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Asia: Biopolttoaineiden käytön lisääminen Helsingin energiantuotannossa ― mielipide 

ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 

 

Mielipiteen jättää Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska 

Förening Tringa r.y. (rek.nro 116.353). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää 

lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden 

yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö (entinen Uudenmaan 

maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla). 

 

 

 

 

 

Tringa ry on tutustunut mainittuun ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja lausuu siitä 

mielipiteenään seuraavaa. 

 

Tringa keskittyy mielipiteessään suunnitellun Vuosaaren voimalaitoksen (VE1) hankealueen 

luontoarvoihin kohdistuviin vaikutuksiin.  

 

 

VE1 nykytilanne 
 

VE1:n mukainen voimalaitos sijoittuu Natura 2000-verkostoon kuuluvan Porvarinlahden viereen. 

Vesitse tuotavan hakkeen kuljetus sen purkupaikasta voimalalle on suunniteltu Vuosaaren satama-

alueen kylkeen Porvarinlahden puolelle. Vaihtoehto B:n mukainen kivihiilen käyttövarasto 

sijoittuisi Porvarinlahden ja satama-alueen väliselle metsäalueelle.  

 

Satama-alueen ja Porvarinlahden metsäalue on Östersundomin yleiskaavan Natura 2000-alueisiin 

kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa todettu pyylle ja kehrääjälle tärkeäksi. Alueelta löytyy myös 

METSO-ohjelman luonnontieteelliset kriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Metsä 

toimii myös (jo nykyisellään hyvin kapeana) puskurivyöhykkeenä, joka tarjoaa jonkin verran suojaa 

Porvarinlahden linnustolle sataman aiheuttamalta häiriöltä.  
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Mikäli Vuosaaren voimalaitos siihen liittyvine toimintoineen rakennetaan YVA:ssa esitetyn 

mukaisesti tulee se kaventamaan jo nykyisellään liian kapeaa puskurivyöhykettä ja itsessään 

arvokasta metsäaluetta Porvarinlahden ja satama-alueen välillä ja osaltaan lisäämään häiriötä 

Porvarinlahden lintualueella.  

 

YVA-ohjelmassa esitettyjen muiden tärkeiden lintualueiden osalta Tringa huomauttaa, että 

Vuosaaren  täyttömäki on yksi Uudenmaan harvoista ruisrääkän keskittymistä ja tärkeä myös 

pikkulepinkäiselle ja muille muutolla levähtäville varpuslinnuille. Linnustoarvojensa puolesta 

kohde täyttää lähes maakunnallisesti tärkeän (MAALI) lintualueen kriteerit. (Ellermaa 2010.) 

 

 

YVA-ohjelman kohta 11.1.6 vaikutukset luonnonsuojeluun: 
 

VE1:n osalta Natura-arvioinnissa tulee arvioida myös puskurivyöhykkeen kapenemisesta aiheutuvat 

vaikutukset ja elinympäristön menetys pyylle ja kehrääjälle.  

 

VE1:n Natura-arvioon tulee sisällyttää nyt vireillä olevien hankkeiden (Östersundomin 

osayleiskaava) vaikutusten lisäksi myös jo toteutuneiden hankkeiden vaikutukset. Erityisesti 

Vuosaaren sataman rakentamisella on ollut vaikutuksia Mustavuoren lehto ja Östersundomin 

lintuvedet Natura-alueeseen, eikä näitä jo toteutuneita vaikutuksia ole perusteltua jättää arvioinnissa 

huomioimatta.    
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