaan polttoöljyn säiliön muuttamisen kevyelle polt-
toöljylle (päätös 7428/36/2016, 9.1.2017). Päätöksessään Tukes on antanut 
määräyksiä ja ehtoja muutoksen turvalliselle toteuttamiselle. Muutoksen joh-
dosta on tehty riskianalyysi ja onnettomuuksien seurausanalyysi, joiden perus-
teella Tukes on arvioinut, että muutos ei aiheuta merkittävää vaaraa alueen 
asukkaille tai muulle ympäristölle. Mahdollisen pölyräjähdyksen vaikutusalue 
(15 kPa) ulottuu osin laitoksen alueen ulkopuolelle, mutta tapahtumaa pide-
tään epätodennäköisenä. 
 
Tukesilla ei ole muuta lausuttavaa kaavamuutosehdotukseen liittyen. 
 

Allekirjoitus  
  Tämän asiakirjan on allekirjoittanut ylitarkastaja Veikko Kujala. 
  

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien henkilöllisyyden ja 
allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa erilliseltä allekirjoitussivulta allekir-
joitusta klikkaamalla. Asiakirjan aitous voidaan todentaa sähköisesti. Jos 
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asiakirjaa muutetaan jälkikäteen, allekirjoitus ei ole enää kelvollinen. Sähköi-
nen asiakirja on alkuperäiskappale, eikä allekirjoituksen oikeellisuutta voi var-
mistaa paperitulosteesta. Alkuperäisen sähköisen asiakirjan voi tarvittaessa 
pyytää Tukesin kirjaamosta.
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Helsingin kaupunkiKaupunkiympäristölautakuntaKaupunkiympäristön toimialahelsinki.kirjaamo@hel.fi
KYMP/HEL 2018-007882
LAUSUNTO LÄMPÖKUJA 6 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 12584)

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt lausun-toa Lämpökuja 6 asemakaavan muutosehdotuksesta. Asemakaavan muutos (kaava-ratkaisu) koskee Lämpökuja 6:n tonttia. Tontti sijaitsee työpaikka-alueella ja rajoittuupäärataan sekä Vantaanjoen viereiseen virkistysalueeseen.
Asemakaavaehdotuksen selostuksessa todetaan asemakaavan muutosehdotuksestamm. seuraavaa:
”Lämpökuja 6:n tontille suunnitellaan uutta pellettilämpölaitosta nykyisenolemassaolevan lämpölaitoksen viereen. Tavoitteena on mahdollistaa nykyisen lämpökeskuk-sen toiminnan muuttaminen. Tontin käyttötarkoitus säilyy nykyisellään.
Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että se mahdollistaa uusiutu-vaan energiaan perustuvan kaukolämmöntuotannon ja kivihiilen osuuden vähentämi-sen Helen Oy:n energian tuotannossa.
Helsingin kaupunki omistaa tontin. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta jakaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.”
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seu-raavaa:
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Alueen nykyi-sen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston kapasiteetin riittävyys asemakaava-alu-eella tulee varmistaa. Kaava-alueen poikki kulkee HSY:n hulevesiviemäri, joka tuleesiirtää pellettikattilan ja oheislaitteiden rakentamisen vuoksi. Johtosiirrot tulee suunni-tella ja toteuttaa hankkeen yhteydessä yhteistyössä HSY:n kanssa. Suunnitelmat tu-lee hyväksyttää HSY:llä.
Lisätietoja antaa alueinsinööri Roosa Silaste, etunimi.sukunimi@hsy.fi.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Jukka Saarijärviosastonjohtajan sijainen

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Tiedoksi HSY:n kirjaamo
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LÄMPÖKUJA 6, ASEMAKAAVAN MUUTOS, HSY:N KANNANOTTOASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN

Lämpökuja 6:n tontille suunnitellaan uutta pellettilämpölaitosta nykyisen olemassaolevan lämpölaitoksen viereen.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää kannanottonaanasiasta seuraavaa:
Aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi ja uusi laitosvoidaan liittää rakennettuun vesihuoltoon.
Mikäli alueen vedenkäytön muutokset aiheuttavat merkittävää muutostarvettaolemassa oleville vesihuoltojärjestelmille, tulee ratkaisuja miettiä ja niistä sopiayhdessä HSY:n kanssa.
Yhteyshenkilönä toimii alueinsinööri Tarmo Hyvärinen, puh. (09) 1561 3312.

Jukka Saarijärviyksikön päällikkö

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.









3.3.1 Suojaetäisyydet rakennuksista
Suojaetäisyyksiä määritettäessä ulkopuoliset rakennukset jaetaan ryhmiin A ja B.
Ryhmään A kuuluvat yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset: majoitushuoneistot(hotelli, sairaala, vanhainkoti), kokoontumishuoneistot (koulu, elokuvateatteri,suurmyymälä), asuinhuoneistot (kerrostalo). Lisäksi ryhmään A kuuluu räjähteitä valmistava,varastoiva tai käyttävä laitos sekä vaarallisia kemikaaleja teollisesti käsittelevä tai varastoivalaitos.
Ryhmään B kuuluvat asuinhuoneistot (omakotitalo, rivitalo), työpaikkahuoneistot tai muutkuin asumiseen tarkoitetut rakennukset, missä ihmisiä säännöllisesti oleskelee sekä erillinenrajattu alue.
Taulukko 1
Rakennusten suojaetäisyys maakaasun siirtoputkesta
Putken nimelliskoko Etäisyys ryhmän A kohteista, m Etäisyys ryhmän B kohteista, m

10 5
 16 8

DN > 500 20 10
3.3.2 Maanpäällisten rakennelmien suojaetäisyydet
Paineenlisäysaseman ja siirtoputkistoon liittyvän paineenvähennys-, linjasulkuventtiili- jakaavinaseman suojaetäisyyden tulee olla vähintään taulukon 2 mukainen. Suojaetäisyysmitataan paineenlisäys- ja paineenvähennysasemalla suojarakennuksesta ja venttiili- jakaavinasemalla uloimmasta venttiilistä tai kaavinloukusta.
Taulukko 2
Suojaetäisyys rakennuksista, erillisistä rajatuista alueista ja muista erityiskohteista

Laite tai asema Etäisyysryhmän Akohteista, m
Etäisyysryhmän Bkohteista, m

Moottori-, moottoriliikenne-,valta- ja kantatie, rautatie, m
Paineenvähennys-,linjasulkuventtiili- jakaavinasema 50 25 25
Paineenlisäysasema 100 50 50


















