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Lausuntopyyntö
Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin lausunnon viitekohdassa mainitusta hakemuksesta. Lausunto on toimitettava

aluehallintovirastoon 6.3.2015 mennessä kirjallisesti ja/tai sähköisesti
Word tai rtf -tiedostona. Lausunnossa on ilmoitettava asian dnro

ESAVI/9132/2014
Asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei anneta.
Asiakirjat on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaamoon.

Lisätietoja antavat

Ympäristölakimies Merja Ahti, puh. 0295 016 393
sähköposti: merja.ahti@avi.fi

Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi
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ETELÄ-SUOMENALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295 016000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela
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KUULUTUS
Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Helen Oy
Asia Energiatunnelin rakentaminen Vuosaaresta Hanasaareen sekä valmistelulupa, Helsinki

Hakemuksen pääasiallinen sisältö
Helsingin Energia suunnittelee energiatunnelin rakentamista Vuosaaresta
Hanasaareen. Tunneli rakennettaisiin kallioperään noin 20-60 metrin syvyyteen maanpinnasta. Pääosin tunneli tulee sijaitsemaan syvällä kallioperässä Vuosaaren pohjavesialueen kohdalla. Tunneli alittaa vesiliikenne-

väyliä Vartiokylänlahdella ja Kuorekarinsalmessa. Tunnelin pituus olisi noin
12 kilometriä.
Tunneli rakennetaan, jos Helsingin kaupunginvaltuusto päättää vuonna
2015, että Hanasaaren B- voimalaitos korvataan Vuosaareen rakennettaväliä uudella monipolttoainevoimalaitoksella.
Energiatunneli on välttämätön, jotta voidaan siirtää uuden Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksen kaukolämpöteho Helsingin keskustan alueelle

sekä varmistaa sähkön muunto- ja siirtokapasiteetin riittävyys Helsingin
alueella.

Energiatunnelin rakentamisen ja käytön ei arvioida aiheuttavan haittoja ei-

ka edunmenetyksiä yleiselle eikä yksityiselle edulle.
Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 4.2. - 6.3.2015 Helsingin kaupungin
ilmoitustaululla ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustaululla. Kuulutus on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Helsingin kaupungin kirjaamossa, osoite: Pohjoisesplanadi 11-13.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE | ymparistoluvat.etela@avi.fi
puh. 0295016000 Hämeenlinnan päätoimipaikka Helsingin toimipaikka
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Ratapihantie 9
kirjaamo.etela@avi.fi PL 150, 13101 Hämeenlinna PL 110, 00521 Helsinki
www.avi.fi/etela

Muistutusten ja mielipiteiden tekeminen
Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua
asia saattaa koskea (asianosainen). Viranomaisilta, joita asia koskee, pyydetään lausunto. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet voidaan esittää vapaamuotoisesti.
Ohjeet muistutusten tekemiseen
Muistutuksista tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero

yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero
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muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus
yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta säh-

köisesti
mahdollisen asiamiehen valtakirja tai muu luotettava selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 6.3.2015
ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus

tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (EteläSuomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) kahtena kappaleena.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös
kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Merja Ahti, puh. 0295 016 393
sähköposti: merja.ahti@avi.fi

Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi
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KUNGÖRELSE
Tillständsansökan enligt vattenlagen
Sökande Helen Ab
Arende Byggande av en energitunnel frän Nordsjö tili Hanaholmen och tillständ för
förberedelser, Helsingfors

Ansökans huvudsakliga innehäll
Helsingfors Energi planerar byggandet av en energitunnel frän Nordsjö tili
Hanaholmen. Tunnein skall byggas i berggrunden ungefär pä 20-60 meters djupt under marknivän. l huvudsaken kommer tunnein i närheten av
Nordsjös grundvattenomräde att gä djupt nere i berggrunden. Tunnein löper under farleden för vattentrafik vid Botbyviken och Norsörssundet. Tunnels längd är ungefär 12 kilometer.

Tunnein byggs om Helsingfors stadsfullmäktige är 2015 besluter att Hanaholmens B-kraftverk ersätts med ett nytt flerbränslekraftverk i Nordsjö.
Energitunneln krävs för flyttandet av fjärrvärmen frän det nya flerbränsle-

kraftverket i Nordsjö tili Helsingfors centrum och för att säkerställa elektricitetens transformerings- och överföringskapacitet i Helsingfors omnejd.
Byggandet och användandet av energitunneln förväntas inte orsaka olägenheter eller förluster för allmänna eller enskilda intressen.
Framläggande av kungörelsen och ansökningshandlingarna
Denna kungörelse hälls framlagd 4.2 - 6.3.2015 pä anslagstavlan i Helsingfors stad och anslagstavlan i Regionförvaltningsverket i Södra Finland.
Kungörelsen kan dessutom läsas pä adressen www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Under kungörelsetiden hälls ansökningshandlingarna offentligt framlagda i
Helsingfors stads registratorskontor, adress: Norra esplanaden 11-13.
Framställande av anmärkningar och äsikter
Anmärkningar med anledning av ansökan fär framställas av dem vars rätt

eller fördel ärendet kan beröra (parterna). Utlätande begärs av berörda
myndigheter. Andra an parterna har rätt att framföra sin äsikt med anledning av ansökan.
REGIONFÖRVALTNINGSVERKET l SÖDRA FINLAND, ANSVARSOMRÄDET FÖR MILJÖTILLSTÄND | ymparistoluvat.etela@avi.fi
tfn 0295 016 000 Huvudverksamhetsstället i Tavastehus Verksamhetsstället i Helsingfors
fax 03 570 8002 Birger Jääriin katu 15 Bangärdsvägen 9
registratur.sodra@rfv.fi PB 150, 13101 Tavastehus PB 110, 00521 Helsingfors
www.riv.fi/sodra

Skriftliga anmärkningar och äsikter kan formuleras fritt.
Anvisningar om framställandet av anmärkningar
Av anmärkningarna ska framgä följande:
anmärkarens namn, postadress, eventuell e-postadress och telefonnummer

sökandens namn, det ärende och det diarienummer som nämns ovan,
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namn och fastighetsbeteckning
preciserade yrkanden samt grunderna för dessa
anmärkarens eller ombudets underskrift, om anmärkningen inte lämnas

in elektroniskt
fullmakt för ett eventuellt ombud eller annan pälitlig utredning över ombudets behörighet.
Anmärkningar och äsikter ska lämnas in senast 6.3.2015 i första hand med
den elektroniska anmärkningsblanketten www.rfv.fi/anmarkninc] eller elek-

troniskt (ymparistoluvat.etela@avi.fi) eller skriftligt per post (Regionförvaltningsverket i Södra Finland, adress PB 110, 00521 Helsingfors) i tvä exemplar.

Delgivning tili delägare av fastigheten
Den som är delägare i en fastighet ombeds ge denna delgivning även tili
fastighetens eventuella övriga innehavare.

Ytterligare upplysningar ger
Miljöjurist Merja Ahti, tfn 0295 016 393
e-post: merja.ahti@avi.fi

Miljöräd Juha Helin, tfn 0295 016 398
e-post: juha.helin@avi.fi

