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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

Lämpökuja 6, asemakaavan muutos (nro 12584)

Vuorovaikutusraportin sisältö

Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan muutok-
sen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kannanotoista, mielipi-
teistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet
niihin.

Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-
otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä
Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13.
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Kaavoituksen eteneminen
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolo 19.11.
10.12.2018

Yhteenveto viranomaisten kannanotoista

Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä
valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin ulkopuolella olevan kaasuput-
ken huomioimiseen.

Kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta saatiin seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Gasum Oy

Vastineet viranomaisten kannanottoihin

Kaasuputki tulee ottaa huomioon tontin suunnittelussa.

Yhteenveto mielipiteistä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat mm. liikenteen sujuvuuteen sekä hankkeen vai-
kutuksesta alueen luontoarvoihin ja näkymiin. Mielipiteet on otettu huo-
mioon siten, että tontin ja Vantaanjoen välinen metsäalue on tarkoitus
säilyttää ja kehittää sitä edelleen puustoisena. Mielipiteitä saatiin kaksi.

Vastine mielipiteisiin

Liikenne

Käskynhaltijantiellä liikenne on vilkasta aamulla klo 8 9 ja iltapäivällä
klo 16 17. Muina aikoina liikennettä on vähemmän, jolloin Käskynhalti-
jantien ja Liukumäentien sekä Kehä I:n liittymissä olevat liikennevalot
katkovat liikennevirtaa niin, että Lämpökujan Käskynhaltijantien ja Läm-
pökujan risteyksestä pääsee ajamaan suurellakin ajoneuvolla suhteelli-
sen sujuvasti ja muuta liikennettä häiritsemättä. Vaikutukset liikentee-
seen jäävät vähäisiksi, koska lämpölaitoksen pellettikuljetusten määrän
arvioidaan olevan vain 7 13 kuljetusta vuorokaudessa. Kehä 1:n me-
luntorjunnan parantaminen mielipiteessä mainitulla välillä ei ole mu-
kana liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2018-
2023.
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Maisema

Uuden lämpölaitoksen rakentamisen vaikutusta ja näkymistä maise-
massa on tutkittu eri ilmansuunnista ja eri vuodenaikoina esitetyin ha-
vainnekuvin.

Uusi rakennus on tontilla olemassa olevaa rakennusta kookkaampi,
mutta sen piippu jää yli 50 metriä nykyisen alapuolelle. tontin ja Van-
taanjoen välinen Oulunkylän rantapuisto on uuden lämpölaitoksen ja
joen välissä tiheäpuustoista, minkä vuoksi etenkin kesällä lehvästö pii-
lottaa hyvin uuden lämpölaitoksen Vantaanjokilaaksossa ja sen ympä-
ristössä. Puusto on sekametsää, jonka yhtenä pääpuulajina ikivihreä
kuusi osaltaan edesauttaa sen näköestevaikutusta myös talviaikaan.

Lämpökeskuksen näkymistä maisemassa pyritään minimoimaan säilyt-
tämällä Lämpökuja 6:n ja Vantaanjokilaakson välinen metsäalue ja ke-
hittämällä sitä edelleen puustoisena. Tavoite on tarkoitus sisällyttää nyt
käynnissä olevaan Oulunkylän ja Maunulan aluesuunnitelman luonnon-
ja maisemanhoitosuunnitelmaan.

Rakennusvalvonta ohjaa hanketta rakennuslupavaiheessa niin, että
uusi rakentaminen soveltuu mahdollisimman hyvin ympäristöön (Maan-
käyttö- ja rakennuslaki 117§).

Ympäristöhäiriöt

Patolan lämpökeskuksen pellettikattilan ja siihen kuuluvien laitteiden
esisuunnittelussa Helen Oy on tutkinut niiden meluvaikutuksia varmis-
taakseen, että laitteet on mahdollista sijoittaa alueelle myös meluvaiku-
tusten hyväksyttävyyden kannalta. Laitoksen muutoksille myönnetyssä
ympäristöluvassa (ESAVI, päätös 242/2018/1 21.11.2018) melua kos-
kevat päästörajat on pidetty samana, kuin nykyisellä toiminnalla on ol-
lut.

Lupaan on lisätty määräykset, joissa edellytetään pellettikattilalaitoksen
toiminnan ja siihen liittyvän liikenteen suunnittelemista ja toteuttamista
siten, että meluhaitat ympäristössä ovat mahdollisimman vähäiset. Lait-
teista ja meluntorjuntaratkaisusta on laadittava selonteko valtion ja kun-
nan ympäristönvalvontaviranomaisille ennen pellettikattilalaitoksen
käyttöönottoa.  Luvassa on määräys myös tarkastuksista, huolloista ja
tekniikan uusimisesta, joilla huolehditaan, ettei toiminta ylitä ympäristö-
luvan määräyksen raja-arvoja.  Luvassa on annettu myös toiminnan ai-
heuttaman melun mittaamisesta, seurannasta ja valvonnasta.

Rakentamisaikaiset häiriöt

Helen Oy vastaa rakentamisen aikaisista häiriöistä.
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Yhteenveto asukastilaisuudesta 20.11.2018

Asukastilaisuudessa keskusteltiin mm. lämpölaitoksen ympäristöhäiri-
öistä ja liikenteestä.
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Esittely- ja keskustelutilaisuus

Patolan lämpölaitoksen kaavamuutos

Tilaisuuden kulku

Tilaisuus alkoi hankkeiden esittelyillä. Muutaman kysymyksen ja kommenttien jälkeen alkoi
keskustelu karttojen äärellä. Jokaisesta kolmesta hankkeesta oli oma pöytänsä, joissa olivat
paikalla kunkin hankkeen suunnittelijat.

Seuraavia lämpölaitoshankkeeseen liittyviä asioita nousi esille:
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Lämpölaitosrakennuksesta toivottiin arkkitehtuuriltaan näyttävää. Lämpölaitoksen
maisemahaitta on vähäinen läheiseen K-rautaan verrattuna.
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