
 

 

TURKU ENERGIAN TONTIN ALUESUUNNITTELUKILPAILU   20.11.2015

   
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 
 
Määräaikaan to 5.11.2015 klo 15.00 mennessä vastaanotettiin seuraavat kysymykset (7 kpl): 
 
Kysymys 1: Ohjelmassa lukee ”Turku Energian toimitilojen uudelleen sijoittumista alueella on mahdollista 

tutkia” (s.11) ja ”…toimitilat siirretään kokonaan pois tontilta jollekin toiselle alueelle” (s13). Tu-

leeko siis tehdä 2. vaihtoehtoa?  
 
Vastaus: Kilpailijat voivat halutessaan tehdä ehdotuksen kummastakin vaihtoehdosta. Vain yhden vaihto-

ehdon esittäminen on myös mahdollista. 
 
Kysymys 2: Saisimmeko liitekuvan, joka on mainittu Inspectan lausunnossa (kilpailu asiakirja #18)?  
 
Vastaus: Lausuntopyynnön liitekartta toimitetaan kilpailijoille erillisenä asiakirjana: 

24. Öljysäiliöiden uusi sijainti  
 

Liitekartassa esitetty maanalaisten öljysäiliöiden mahdollinen uusi sijoituskohta rakennusten lä-
heisyydessä on osoitettu numerolla 14. Öljysäiliöiden lopullinen sijainti tontilla tarkentuu suun-
nittelutyön edetessä. Lausunto on pyydetty liitekartan mukaisella sijaintiratkaisulla, jotta In-
specta ottaisi lausunnossaan kantaa lähemmäs rakennuksia sijoitettujen öljysäiliöiden vaatimiin 
mahdollisiin suojatoimiin. 

 
Kysymys 3: Onko pakko säilyttää turbiinihallin rakennus? 
 
Vastaus: Alueen yksittäisten rakennusten suojeluun liittyvissä kysymyksissä on luultavasti mahdollista 

saada useita erityyppisiä vastauksia riippuen siitä kuka vastauksen antaa. 
 
Turun museokeskus on antanut ennakkolausunnon Turku Energian korttelin rakennussuojelusta 
8.9.2015. Turun museokeskus katsoo, että turbiinihalli kuuluu alueen rakennus- ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaiden rakennusten joukkoon. Museon lausunto toimitetaan erillisenä asiakir-
jana: 17. Museon lausunto (PDF) sekä lausuntoon liittyvät rakennustunnukset -kartta (PDF). 
 
Lopulliset rakennussuojeluun liittyvät kysymykset ratkaistaan Maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisesti asemakaavoituksen yhteydessä. Asemakaavan tehtävänä on luoda edellytykset ole-
massa olevan rakennetun ympäristön kehittämiselle, säilyttämiselle ja käytölle.   
 
Kilpailulla ja alueen asemakaavanmuutoksella halutaan parantaa korttelin toimivuutta ja elinvoi-
maa, tuoda lisää asuntoja keskustan läheisyyteen sekä uudistaa ja eheyttää kaupunkirakennetta 
täydennysrakentamisen keinoin. 

 
Kilpailuun kuuluvan uudisrakentamisen kerrosalatavoite on vähintään noin 20 000 k-m². Myös 
tehokkaampi kilpailuohjelman tavoitteiden mukainen laadukas rakentaminen on mahdollista. 

 
Kilpailulla etsitään alueen ympäristöä parantavaa, kaupunkikuvallisesti korkeatasoista, toimivaa 
ja toteuttamiskelpoista ideasuunnitelmaa, jolla pyritään löytämään laadultaan ja kustannuksil-
taan tasapainoinen suunnitteluratkaisu viihtyisän kaupunkimiljöön kehittämiseksi. 
 
Toteuttamiskelpoinen, mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia rakennuksia hyödyntävä ja 
alueen arvokkaita ominaispiirteitä kehittävä kaava vahvistaa paikan ainutkertaisuutta ja identi-
teettiä sekä vähentää alueiden samanlaistumista. 

 
Tarkoituksena on löytää arkkitehtonisesti omaleimaisia ratkaisuja, jossa pääpaino on vanhan ja 
uuden yhteen sovittamisessa, kohtuuhintaisessa asumisessa sekä vaiheittaisessa toteutettavuu-
dessa.  



 

 

 
Kilpailun tuloksia hyödynnetään alueen asemakaavamuutosta laadittaessa. 

 
Kysymys 4: Varavoimalaitos: Onko varavoimalan nykyisten käytöstä poistettujen kattilahallien vastaiset sei-

nät jo nykyisellään 5kN/m2 paineen kestävät vai tarvitaanko uusien suojaseinien rakentamista? 
 
Vastaus: Sisäpihan puolella rakennuksessa 5 toimii varalämpökeskus, ei varavoimalaitos. Varalämpökes-

kuksen seinien paineenkestävyys tullaan selvittämään erikseen kilpailun ulkopuolella jatkosuun-
nittelun yhteydessä. Tarvittaessa uudet suojaseinät ovat teknisesti toteutettavissa.  Turku Ener-
gia tulee päivittämään sijoituslupaa varalämpökeskuksen osalta asemakaavoituksen yhteydessä, 
kun tontin kehittämissuunnitelmat tarkentuvat.  

 
Kysymys 5: Polttoainesäiliöt suoja-altaineen: Voidaanko säiliöt sijoittaa kokonaan maan alle, entä ovatko 

kaikki kolme allasta ja säiliötä välttämättömiä? Jos säiliöt pidetään maanpäällisinä, aiheutta-

vatko ne yleisvaaraa ja paljonko niiden ympärillä pitää olla suoja-aluetta; ovatko ne aidattava 

muusta piha-alueesta? Aiheuttavatko säiliöt päästöjä, mitä niissä tarkalleen ottaen varastoi-

daan? Kuinka isot säiliöt ovat nyt ja tarvitaan tulevaisuudessa? 
 

Vastaus: Lämpökeskuksen kaikissa kattiloissa tullaan käyttämään kevyttä polttoöljyä (tai mahdollisesti 
LNG-kaasua). Kattiloita varten riittää siis yksi säiliö, joka palvelee koko lämpökeskusta. Säiliön 
koko on vähintään 500 m3 (d=6,6 m, h=16). Valuma-altaan halkaisija riippuu altaan korkeudesta. 
Säiliön tulee olla ns. makaava säiliö, jos se sijoitetaan maan alle. 

 
Palo- ja rakennuslupaviranomaiset ottavat kantaa paloturvallisuusasioihin. Esimerkiksi Luolavuo-
ressa turvaetäisyys säiliön vaipasta lähimpään rakennukseen on 11,6 m. Etäisyyttä voidaan to-
dennäköisesti pienentää rakenteellisin toimenpitein. Kilpailun ulkopuolella jatkosuunnittelun 
yhteydessä säiliöstä tullaan laatimaan erikseen paloturvallisuusselvitys, jossa määritellään tarvit-
tavat etäisyydet, rakenteet, sammutuskalusto yms. Kilpailijoiden on kuitenkin hyvä tiedostaa, 
että polttoainesäiliöiden sijoituspaikkoihin liittyy aina turvallisuusvaatimuksia.  

 
Säiliöauton on päästävä tuomaan kuormat esteettä. Öljyn purkupaikkaa ei ole vielä tontille tai 
sen lähiympäristöön määritelty. Purkupaikan koko on noin 12 m x 5 m ja koko autoyhdistelmän 
pituus yli 20 m. Alustavasti on suunniteltu purkupaikkaa Linnankadulle niin, että johto vedettäi-
siin säiliöön maan alla tai rakennuksien alta/läpi. 

 
Kysymys 6: Sähköasema: Säilytetäänkö, ja onko sen ympärillä riittävät suojaseinät ja edessä riittävä suoja-

alue nykyisellään viereisiin rakennuksiin nähden vaikka viereisten rakennusten käyttötarkoitusta 

muutettaisiin? Onko uudelle käyttötarkoitukselle mitään rajoituksia? Ovatko rakennukset 7 ja 8 

edelleen käytössä ja säilytetäänkö ne?  
 

Vastaus: Rakennus 7 on muuntajabunkkeri ja säilytetään. Rakennus 8 on olemassa oleva sähköasemara-
kennus ja säilytetään. Rakennukset ovat operatiivisessa käytössä. 

 
Nykyisten muuntajien suojaseinät (rakennus 7) ovat rakennusvalvontaviranomaisen vaatimat ja 
määrittämät perustuen nykyisiin ympärillä oleviin toimintoihin. Vanhoilla muuntajilla (rakennuk-
sen 8 päädyssä) ei suojaseinää ole. Korttelia ja sen toimintoja kehitettäessä muuntajien suojasei-
nien vaatimukset ja toteutustavat tullaan tarkastelemaan uudelleen. Rakennusvalvontaviran-
omainen määrittää toimintojen yhteensopivuuden, etäisyydet sekä tarvittavat palo-osastoinnit. 

 
Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon myös muuntajien siirtotiet. Muuntajalavettia varten tarvi-
taan 6m leveä kulkutie, jonka kantavuus 100 tonnia, mutkien sisäsäde vähintään 10 m ja poikit-
taissuuntainen kaltevuus enintään 1:30. Reitin tulee olla tasainen ja käyttökunnossa viimeistään 
yhden vuorokauden kuluessa siitä, kun muuntajan siirtotarve (esim. yllättävä vikaantuminen) 
ilmenee. Piha-alueelle muuntajien viereen tulee pystyä sijoittumaan nostokyvyltään n.70 tonnin 
autonosturi muuntajan nostamista varten. 

 



 

 

Kysymys 7: Saisimmeko maaperätutkimuksen lausunnon alueen rakennettavuudesta? 
 
Vastaus: Kilpailijoille on jo toimitettu seuraavat kilpailuasiakirjat: 
 12. Maaperätutkimukset (DAT) 

13. Pilaantunut maaperä (PDF) 
o LF raitiovaunuhallit ympäristöarviointi 4.5.2010 

o TE Linnankatu 65 ympäristöarviointi 4.5.2015 

 
Toimitamme lisäksi maaperätutkimuksiin liittyvinä seuraavat asiakirjat: 
25. Kairausdiagrammit (PDF) ja kairauspisteet (tekstitiedosto)  

 
Muita maaperään liittyviä rakennettavuusselvityksiä ei ole saatavilla. 


