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Mielipide Helsingin Satama Oy:n Länsisataman kapasiteetin nostamiseen liittyvän hankkeen YVA-

ohjelmasta (viite UUDELY/13199/2022) 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n (rek.nro 

116.353, 3789 jäsentä loppuvuonna 2021) 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). 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on tutustunut nähtävillä olleeseen Länsisataman 

kapasiteetin nostamiseen liittyvän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja lausuu siitä 

mielipiteenään seuraavaa. 

 

Yleistä 

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Länsisataman nykyistä laiturirakennetta, rakentaa uusi kenttäalue 

eteläkärkeen ja yhdistää Länsisatama satamatunnelin avulla Länsiväylään. Laajentamisen tavoitteena on 

Tallinnan ja Helsingin välisen matkustajaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan Helsingin 

kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti. Nollavaihtoehtoa lukuun ottamatta kaikissa 

tarkasteltavissa vaihtoehdoissa (VE A, VE C, VE D) laivaliikenne Länsisatamaan lisääntyy huomattavasti, ja 

myös auto- ja henkilöliikenne satamaan kasvaa. Hankkeen vaikutukset hankealueen läheisiin tärkeisiin 

lintualueisiin tulee YVA-selostusta varten selvittää ja arvioida asianmukaisesti ja perusteellisesti. 

 

Tärkeät lintualueet hankealueen ympäristössä 

Ohjelmassa on pääosin asianmukaisesti tunnistettu varsinaisten suojelualueiden ohella hankealueen 

ympäristössä Helsingin edustalla sijaitsevat kansainvälisesti tärkeät IBA-alueet, kansallisesti tärkeät FINIBA-

alueet sekä maakunnallisesti tärkeät MAALI-alueet. Hankealueen eteläpuolisella sektorilla sijaitseva Espoon–

Helsingin matalikkojen IBA-alue (FI098) on yhdeksästä pienemmästä osa-alueesta koostuva kokonaisuus, 

joka on erittäin tärkeä levähdys- ja talvehtimisalue voimakkaasti taantuneelle, globaalisti vaarantuneelle (VU) 
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allille. Syys- ja talvikaudella IBA-alueella tavataan säännöllisesti yli 10 000 alliyksilön kerääntymiä, ja 

huippuvuosina on päästy yli 25 000 yksilön kerääntymiin (Ellermaa 2018a). Etenkin kaikki merenpohjaan 

kohdistuva maankäyttö tulee ohjata pois IBA-alueen osa-alueilta näiden tärkeiden levähdys- ja 

talvehtimisalueiden suojelemiseksi.  

FINIBA- ja MAALI-aluerajauksista hankealuetta lähimmäksi sijoittuvat yhtäältä eräät Helsingin edustan 

luotojen FINIBA-alueen ja Espoon–Helsingin rajaseudun sisäsaariston MAALI-alueen luodot ja Ourien MAALI-

alueen luodot. Kahden ensin mainitun osittain päällekkäisen aluerajauksen luodot ovat edustavaa 

saaristolinnuston pesimäaluetta etenkin naurulokille (VU), erittäin uhanalaiselle selkälokille (EN), kala- ja 

lapintiiralle (molemmat elinvoimaisia, LC) sekä meriharakalle (LC, globaalisti NT). Ourien MAALI-alue 

puolestaan on melko laajalle matalikolle sijoittuva lähekkäisten lintuluotojen rykelmä, joka on tärkeä paitsi 

ruokailu- ja levähdysalueena, myös pesimäalueena erityisesti karikukolle (EN), selkälokille (EN) sekä 

luotokirviselle (LC) (Ellermaa 2018b).  

Muita hankealueen ja hankkeen vaikutusalueen ympäristöön sijoittuvia MAALI-alueita ovat itäpuolella 

Suomenlinnan luotojen ja Harakan MAALI-alue sekä eteläkaakossa Kuivasaaren saaristoalueen MAALI-alue. 

Näistä jälkimmäinen on erittäin merkittävä saaristoalue ja saaristolintujen pesimäalueena erinomainen 

(Ellermaa 2018b). Pesimäalueena se on edustava mm. karikukolle (EN), selkälokille (EN), haahkalle (EN), 

pilkkasiivelle (VU) sekä riskilälle (VU). Suomenlinnan luotojen – Harakan MAALI-alue taas on Uudenmaan 

edustavin pesimäalue selkälokille (EN), valkoposkihanhelle (LC), meriharakalle (LC) sekä kalalokille (LC). 

Mainituista lajeista valkoposkihanhi on lintudirektiivin liitteessä I tarkoitettu laji.  

Näille tärkeille lintualueille kohdistuvat hankkeesta aiheutuvat vaikutukset ja yhteisvaikutukset tulee arvioida 

perusteellisesti ja asianmukaisesti ajankohtaisiin linnustoselvityksiin ja pidemmän aikavälin 

havaintoaineistoon perustuen. Niin ikään kauempana hankealueesta sijaitsevaan Laajalahden–

Vanhankaupunginlahden–Viikin IBA-alueeseen kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida samaan tapaan. 
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