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§ 392
Kj / Den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen om ersättning 
av högspänningsledningen i Fiskehamnens bostadsområde med en 
markkabel

HEL 2012-008634 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Maija Anttila väckta motionen vara slutligt 
behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kyösti Oasmaa, utvecklingschef, telefon: 310 25957

kyosti.oasmaa(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2012-008634 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 6.6.2012 asia 17

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Maija Anttila väckta 
motionen vara slutligt behandlad.

Föredraganden

Ledamoten Maija Anttila och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion 
att staden snarast möjligt ska utreda möjligheterna att ersätta 
högspänningsledningen genom bostadsområdet Fiskehamnen med en 
markkabel för att garantera invånarnas säkerhet.

Stadsstyrelsen konstaterar att en 110 kV elledning går genom 
delområdet Fiskehamnen och Sörnäsudden. Ledningen kommer våren 
2013 att flyttas från dess nuvarande plats cirka 100 meter söderut 
ovanpå Sumparkanalen som nu är under byggnad för att kunna inleda 
byggandet på tomterna under den nuvarande ledningen. Kostnaderna 
för flyttningen uppskattas till cirka 2,5 miljoner euro. Helen Elnät Ab har 
i samband med att detaljplanen utarbetades år 2007 bedömt att det 
skulle kosta cirka 60 miljoner euro att ersätta den nuvarande 
elledningen med en markkabel.

I den gällande detaljplanen för Sörnäsudden nr 11780 har det ovanpå 
Sumparkanalen reserverats ett område till vilket en tillfällig 
högspänningskabel får förläggas. Ledningen kommer att ligga på cirka 
20 meters avstånd från de närmaste byggnaderna.
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På grund av den ökade belastningen i innerstaden kommer 110 kV 
högspänningsledningen att ersättas med en 400 kV 
högspänningskabel i början av 2020-talet. Avsikten är att förlägga 400 
kV högspänningskabeln till en tunnel som ska byggas.

Det är ekonomiskt inte motiverat att ersätta den nuvarande 110 kV 
elledningen med en markkabel innan högspänningskabeln ovan 
anläggs eftersom markkabeln skulle vara i drift uppskattningsvis bara 
cirka 10 år.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Kyösti Oasmaa, utvecklingschef, telefon: 310 25957

kyosti.oasmaa(a)hel.fi

Bilagor

1 HEL 2012-008634 Anttila Maija valtuustoaloite Kvsto 6.6.2012 asia 17

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 12.11.2012 § 1226

HEL 2012-008634 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Maija Anttilan 
aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Kyösti Oasmaa, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 25957

kyosti.oasmaa(a)hel.fi


