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ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta
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 arviointiselostukseen ja lausuu siitä
mielipiteenään seuraavaa.
Tringa keskittyy tässä mielipiteessä suunnitellun Vuosaaren voimalaitoksen (VE1)
linnustovaikutusten sekä luonnonsuojelualueille kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tarkasteluun.

Vuosaaren voimalavaihtoehdon (VE 1) vaikutukset linnustoon
Linnuston osalta ympäristövaikutusten arviointi vaikuttaa huolellisesti laaditulta. Hankealueella ja
sen ympäristössä on tehty kolmen kartoituskerran linnustoselvitys. Tärkeimmät vaikutusmekanismit
linnustoon on tunnistettu (suojavyöhykkeen kaventuminen, melu ja habitaatin menetys). Erityisesti
hankalammin hahmotettavaa melun vaikutusmekanismia linnustoon oli avattu referoimalla aiheesta
laadittuja tutkimuksia. Hankealueen ja sen lähiympäristön arvokkaiksi lintukohteiksi valitut alueet
oli selvitetty Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmästä.
YVA-selostus ei kuitenkaan tunnista Vuosaaren täyttömäen linnustollista merkitystä täysin. Alue on
Helsingin luontotietojärjestelmässä nimetty II-luokan lintualueeksi, ja tällä statuksella sitä
selostuksessa käsitellään. Vuosaaren täyttömäen linnustollinen merkitys on kuitenkin todettu tätä
laajemmaksi Tringan vuonna 2011 julkaisemassa “Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden
tunnistaminnen Uudellamaalla” -raportissa. Täyttömäen alue on yksi Uudenmaan harvoista
ruisrääkän keskittymistä ja se on merkittävä myös pikkulepinkäiselle ja muille muutolla levähtäville
varpuslinnuille. Kohde yltää linnustonsa puolesta lähes maakunnallisesti merkittävien alueiden
joukkoon. (Ellermaa 2010.)
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Kaikki VE 1:n liittyvät, ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkitut perustamisvaihtoehdot
vaikuttavat linnustoon kielteisesti. Merkittävimmät vaikutukset ovat vaihtoehdolla B, jossa
kivihiilivarasto sijoitetaan Porvarinlahden ja satama-alueen väliseen metsään. Vaikutuksia
vaihtoehdon toteuttamisella olisi niin rakentamisen kuin käytönkin aikana.

Luonnonsuojelulain 65§:n arviointi
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä Vuosaareen sijoitettavan voimalavaihtoehdon
vaikutukset Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen on arvioitu
luonnonsuojelulain 65§:n tarkoittamalla tavalla.
Arvioinnissa on tutkittu monipuolisesti voimalahankkeen vaikutuksia erityisesti Porvarinlahden
linnustoon. Osittain arviointi toteaa muutokset vähäisiksi siksi, että ne kohdistuvat verrattain
pienelle alueelle useamman lintulahden muodostamasta kokonaisuudesta. Östersundomin
lintuvesien linnustolliset arvot ovat heikentyneet 1990-luvulta. Vaikka Vuosaaren sataman
linnustoseuranta ei ole osoittanut, että sataman rakentamisella olisi ollut haitallisia vaikutuksia
mainituille lintulahdille, on lahden linnuston tilanne kehno, eikä se salli enää minkäänlaista
heikentämistä. Vaikutuksia olisi ensisijaisesti tullut verrata mahdollisuuksiin jälleen saavuttaa tämä
tilanne eikä tilanteeseen, jossa linnustoarvot ovat jo heikentyneet.
Porvarinlahden olosuhteet tulee säilyttää esimerkiksi kirjokertulle suotuisina, jotta lajilla olisi
edellytykset palata alueelle vielä tulevaisuudessa. Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet
Natura-alueen perustietolomakkeelle on merkitty kaksi paria kirjokerttuja.
Pelkästään Östersundomin yleiskaavaluonnoksen vaikutukset on arvioitu niin merkittäviksi, ettei
kaavaluonnos olisi ollut toteutettavissa sellaisenaan. Yleiskaavaa on muokattu luonnoksesta, jotta
sen vaikutukset Natura-alueelle olisivat vähäisemmät. Kyseisellä kaavalla tavoitellaan kuitenkin
edelleen erittäin massiivista asukasmäärän lisäystä ja epäsuotuisia vaikutuksia Natura-alueeseen on
todennäköisesti hyvin vaikeaa välttää. Näiden kahden hankkeen yhteisvaikutusten arvioimisessa
tulisi noudattaa varovaisuusperiaatetta ja todeta YVA:n johtopäätösten sijaan, että niiden merkitys
on todennäköisesti vähäistä suurempi.

Muuta
Ympäristövaikutusten arviointiprosessi on vaikuttanut kiitettävän avoimelta: osallisia on pyritty
laajasti tavoittamaan ja saamaan mukaan keskusteluun.

Lopuksi
Tringan mielestä VE 1:ä ei tule toteuttaa sen luontovaikutusten vuoksi. YVA:ssa painotetut
asuntorakentamiseen liittyvät positiiviset vaikutukset vaikuttavat melko vähäisiltä, eivätkä voi
kompensoida Vuosaaren alueella luontoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Östersundomin
lintulahdet eivät enää salli heikennyksiä ja ennen kuin alueen tilaa on ryhdytty tuloksellisesti
parantamaan, ei niiden vaikutusalueelle tule sijoittaa toimintaa, joka uhkaa heikentää niiden
luontoarvoja vähääkään. Luontodirektiivin edellyttämässä yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee olla
erityisen huolellinen.
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