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Lausunto Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista koskevasta ympä-

ristövaikutusten arviointiohjelmasta 

 

 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat 
-vastuualue on pyytänyt Väylävirastolta lausuntoa Helsingin Satama Oy:n Länsisataman kapasiteetin 
kasvattamista ja satamatunnelia koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 
 
Hankkeessa Länsisataman nykyistä laiturirakennetta laajennetaan ja etelä kärkeen rakennetaan uusi 
kenttäalue.  
Tallinnan ja Helsingin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan, minkä seurauksena ny-
kyisen kaltainen toiminta Länsisatamassa lisääntyy.  
Helsingin Satama Oy:n tavoitteena on kasvattaa Länsisataman kapasiteettia vastaamaan keskittämi-
sen myötä lisääntyvää liikennettä. 
 
Suunnitellulle hankealueelle johtaa väylä nro: 4710, Helsingin Länsisataman väylä jossa väyläosuuden 
omistaja ja ylläpitäjä on Helsingin Satama. 
Väylän ulko-osa joka jää suunnittelualueen rajauksen ulkopuolelle omistaja ja ylläpitäjä on Väylävi-
rasto. 
 
Väylävirasto toteaa lausunnossaan että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulisi tarkastella li-
sääntyvän liikenteen muutosten vaikutukset Länsisataman merenkulunliikenteeseen ja meriväyliin. 
 
 
 

Yksikönpäällikkö Simo Kerkelä 
  
  
  
Aluepäällikkö Keijo Jukuri 

 
 
 
 

Tiedoksi Olli Holm, Kaj Lundqvist, Kirjaamo 
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15.11.2022 ESAVI/39075/2022 
Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat
Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
Postiosoite: PL 1, 13035 AVI | Käyntiosoite: Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna

puh. 0295 016 000 Helsingin toimipaikka Kouvolan toimipaikka
kirjaamo.etela@avi.fi Ratapihantie 9 Kauppamiehenkatu 4
www.avi.fi

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

lausuntopyyntö 17.10.2022, UUDELY/13199/2022

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamisen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Helsingin Satama Oy suunnittelee Länsisataman nykyisen 
laiturirakenteen laajentamista ja uuden kenttäalueen rakentamista 
eteläkärkeen. Lisäksi on tarkoitus rakentaa satamatunneli 
Länsisatamasta Länsiväylälle. Tavoitteena on keskittää Tallinnan ja 
Helsingin välinen matkustajaliikenne Länsisatamaan.

Arvioitavat vaihtoehdot:

VE0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehto ei 
mahdollista liikenteen keskittymistä koskevan 
periaatepäätöksen toteuttamista. 

VEA: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin läntinen suuaukko sijaitsee Ilmarisen-
talon (Porkkalankatu) pohjoispuolella. 

VEC: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. 
Satamatunneli ylittää Helenin öljyluolat. Vaihtoehto 
edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua Helenin 
öljyluolien alueella. Öljyluolien käyttöön jättäminen 
edellyttää lisäselvityksiä. Helenin lauhdevesikanaali 
siirretään. 

VED: Satamanlaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. 
Tunneli ylittää Helenin öljyluolat ja ne poistetaan 

http://www.avi.fi/
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käytöstä. Länsiväylän päässä yhteiskäyttötunnelille on 
suunniteltava ja toteutettava korvaava reitti. Vaihtoehto 
edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua Helenin 
öljyluolien alueella. Helenin lauhdevesikanaali siirretään.

Satamatunnelin maanalainen osuus sijoittuu tiheästi rakennetulle 
kantakaupungin alueelle Jätkänsaareen, Kamppiin ja Ruoholahteen. 
Hankealueen läheisyydessä sijaitsee asutuksen lisäksi useita helposti 
häiriintyviä kohteita kuten kouluja ja päiväkoteja. Hankealueella tai 
sen läheisyydessä sijaitsee mahdollisesti maalämpökaivoja ja 
hankkeen vaikutusalueella useita uimarantoja. Satamatunnelin 
rakentamisen, käyttöönoton ja testauksen kestoksi arvioidaan noin 
viisi vuotta.

Lausunto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat 
-vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö lausuu asiasta 
seuraavaa: 

Melu, tärinä, runkomelu

Kalliotunneleiden louhinta aloitetaan Länsisataman ja Länsiväylän 
suuaukolta ja suoritetaan perinteisenä maanalaisena poraus- ja 
räjäytyslouhintana. Louhekuljetukset suuntautuvat Länsiväylälle tai 
meritse proomuilla joko suoraan käyttökohteisiin tai 
välivarastointipaikoille. Osa louhoksesta voidaan hyödyntää 
satamalaiturien ja kenttärakenteiden laajennuksessa. Arviointityön 
osana selvitetään louheen hyödyntämismahdollisuuksia 
pääkaupunkiseudun muissa rakennushankkeissa, mahdollisia 
välivarastoja, jatkojalostusta ja loppusijoitusta.

Arviointiohjelman mukaan nykytilanteessa erityisesti tieliikenne 
aiheuttaa merkittävää ympäristömelua koko hankealueella ja usean 
yksittäisen asuinrakennuksen luona ohjearvot ylittyvät. 
Raitioliikenteen melun ja tärinän vaikutukset rajautuvat 
liikennereittien läheisyyteen. Sataman toiminnan meluvaikutuksia 
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seurataan ympäristöluvan mukaisesti. Arviointityön osana tehdään 
rakentamisen aikainen melumallinnus ja merialueella laivaliikenteen 
lisääntymisen melumallinnus. Lisäksi arvioidaan asiantuntija-arviona 
louhekuormakuljetusten meluvaikutusta. Mallinnusten tulosten 
perusteella esitetään toimet meluvaikutusten vähentämiseksi. 
Arvioinnissa tarkastellaan myös tunnelin rakentamisen aiheuttamaa 
runkomelua sekä tärinää. 

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää esitettyä arviointitapaa 
riittävänä. Rakentamisen aikaiset melu-, tärinä- ja runkomeluhaitat 
voivat olla ympäristöterveyden kannalta merkittäviä ja niiden 
arviointiin ja torjuntaan tulee arviointiselostuksessa kiinnittää 
erityistä huomiota. Selostuksessa tulee myös kuvata, miten 
torjuntatoimenpiteiden riittävyyden seuranta aiotaan toteuttaa. 
Tärkeää on tuoda myös selvästi esille, miten kokonaismelutilanne 
häiriintyvissä kohteissa muuttuu satamatunnelin ollessa toiminnassa 
verrattuna nykytilanteeseen. 

Arviointityön osana tehdään erillisselvityksinä muun muassa 
meriläjitettävien massojen riskiarvio, louheen välivarastointi, 
sameuden ja kiintoaineen leviämismallinnus, sedimenttikartoitus ja 
melumallinnus.

Pöly

Satamatunnelin liikenteen päästöjen leviäminen ympäristöön eri 
toteutusvaihtoehdoissa arvioidaan leviämismallilla. Mallinnettavat 
epäpuhtaudet ovat typpioksidi, hengitettävät hiukkaset ja 
pienhiukkaset.

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää esitettyä arviointitapaa 
riittävänä. Arviointiselostuksessa tulee myös esittää toimenpiteet, 
miten pölyhaittoja ehkäistään ja miten toimenpiteiden riittävyyttä 
seurataan rakentamisen aikana.



ESAVI/39075/2022 4 (4)

Uimaveden laatu

Ruopattavien massojen määräksi on arvioitu korkeintaan 660 000 
kiintoteoreettista kuutiometriä. Arviointityön osana tehdään 
erillisselvityksinä meriläjitettävien massojen riskiarvio, sameuden ja 
kiintoaineen leviämismallinnus sekä sedimenttikartoitus. Näiden 
tulosten perusteella määritetään massojen sijoituspaikkavaihtoehdot. 
Ruoppausten aikana ei ole mahdollista käyttää suojaverhoa 
sameuden leviämisen estämiseksi, koska satamatoiminnot ovat 
käytössä ruoppaustyön aikana. 

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että 
ruoppauksen vaikutusten arvioinnissa tuodaan esille myös 
vaikutukset uimarantaveden laatuun.

Maalämpökaivot

Arviointiohjelman mukaan hankealueella tai sen läheisyydessä 
sijaitsee mahdollisesti maalämpökaivoja.

Ympäristöterveydenhuoltoyksikkö pitää tarpeellisena, että 
mahdolliset maalämpökaivot kartoitetaan ja hankkeen vaikutukset 
niihin arvioidaan.

Ympäristöterveydenhuollon 
ylitarkastaja Erja-Riitta Tarhanen

Tiedoksi Helsingin kaupunki, ympäristöterveys
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Viite: UUDELY/13199/2022. Lausuntopyyntö Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 

LAUSUNTO KOSKIEN HELSINGIN SATAMA OY:N LÄNSISATAMAN LAAJENTAMISTA 
KOSKEVAA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAA 

 

Helsingin Satama Oy on toimittanut Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja 
Ympäristökeskukselle Länsisataman kapasiteetin kasvattamista ja satamatunnelia 
koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja 
Ympäristökeskus on pyytänyt Geologian tutkimuskeskusta lausumaan asiassa. Tämä 
lausunto koskee hankkeen YVA-ohjelmassa esitettyjä vesistövaikutusten arviointia. 
 

Ympäristövaikutusten arviointi tehdään asiantuntijatyönä. Vesistövaikutusten osalta 
hyödynnetään tietoa vesialueen nykyisestä tilasta sekä olemassa olevaa tutkimus- ja 
tarkkailutietoa. Vesistörakentamisen (ruoppaus, merialueen täytöt) vaikutuksia 
arvioidaan lisäksi sedimenttiselvityksen sekä kiintoaineen ja sameuden leviämisen 
mallinnuksen avulla. 
 
Satamalaiturin laajennukseen liittyvien ruopattavien massojen määrä on riippuvainen 
valitusta laitureiden ja eteläisen satamakenttäalueen laajennuksen reunarakenteiden 
työtavasta. Pitkäaikaisen satama- ja telakkatoiminnan seurauksena on alueen 
pohjasedimentin oletettu olevan pintaosiltaan pilaantunutta ja siten meriläjitykseen 
kelpaamatonta. Nämä massat on suunniteltu toimitettavan proomukuljetuksen ja 
välivarastoinnin kautta asianmukaiseen pilaantuneiden maiden vastaanottoon. 
Jatkosuunnittelussa on suunnitelmissa myös määrittää tarkemmin pilaantuneiden 
maiden ja sedimenttien käsittelyn vaihtoehdot. Mereen läjityskelpoiset ruoppausmassat 
on suunniteltu sijoitettavan vesilain luvan mukaiselle Koirasaarenluotojen 
meriläjitysalueelle. Satamatunnelin rakentamiseen tarvittavat arvioudut ruoppaus- ja 
täyttömäärät eivät tule esille ohjelmassa, vaan ne tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
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Geologian Tutkimuskeskus (GTK) on tutustunut kyseiseen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmaan ja haluaa korostaa seuraavia asioita ohjelmaa koskien. 
 
Koska ruoppausten aikana ei käytössä olevien satamatoimintojen vuoksi ole mahdollista 
käyttää suojaverhoa sameuden leviämisen estämiseksi, tulee huomiota kiinnittää 
muihin mahdollisiin leviämistä vähentäviin tai rajoittaviin toimenpiteisiin.  
 
Geologian Tutkimuskeskus katsoo, että Länsisataman laajennuksen 
ympäristövaikutusten arviointiohjelma on merenpohjan geologisten parametrien osalta 
riittävä, eikä GTK:lla ole asiasta muuta huomautettavaa. 

 

Olli Breilin    Jouni Pihlaja 

Johtaja, operatiivinen toiminta   Yksikön päällikkö 
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
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141 §
Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle Länsisataman laajentamista 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

HEL 2022-012186 T 11 01 05

UUDELY/13199/2022

Päätös

Pormestari antoi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
selle (ELY-keskus) Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma) 
seuraavan lausunnon: 

YVA-ohjelmassa on tunnistettu hyvin hankkeen toteuttamisesta aiheu-
tuvia rakentamisen aikaisia ja lopputilanteen mukaisia ympäristövaiku-
tuksia. Vaikutusten arvioinnissa ja selostusvaiheessa on tärkeää sel-
västi erotella rakentamisen ja käytön aikana syntyvät vaikutukset. 
Hankkeen suunnittelua on tehty ja tehdään parhaillaan yhteistyössä 
Helsingin kaupungin asiantuntijoiden, hankkeen edustajien sekä han-
kekonsultin kesken. YVA-menettelyssä toteutettavien vaikutusarvioin-
tien tietoja ja johtopäätöksiä tullaan hyödyntämään Satamatunnelin 
asemakaavassa.

Hankkeen suunnittelu ja arviointi on tarpeen tehdä tiiviissä vuorovaiku-
tuksessa kaupungin kanssa ja kaupungin yleisiä periaatteita noudat-
taen, koska suunniteltava tunneli on merkittävä liikennejärjestelmän 
muutos, erittäin haastava suunnittelu- ja toteutustehtävä tiiviissä kau-
punkirakenteessa ja sen vaikutukset ovat laajat. Satama-alueen laa-
jennuksen ja laiturirakentamisen yhteydessä toteutettavat toiminnot ja 
rakenteet sijaitsevat muun kaupunkirakenteen välittömässä läheisyy-
dessä tai vaikutusalueella ja yhteensovitusta olemassa oleviin toimin-
toihin ja rakenteisiin tarvitaan niiden osalta. Lisäksi kaupunki on maa-
nomistajana useassa suunnittelu- ja toteutuskysymyksessä.

YVA-ohjelman tekstiosuudesta poiketen on tunnelin läntisen suuaukon 
sijaintia vaihtoehdoissa C ja D on siirretty Iso-Pässi-saaren sijaan Mor-
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sian-saaren kohdalle. Vaihtoehto on ollut esillä sataman ja kaupungin 
välisessä yhteistyössä ja esimerkiksi kaupungin laatimien osayleiskaa-
vaskenaarioiden lähtötietona. YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien 
arviointien pohjatietona tulee käyttää viimeisintä suunnitteluvaihtoehtoa 
myös C ja D vaihtoehtojen osalta.

Hankealueen rajausta tulisi muuttaa siten, että koko Länsisataman sa-
tama-alue sisältyisi ympäristövaikutusten arviointiin. Uudet laiturijärjes-
telyt, etelän laajennusalue sekä satamatunnelin mukanaan tuoma lii-
kenneyhteys vaikuttavat ajoneuvoliikenteen järjestelyihin sataman toi-
minta-alueen sisällä ja tällä saattaa olla vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja kuuluvat siten ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelyn piiriin.

Laiturien uudelleen järjestelylle ja satamakentän laajennukselle ei oh-
jelmassa esitetä vaihtoehtoisia toteutustapoja, ainoastaan toteuttamat-
ta jättäminen. YVA-ohjelmassa viitataan kaupunginvaltuuston satama-
toimintojen kehittämisestä ja sen velvoitteesta mahdollistaa lisääntyvä 
laivaliikenne Länsisatamassa. YVA-ohjelmasta ei ilmene onko laiturijär-
jestelyjen osalta tarkasteltu muita tapoja järjestää laivapaikat siten, että 
ne vastaavat ennustetun tulevaisuuden laiva- ja ajoneuvoliikennemää-
rän tarpeeseen. Ohjelmasta tulisi ilmetä onko esimerkiksi laivojen lii-
kennöintiaikoihin vaikuttamalla tai laitureiden toisin sijoittamisella mah-
dollista järjestää liikenne satamakentällä siten, että laajennusaluetta ei 
tarvittaisi tai se olisi olennaisesti pienempi.

Rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen lisäys tulee arviointiohjel-
man mukaan olemaan noin 320 ajoneuvoa vuorokaudessa. YVA-
selvitysvaiheessa tulee ilmaista tarkemmin, tarkoitetaanko liikennemää-
rän lisäyksellä jokapäiväistä vai arkipäiväliikennettä. Satamalaiturien 
rakenteiden purun ja uudisrakentamisen aiheuttama liikennemäärän li-
säys tulee arvioida ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistä haitallisia vai-
kutuksia Jätkäsaaren olemassa olevaan maankäyttöön. Vaikutusten 
arvioinnin taustaksi tulee esittää arviota satamalaiturin laajennuksen 
työmaavaiheen aiheuttamasta liikenteen lisäyksestä sekä työmaavai-
heen kestosta.

Arvioinnin yhteydessä tulee kiinnittää huomiota rakentamisen aikaisen 
raskaan liikenteen määrään ja järjestelyihin ja mahdollisuuksien mu-
kaan vähentää liikenteen haitallisia vaikutuksia kaupunkialueella, esi-
merkiksi suuntaamalla tunnelin louhekuljetuksia mahdollisimman paljon 
Salmisaaren suuntaan Länsiväylälle tai merikuljetuksiin. Louhekuljetuk-
set Jätkäsaaresta pois samoja katureittejä kuin laivaliikenteen aiheut-
tama henkilöajoneuvo- ja raskas liikenne on merkittävä seikka, jonka 
haittavaikutuksia tulee pyrkiä estämään mahdollisimman tehokkaasti.  
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Tunnelin suuaukkojen läheisyyteen sijoitettavien työmaatukikohtien 
suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huolellisuutta etenkin Länsisa-
taman päässä, jossa olemassa oleva kaupunkirakenne tunnelille ra-
kennettavan suuaukon ympärillä on tiivis. Tunnelista ulostulevan työ-
maaliikenteen järjestelyihin ja toiminnasta aiheutuvan haitallisten ympä-
ristövaikutusten selvittämiseen ja hallintaan tulee kiinnittää erityistä 
huomiota, jotta haittavaikutukset ovat mahdollisimman pieniä.

Satamatunnelin rakentamisen aikaisten tilapäisten liikennejärjestelyjen 
vaikutukset tulee selvittää ottaen huomioon Länsiväylän verrattain suuri 
liikennemäärä sekä sen merkittävä rooli keskustan ja sataman saavu-
tettavuudelle. Länsiväylä on myös Suomen ulkomaankaupan ja huolto-
varmuuden kannalta keskeinen liikenneyhteys. Länsiväylän alueen se-
kä sen ympäristön rajoittavat ominaisuudet työnaikaisten järjestelyjen 
toteuttamisessa tulee myös huomioida.

Vaikutusten arvioinnissa käytettävät liikenne-ennusteet tulee laatia val-
tion ohjeistuksen mukaisesti HSL:n ylläpitämällä Helmet 4.1 -mallilla. 
Vaihtoehtojen tarkastelut tehdään vuoden 2040 ennusteskenaariossa, 
jossa maankäyttö ja liikenneverkko ovat MAL2023 -suunnitelman mu-
kaisia.

Satama-alueen laiturijärjestelyiden uudistaminen ja etelän laajennusa-
lueen toteuttaminen vaatii työmaatilaa ja yhdessä sataman käynnissä 
olevan laivaliikenteen ja laivoihin suuntautuvan ajoneuvoliikenteen jär-
jestämisen kanssa tällä saattaa olla merkittävää vaikutusta tilantarpee-
seen, joka saattaa kohdistua myös satama-alueen ulkopuolelle. Työ-
maan ja satamaan kohdistuvan ajoneuvoliikenteen järjestämisen vaiku-
tuksia tulee arvioida ja yrittää löytää mahdollisimman vähän haittaa ja 
häiriötä aiheuttavia ratkaisuja toimivien työmaa-aikaisten yhteyksien 
luomiseksi. 

YVA-menettelyssä arvioitavissa vaihtoehdoissa C ja D satamatunnelin 
rakentamistoimet kohdistuvat Helen Oy:n kallioöljysäiliöihin, niiden vä-
littömään läheisyyteen tai vähintään niiden vaikutusalueelle. Säiliöissä 
on varastoitu raskasta ja kevyttä polttoöljyä vuosikymmenien ajan, va-
rastointi on osin tai kokonaan mahdollisesti päättymässä. Suoraan kal-
lioöljysäiliöihin kohdistuvien tai niiden vaikutusalueella tehtävien toi-
mien ympäristövaikutuksia, kuten esimerkiksi öljyn leviämistä, tulee ar-
vioida ja ehkäistä haitallisten ympäristövaikutusten aiheutuminen. 

Jätkäsaaren asuinrakennusten meluntorjunnan suunnittelussa on käy-
tetty tuolloin tiedossa olleita laivojen melupäästö- ja liikennöintimääriä. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee selvittää, minkälaisia muutok-
sia laiva- ja katuliikenteen lisääntyminen melupäästöihin aiheuttaa ja 
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arvioida päästöjen vaikutusta olemassa olevaan kaupunkirakentee-
seen. 

Arviointiohjelmassa on esitetty, että tunnelin läntinen suuaukko toteute-
taan betonisessa ylhäältä kattamattomassa kaukalossa, jonka pituus 
vaihtelee Länsiväylän päässä välillä 110–213 metriä vaihtoehdosta 
riippuen. Melupäästöjä ja melun leviämistä ympäristöön tunneliputkien 
suuaukkojen ja tunneliputkiin suunniteltavien avokaukalorakenteiden 
kohdalla on tarpeen arvioida sekä tarvittaessa suunnitella ja toteuttaa 
tarvittavat melusuojaukset melun leviämisen estämiseksi.

Satamatunnelin linjauksen kohdalla maanalainen rakenne saattaa vai-
kuttaa omaisuuteen sekä omaisuuden käyttömahdollisuuksiin, esi-
merkkinä maalämmön hyödyntämismahdollisuus. Arvioinnissa tulee ar-
vioida myös nämä vaikutukset riittävän laajalta vaikutusalueelta.

Satamalaitureiden muutosten mahdolliset vaikutukset Hietalahden aal-
toiluolosuhteisiin tulee selvittää. Asialla on erityistä merkitystä rannoille 
kohdistuvien aaltoiluvaikutusten arvioinnissa sekä esimerkiksi määritet-
täessä Hietalahden kaavamuutosalueen turvallisia rakentamiskorkeuk-
sia sekä rannan muotoa ja korkeusasemaa.

Kaavat

Maanalainen yleiskaava 2021

Ohjelmassa esitetyn lisäksi maanalaisessa yleiskaavassa hankealuetta 
koskee ainakin seuraava merkintä: 
Keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealue. Määräystekstin mu-
kaan aluetta on kehitettävä siten, että se palvelee ensisijaisesti keskus-
tan kehittämistä tukevia toimintoja, hallintoa ja huoltoa. Tilojen käyttö-
tarkoitus ja soveltuvuus alueelle tulee tutkia. Alueen maanalaiset tilat 
on varattu ensisijaisesti keskustan liike- ja palvelutiloja sekä keskustan 
alueen toimintoihin liittyvää yhdyskuntateknistä huoltoa sekä eri liiken-
nemuotoja varten.

Lisäksi maanalaisessa yleiskaavassa olevien aluemerkintöjen lisäksi 
sekä olemassa oleviin että suunniteltuihin tiloihin saattaa johtaa esi-
merkiksi ajotunneliyhteyksiä, jotka tulee ottaa huomioon suunnittelussa.

Maanalaisessa yleiskaavassa satamatunneli ja keskustatunneli on esi-
tetty erillisinä tunneleina. Keskustatunneli on osoitettu maanalaisessa 
yleiskaavassa merkinnällä ”Ohjeelliset suunnitellut liikennetunnelit” ja 
kaavamääräysten mukaan tunnelin toteuttamisedellytykset tulee turva-
ta. Keskustatunnelista on olemassa alustava rakennetekninen tilava-
raussuunnitelma, jonka länsipään tilavarausta on hyödynnetty satama-
tunnelin vaihtoehto A:n suunnittelussa. Keskustatunnelin  toteuttamis-
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kelpoisuus sekä liittyminen Länsiväylälle tulee turvata myös satama-
tunnelin vaihtoehdoissa C ja D. Satamatunnelin asemakaavan laadin-
nan yhteydessä keskustatunnelin toteuttamisedellytykset turvataan 
maanalaisen yleiskaavan merkinnän perusteena olevien rakennus- ja 
liikenneteknisten suunnitelmien tasoisin selvityksin. 

Satamatunnelia koskeva merkintä on: ls-1, ohjeellinen suunniteltu sa-
taman liikenteelle varattu tunneli. Merkintää koskeva määräyksessä 
sanotaan: Sataman liikennettä varten varattu tila, jonka sijainti on oh-
jeellinen. Tunneli ei ole osa tie- tai katuverkkoa. Satamatunnelin toteut-
tamisen tavasta päätetään yksityiskohtaisemman suunnittelun yhtey-
dessä. Tunnelin toteuttamisedellytykset tulee turvata.

Asemakaavat, maanalaiset ja maanpäälliset

Suunnittelussa tulee ottaa huomioon voimassa olevat hankealuetta 
koskevat maanpäälliset ja maanalaiset asemakaavat merkintöineen ja 
määräyksineen sekä arvioida hankkeen vaikutuksia näiden toteutuse-
dellytyksiin. Lisäksi tunnelilinjauksen osalta tulee arvioitavaksi hank-
keen vaikutukset maanomistajien mahdollisuuksiin hyödyntää omista-
mansa maa-alaa, esimerkkinä maalämpökaivot.

Asemakaavassa 12046 on Länsiväylän pohjoispuolella merkintä W/s 
Historiallisen sairaalakokonaisuuden maisemaan liittyvä vesialue. Alu-
eella ei saa tehdä toimenpiteitä, jotka vaarantavat sen maisemahisto-
riallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilymisen.

Satamatunneli vaihtoehdon A pohjoispään avorampin osuus sijoittuu 
pääosin kaavoittamattomalle alueelle Lapinlahden puiston asemakaa-
van 12046 mukaisesti. Asemakaavaa laadittaessa vuonna 2012 jätet-
tiin Keskustatunnelin avorampin sijainti kaavan ulkopuolelle.  Sijainti on 
sama kuin vaihtoehdossa A satamatunnelin avorampin sijainti. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 11.12.2018 Lapinlahden sairaa-
lan suunnitteluperiaatteet asemakaavan muutoksen pohjaksi. Lauta-
kunta totesi, että uhanlaisen kirvelilattakoin esiintymien turvaaminen on 
keskeistä ja suunnittelun edetessä pyritään kaikkien esiintymien säilyt-
tämiseen ja tarvittaessa myös esiintymien siirtoihin. Suunnitteluperiaat-
teissa on huomioitu Keskustatunnelin alustava aluevaraus, joka on sa-
ma alue kuin satamatunnelin vaihtoehdossa A.

Hankealueella tai sen vaikutusalueella valmisteilla olevat osayleis- ja 
asemakaavat

Länsiväylän ympäristön osayleiskaava
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Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt Länsiväylän ympäristön 
osayleiskaavan laadinnan vuonna 2022. Osayleiskaava-alue pitää si-
sällään Länsiväylän ja lähiympäristön välillä Ruoholahti–Koivusaari. 
Suunniteltu Satamatunnelin länsipää Salmisaaressa sijaitsee osayleis-
kaavan alueella. Osayleiskaavoituksen yleisenä tavoitteena on vähen-
tää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia sekä tutkia kau-
punkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Länsiväylän varrella Lautta-
saaressa ja Salmisaaressa.

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tarkastellaan parhaillaan neljää 
eri skenaariota, joissa on tutkittu ja varioitu uudisrakentamisen mahdol-
lisuuksia, laatua ja määrää, Länsiväylän este- ja häiriövaikutuksen vä-
hentämistä, Länsibaana-nimisen kevyen liikenteen yhteyttä, uutta rai-
tiotieyhteyttä Ruoholahdesta Koivusaareen sekä Länsiväylän siirtämis-
tä tunneliin Lauttasaaressa. Vaihtoehdoissa on mukana tarkastelu, jos-
sa Länsiväylä-liikenneyhteys muutetaan väylästä kaduksi. Skenaariot 
sisältävät oletuksen, että satamatunneli on rakennettu.

Skenaarioiden vaikutusarvioinnin jälkeen osayleiskaavan valmistelua 
jatketaan laatimalla suunnitteluperiaatteet, jotka käsitellään kaupun-
kiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2023. Tämän jälkeen laaditaan 
osayleiskaavaluonnos, joka valmistuu vuonna 2024. Tavoitteena on, et-
tä alueen osayleiskaava valmistuu vuonna 2025.

Helsingin sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnittelu-
ratkaisut ovat keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdolli-
suuksien kanssa. Satamatunneli-hankkeen ja Salmisaaren maankäytön 
suunnittelun yhteensovitustarve jatkuu myös YVA-menettelyn päätyt-
tyä.

Jätkäsaari, Länsisataman terminaali 1

Asemakaava-alue sisältää muutoksen, jossa kaavoittamatonta vesia-
luetta muutetaan satama-alueeksi (LS). Ehdotuksen mukaan alueelle 
saa rakentaa tarvittavien laitureiden, liikennealueiden ja autopaikkojen 
lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita. Ase-
makaava mahdollistaa henkilöliikenneterminaalin sekä liike- ja toimitila-
rakennusten rakentamisen sekä satamaliikennettä palvelevia liikenne- 
ja pysäköintijärjestelyjä. Satamatunnelin suuaukko sijaitsee tällä ase-
makaavan muutosalueella ja se on merkitty kaavaan ohjeellisena (ma-
LT Liikennetunneli, sijainti ohjeellinen). Kaavaehdotus on käsitelty kau-
punkiympäristölautakunnassa syksyllä 2022.

Muut käynnissä olevat tai käynnistyvät kaavamuutokset

Muita käynnissä olevia kaavamuutoshankkeita, joiden laadinnan vai-
heet vaihtelevat: Hietalahden asemakaava, Kampin alueita ja Leppä-
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suon kortteli 411, Kamppi, Lapinlahdenkatu 8; Kamppi, Ruoholahden-
katu 14; Kamppi, Marian kasvuyrityskampus sekä Kantakaupungin 
asemakaavojen ajantasaistaminen

Lisäksi tällä hetkellä tiedossa olevia, mahdollisesti hankkeen suunnitte-
lun ja toteutuksen aikana käynnistyviä asemakaavahankkeita ovat: 
Itämerenkatu ja Lepakonaukio AK, Hernesaaren AK ja Lapinlahden sai-
raala -rakennusta koskeva AK-muutos.

YVA-menettelyn hankealueella tai sen läheisyydessä käynnissä olevien 
asemakaavamuutosten sisältöä tulee arvioida hankkeen toteutettavuu-
den kannalta ja tehdä tarvittavassa määrin yhteensovitusta eri hank-
keiden kesken. YVA-menettelyn aikana saattaa käynnistyä myös muita, 
tässä mainitsemattomia kaavamuutoksia, joiden sisältö ja suunnittelu 
tulee ottaa tarvittavin osin huomioon.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Satamatunnelille laadittavaa  ase-
makaavaa ja edellä mainitun Jätkäsaari, Länsisataman terminaali 1 -
asemakaavan voimaantuloa.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala käynnistää satamatunnelin 
asemakaavan laadinnan julkaisemalla osallistumis- ja arviointisuunni-
telman talvella 2022–2023. Asemakaavan laadintaa edistetään ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. YVA-menettelyn yhteydes-
sä tehtäviä arviointeja tullaan hyödyntämään soveltuvin osin asema-
kaavan laadinnan yhteydessä tehtävässä vaikutusten arvioinnissa. 
Tarvittaessa arviointeja tarkennetaan kaavoituksen aikana suunnittelun 
edetessä. Tavoitteena on, että tunnelin asemakaava tulee voimaan 
vuoden 2024 aikana.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 17.10.2022
2 Lausuntopyyntö 17.10.2022, liite, arviointiohjelma
3 Lausuntopyyntö 17.10.2022, liite, arviointiohjelman liite
4 Lausuntopyyntö 17.10.2022, liite, hankkeen kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Otteet
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Ote
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 15.11.2022 ja asianosaista koskeva päätös on lähetetty 
14.11.2022.

Pormestari
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Uudenmaan ELY-keskus
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden lausunto Helsingin Sa-
tama Oy:n Länsisataman laajentamishankkeen ympäristövaikutus-
ten arviointiohjelmasta

HEL 2022-012186 T 11 01 05

UUDELY/13199/2022

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on asettanut näh-
täville 9.10.2022 Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista 
koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. YVA-ohjelmasta on 
pyydetty toimittamaan lausunnot 15.11.2022 mennessä. Hankevastaa-
vana on Helsingin Satama Oy ja yhteysviranomaisena Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Länsisataman laajentamishankkeen ympäristövaikutusten vaihtoehto-
tarkastelussa on mukana seuraavat vaihtoehdot:

• VE 0 (0-vaihtoehto): Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehto 
ei mahdollista liikenteen keskittymistä koskevan periaatepäätöksen to-
teuttamista.
• VE A: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satama-
tunnelin läntinen suuaukko sijaitsee Ilmarisen talon (Porkkalankatu) 
pohjoispuolella.
• VE C: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satama-
tunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Satamatunneli ylittää 
Helenin öljyluolat. Vaihtoehto edellyttää TUKESin louhintakiellon pur-
kua Helenin öljyluolien alueella. Öljyluolien käyttöön jättäminen edellyt-
tää lisäselvityksiä. Helenin lauhdevesikanaali siirretään.
• VE D: Satamanlaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satama-
tunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Tunneli ylittää Hele-
nin öljyluolat ja ne poistetaan käytöstä. Länsiväylän päässä yhteiskäyt-
tötunnelille on suunniteltava ja toteutettava korvaava reitti. Vaihtoehto 
edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua Helenin öljyluolien alueella. 
Helenin lauhdevesikanaali siirretään.
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Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden lausunto sisältää sekä ym-
päristönsuojelu- että terveydensuojeluviranomaisen näkemykset YVA-
ohjelmasta. Ympäristöpalvelut toteaa, että YVA-ohjelma on laadittu 
selkeästi ja johdonmukaisesti, mikä tukee YVA-selostusvaiheen vaiku-
tusarviointia.

YVA-ohjelmassa on merkittävimmiksi ympäristövaikutuksiksi arvioitu lii-
kenteeseen ja vesistöön kohdistuvat vaikutukset. Lisäksi sosiaalisten 
vaikutusten arviointi sekä vaikutukset maankäyttöön ovat ohjelman 
mukaan olennaisia. Ympäristöpalveluiden näkökulmasta erityisesti ve-
sistövaikutukset ovat merkittävässä roolissa, koska vesistöihin kohdis-
tuu useita eri toimintoja kuten ruoppaus ja meriliikenne. Vesistövaiku-
tuksiin voi liittyä myös sosiaalisia vaikutuksia, koska vesialueet ovat 
tärkeitä virkistyksen näkökulmasta.

Tunnelin louhinta on merkittävä ja monipuolinen kokonaisuus ympäris-
tövaikutuksien kannalta. Louhinnassa korostuu työmaavesien hallinta, 
joka tulee suunnitella siten, että estetään työmaavesien pääsy vesistöi-
hin. Vesipuitedirektiivin mukaan myös ravinteiden pääsy vesistöihin tu-
lee estää eikä vesiekosysteemien kemiallinen tai ekologinen laatu saa 
heikentyä. Louhinnan yhteydessä syntyvää räjäytyslankajätettä tai 
muuta roskaa ei saa päästää vesistöihin. YVA-selostuksessa tulee ve-
sistöihin kohdistuvan arvioinnin lisäksi esittää toimenpiteet, joilla vaiku-
tuksia voidaan estää ja lieventää. 

Sataman laajentamishankkeella ja tunnelilla on vaikutuksia liikentee-
seen ja liikennemääriin, jotka heijastuvat katuverkkoon sekä pääväylil-
le. Rakentamisen aikaiset liikenteelliset vaikutukset kytkeytyvät erityi-
sesti louhinnan ja rakentamisen aikana syntyvän louheen ja maa-
aineksien kuljetuksiin. YVA-ohjelmassa on todettu, että maa-ainesten 
ja louheen kuljetuksessa hyödynnetään olemassa olevaa tieverkostoa 
tai merikuljetuksia. Arvioitu liikennemäärän lisäys rakentamisen aikana 
on noin 320 raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa ja louhinnan kestoksi 
arvioidaan kolme vuotta. 

Ympäristöpalveluiden näkemys on, että kuljetusten aiheuttamat haitat 
tulee minimoida kattavasti. Kolmen vuoden aikajakso kuljetuksille on 
pitkä, joten esimerkiksi kuljetusreitit tulee suunnitella siten, että vaiku-
tukset asuinalueille minimoidaan. Raskaiden ajoneuvojen meluvaiku-
tukset ovat merkittäviä, joten yöaikaan tapahtuvia kuljetuksia tulisi läh-
tökohtaisesti välttää. Louhekuormien suojaamisesta tulee huolehtia ja 
lisäksi pölyntorjuntaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. YVA-
ohjelmassa todetaan, ettei tunnelin käytönaikaisella tilanteella arvioida 
olevan tärinävaikutuksia. Ympäristöpalvelut toteaa, että ajoliikennetun-
neleissa käytetään suuritehoisia laitteita, kuten puhaltimia, joiden 
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suunnittelussa tulee varmistaa, ettei niistä aiheudu melua ja tärinää tai 
runkomelua.

Lisätiedot
Juha Korhonen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32080

juha.korhonen(a)hel.fi

Ympäristöjohtaja
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Esa Nikunen
ympäristöjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus
Laine Leila
PL 36
00521 Helsinki

Helsingin kaupunginmuseon lausunto ympäristövaikutusten ar-
viointiohjelmasta koskien Helsingin Sataman, Länsisataman kapasi-
teetin nostamista

HEL 2022-012186 T 11 01 05

Uudenmaan Ely on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelmasta, joka koskee Länsisatamaan kapasitee-
tin suunniteltua nostamista. Hankkeessa Länsisataman nykyistä laituri-
rakennetta laajennetaan ja eteläkärkeen sijoitetaan uusi kenttäalue. 
Hankkeeseen sisältyy myös satamatunnelin rakentaminen Länsisata-
masta Länsiväylälle. Hankkeen tavoitteena on, että Tallinnan ja Helsin-
gin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan.

Ohjelmassa on seikkaperäisesti ja laajasti tuotu esiin alueen ja siihen 
liittyvien lähialueiden maisemallisia ja kulttuuriympäristöarvoja. Han-
kealue sijaitsee kaupunkirakenteessa ja maiseman muutokset tapahtu-
vat kaupunkitilassa ja rakennetulla satama-alueella.

Lähimaisema ja maisemakuvan kuvaus ohjelmassa:

Hankealue sijoittuu Helsingin kaupungin rakennettuun ympäristöön. 
Rannoilla vaihtelevat kasvipeitteiset tai kallioiset rannat sekä rakenne-
tut rannat, jotka ovat ilmeeltään pienipiirteistä asutusvaltaista rakenta-
mista tai suuren mittakaavan teolliseen tai satamatoimintaan liittyvää 
rantarakentamista. Maisemassa on lukuisia maamerkeiksi luokiteltavia 
kohteita. Näitä ovat muun muassa salmia ylittävät sillat, merkittävät ra-
kennukset ja saaristossa näkymässä erottuvat erityisesti suurikokoiset 
saaret. 

Maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteet:

Hankkeen maisemavaikutusalueella sijaitsevia valtakunnallisesti arvok-
kaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita (RKY 2009) ovat ensim-
mäisen maailmansodan linnoitussaaret
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sekä mantereen puolella olevat linnoitteet. Suunniteltujen vesiraken-
nustöiden alueilla ei ole tunnettuja vedenalaisia muinaisjäännöksiä. 
Vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä ei ole kuitenkaan käytettävissä kat-
tavaa tietoa, vaan hankkeiden toteutuksen yhteydessä

tehdään tarvittavat inventoinnit.

Maailmanperintökohteet:

Suomenlinna maailmanperintökohteena on ainutlaatuinen esimerkki 
1600–1700-lukujen sotilasarkkitehtuurista. Maailmanperintöalueeseen 
kuuluu kuusi saarta, joille linnoitus on rakennettu. Suomenlinnan 
maailmanperintökohteen suojelualue ulottuu hankealueen välittömään 
läheisyyteen satama-alueen itäpuolella sijaitsevaan Hernesaareen asti, 
josta avautuu avoin näkymä lahden yli Helsingin satamaan.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet:

Helsingin edustan merimaisema on kulttuurihistoriallisesti monikerrok-
sinen maisemanähtävyys, jota leimaa pitkä linnoitushistoria. Linnoittei-
den ja muiden sotilastoiminnan synnyttämien rakenteiden ohella alueen 
maisemalliset arvot perustuvat luonnontilaisina säilyneisiin luotoihin, 
pitkiin ja avariin merinäkymiin, maisemaa pohjoisessa reunustavaan 
Helsingin siluettiin sekä käyttöhistorialtaan monipuolisiin ja virkistyskoh-
teina arvokkaisiin sisäsaariin.

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 
2009):

Salmisaaren teollisuusalueen maisemaa hallitsevat suurimittaiset teolli-
suushistorialliset merkkikohteet, joista Kaapelitehdas ja Alkon tehdas 
ovat lisäksi onnistuneita esimerkkejä teollisuuskiinteistöjen uudelleen-
käytöstä. Lapinlahden sairaala-alue. Sairaalaa ympäröivä puisto puu-
tarhoineen on kiinteä osa sairaalan potilashoidon historiaa ja yksi Hel-
singin tärkeistä historiallisista puistoista. Lapinlahden sairaala-alueen 
rakennukset on rakennussuojelulain mukaisesti suojeltu. Hietaniemen 
hautausmaat. Lapinlahdessa, Hietaniemessä ja Taivallahdessa sijait-
see laaja ja ainutlaatuinen eri uskontokuntien hautausmaakokonaisuus. 
Hietaniemen evankelis-luterilaista hautausmaata vaalitaan kansallis-
hautausmaana. Eiran kaupunginosa, Huvilakadun korttelit ja Mikael Ag-
ricolan kirkko. Eira on yhtenäinen pääosin vuosien 1910–14 välillä ra-
kennettu kaupunginosa, johon liittyvät kiinteästi myös Huvilakadun ju-
gend-korttelit Ullanlinnassa. Itäinen Pihlajasaari, Pääkaupunkiseudun I 
maailmansodan linnoitteet. Pietarin suojaksi rakennetun puolustusket-
jun yksi osa on Viaporin meri- ja maalinnoitus. 
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Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen li-
säksi alueeseen liittyvät seuraavat maakunnallisesti arvokkaat kulttuu-
riympäristöt: Lauttasaari, Lauttasaaren eteläkärjen linnoitteet ja kesä-
majat, Meilahden huvila-alue ja Seurasaari. Helsingin empire-keskusta 
ja kivikaupunki. 

Muinaisjäännökset: 

Hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse tunnettuja 
muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kulttuuriperintökohteita. Han-
ke ei vaaranna YVA-suunnitelmassa listattuja kiinteitä muinaisjäännök-
siä. Museovirasto lausuu vedenalaisen kulttuuriperinnön inventointitar-
peen osalta.

Helsingin arvoympäristöt:

Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön toimiala on inventoinut yleis-
ten alueiden arvoympäristöt. Nämä ovat historiallisesti tai kulttuurihisto-
riallisesti merkittäviä kohteita tai edustavat tietyn aikakauden kaupunki-
rakennustaidetta, suunnitteluihanteita tai tunnettujen suunnittelijoiden 
töitä esimerkillisellä tavalla. Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useita 
arvoympäristöjä, joille ei keskellä kaupunkirakennetta kohdistu vaiku-
tuksia tämän hankkeen myötä. Seuraavista arvoympäristöistä saattaa 
avautua näkymiä hankealueen maanpäällisiin rakenteisiin.

Lapinlahden sairaalan puisto on valtakunnallisesti merkittävä rakennet-
tu kulttuuriympäristö ja osa rakennuksista on suojeltu rakennussuojelu-
lailla. Puisto on merkittävä osa sairaalan potilashoidon historiaa, arvo-
luokka I. Sairaalapuistolle on laadittu suojelutavoitteet vuonna 2004, 
joihin sisältyvät osa-alueiden hoidon ja kehittämisen tavoitteet. Kau-
punkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt puiston jatkosuunnittelun pe-
riaatteet, joiden mukaan kaikissa alueelle kohdistuvissa hankkeissa tu-
lee ottaa huomioon puistoalueen kulttuurihistorialliset, virkistykselliset, 
kaupunkikuvalliset ja maisemalliset arvot sekä kasvillisuusarvot, tavoit-
teena niiden säilyttäminen ja vahvistaminen. 

Hietalahdentori on valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen ym-
päristö ja Helsingin niemen keskeisiä historiallisia toritiloja. Bulevardi 
on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja Hel-
singin niemen keskeisiä historiallisia puistokatuja. Pajalahden puisto on 
Tallbergin puistotien molemmin puolin sijoittuva kerroksellinen laaja 
puisto.

Suojelukohteet:
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Ohjelmassa tuodaan esiin Länsisataman Terminaali 1:n suojelu (Hieta-
saarenkuja 8). Jätkäsaaren osayleiskaavassa 2004 Länsiterminaalin 
rakennus L4 (Terminaali 1) suojeltiin merkinnällä sr. Asemakaavallista 
suojelua rakennuksella ei ole. Länsisataman laajentaminen ja uuden 
terminaali- ja toimitilakokonaisuuden rakentaminen nykyisen Länsisa-
taman terminaali 1:n paikalle merkitsee, että rakennus puretaan. Tämä 
tulee selostuksessa tuoda esiin.

Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön:

Maisemavaikutukset selvitetään niiltä osin, kun hankealueella suunni-
tellaan tehtävän rakenteita maanpinnalle. Satamatunnelin suunnittelu 
on samaan aikaan käynnissä YVA-prosessin kanssa, eikä arvioitavat 
vaihtoehdot ole kaikilta selvillä. Tästä johtuen tunnelin teknisiin järjes-
telmiin liittyvät maanpäälliset rakenteet otetaan arvioinnissa huomioon 
siltä osin, kun ne ovat hankkeen arviointivaiheessa tiedossa. Maise-
maan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön kohdistuvista vaikutuk-
sista annetaan kuitenkin yleinen arvio myös niiltä osin, kun rakenteiden 
tarkat sijainnit eivät mahdollisesti ole tiedossa. Maisemavaikutukset ku-
vataan sanallisesti ja niitä havainnollistetaan tarkoituksenmukaisilla 
kartoilla ja havainnekuvilla.

Arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota muutoksen tarkasteluun. 
YVA-ohjelmavaiheessa merkittävinä asioina on tunnistettu Satamatun-
nelin tunneliaukon ja rakenteiden vaikutukset kaupunkikuvaan erityi-
sesti Ruoholahdessa. Lapinlahden sairaala-alueen lähelle sijoittuvat 
rakenteet kohdistavat vaikutuksia kulttuuriperinnöltään arvokkaalle alu-
eelle. Satama-alueen laajennus ja tunneliaukko tuottavat vaikutuksia 
lähialueelle. 

Kaupunginmuseon kannanotto:

Kaupunginmuseo on tutustunut Länsisataman laajennuksen ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelmaan. Se tulee tuottamaan havainnollista tie-
toa kulttuuriympäristöihin ja maisemaan vaikuttavista muutoksista. 
Kaupunginmuseon näkökulmasta etenkin tunnelin suuaukko Lapinlah-
den sairaalan ja -puiston läheisyydessä on sijainniltaan kriittinen ja sen 
tuottamat häiriöt kaupunkikuvaan ja läheiseen valtakunnallisesti merkit-
tävään rakennettuun kulttuuriympäristöön on käytävä ohjelmaselostuk-
sessa selkeästi ilmi. Samoin Länsisataman laajennuksen edellyttämät 
rakennusten purkaminen on tuotava esiin. Niin ikään satama-alueella 
tapahtuva täyttöjen laajuus ja niiden vaikutukset kaupunkiympäristössä 
tulee esittää havainnollisesti.

Lisätiedot
Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, puhelin: 09 310 36483
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sari.saresto(a)hel.fi

Kulttuuriympäristötiimi, kulttuuriympäristöpäällikkö
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Sari Saresto
kulttuuriympäristöpäällikkö

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Lausunto Länsisataman kapasiteetin laajentamisen YVA-ohjelmasta

HEL 2022-012186 T 11 01 05

UUDELY/13199/2022

Arviointiohjelma

Hanke ja YVA-menettely

Helsingin Satama Oy:n tavoitteena on kasvattaa Länsisataman kapasi-
teettia vastaamaan satamatoimintojen keskittämisen myötä lisääntyvää 
laiva- ja autoliikennettä. Hankkeessa Länsisataman nykyistä laiturira-
kennetta laajennetaan ja modernisoidaan sekä rakennetaan eteläkär-
keen uusi kenttäalue. Laajennettu satamalaituri pystyy palvelemaan 
paremmin lisääntyvää liikennettä. Laituripaikat eivät lisäänny. Laivalii-
kenteen lisääntyessä myös auto- ja henkilöliikenne satamaan ja sata-
masta kasvaa. Keskittämishankkeen toteuttaminen edellyttää liitännäis-
toimintona satamatunnelin rakentamista Länsisataman ja Länsiväylän 
välille, sujuvan liikenteen turvaamiseksi.

YVA-menettelyn tarve ja osapuolet

Menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yh-
tenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä 
lisätä tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan Länsisataman laajennushanke 
edellyttää YVA-menettelyä YVA-lain hankeluettelon kohdan 9 f) (pää-
osin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, 
lastaus- tai purkulaiturit kantavuudeltaan ylin 1350 tonnin aluksille) ja 
laiturien muutostöiden osalta myös YVA-lain hankeluettelon kohdan 12 
(hankeluettelon kohdissa 1-11 tarkoitettuja hankkeita kooltaan vastaa-
via hankkeiden muutoksia) perusteella.
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Hankkeesta vastaa Helsingin Satama Oy, yhteysviranomaisena toimii 
Uudenmaan ELY-keskus ja YVA-menettelyn mukaisesta arviointiohjel-
man laatimisesta vastaa konsulttityönä AFRY Finland Oy.

Arviointiohjelman sisältö

Arviointiohjelmassa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista 
sekä aikataulusta. Lisäksi ohjelma sisältää suunnitelman, mitä ympäris-
tövaikutuksia menettelyn yhteydessä selvitetään, ja miten, sekä suunni-
telman osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä. Arviointi koh-
dennetaan hankkeen todennäköisesti merkittäviin ympäristövaikutuk-
siin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioidaan käytön aikana 
syntyvien vaikutusten lisäksi rakentamistöiden sekä käytöstä poistami-
sen vaikutukset. Lisäksi hankkeen mahdollisia yhteisvaikutuksia alueel-
la olevien tai suunniteltujen muiden hankkeiden kanssa arvioidaan.

Hankevaihtoehdot

Länsisataman laajennushankkeen YVA-menettelyssä esitetään arvioi-
tavaksi yhteensä neljä eri vaihtoehtoa: 0, A, C ja D.

VE0 (0-vaihtoehto)

Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehto ei mahdollista liiken-
teen keskittämistä koskevan periaatepäätöksen toteuttamista.

VE A

Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satamatunnelin 
läntinen suuaukko sijaitsee Ilmarisen-talon (Porkkalankatu) pohjoispuo-
lella.

VE C

Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satamatunnelin ra-
kenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Satamatunneli ylittää Helenin 
kalliossa sijaitsevat maanalaiset öljyvarastot. Vaihtoehto edellyttää 
TUKESin louhintakiellon purkua Helenin öljyluolien alueella. Öljyluolien 
käyttöön jättäminen edellyttää lisäselvityksiä. Helenin lauhdevesikanaa-
li siirretään.

VE D

Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. Satamatunnelin ra-
kenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Tunneli ylittää Helenin kalliossa 
sijaitsevat maanalaiset öljyvarastot ja ne poistetaan käytöstä. Länsiväy-
län päässä yhteiskäyttötunnelille on suunniteltava ja toteutettava kor-
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vaava reitti. Vaihtoehto edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua He-
lenin kallioöljysäiliöiden alueella. Helenin lauhdevesikanaali siirretään.

Hankkeen suunnittelun aikana on tarkasteltu useita eri vaihtoehtoja 
tunnelin linjaukselle sekä tunnelin läntisen suuaukon sijainnille. Tällä 
hetkellä hankkeen suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa ja alusta-
van aikataulun mukaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 
2025.

Tekninen kuvaus

Satama-alueen laajennus

Aluspaikka LJ3 poistuu kokonaan käytöstä ja aluspaikoille LJ4, LJ5 ja 
LJ6 esitetään uudet peräporttipaikkajärjestelyt. LJ5 ja LJ6 laiturilinjaa 
muutetaan nykyisestä suorasta vinoon. Aluspaikat LJ7 ja LJ8 pysyvät 
nykyisellään ja niiden jatkeeksi laajennetaan satamakenttää etelän 
suuntaan. Eteläpäässä oleva nykyinen varapaikka säilyy. Laituriraken-
teiden laajentaminen vaatii vanhojen rakenteiden osittaista purkamista. 
Laiturivarustuksen modernisointi edistää Helsingin sataman hiilineut-
raalisuusohjelman toteutumista. Ruopattavaksi tulevien massojen mää-
rä riippuu toteutettavasta laiturirakennetyypistä, ollen kuitenkin enin-
tään 660 000 m3. Massojen laatu ja mahdolliset sijoituspaikat tarkentu-
vat työn edetessä.

Satamatunneli

Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi autoliikennetunneli, joka 
yhdistää Länsisataman satama-alueen ja Länsiväy-
län/Salmisaarenkadun. Tunnelikokonaisuus sisältää sekä kalliotunne-
liosuuden että suuaukkojen yhteydessä toteutettavat betonitunneli ja 
kaukalorakenneosuudet. Eri vaihtoehtojen välillä kalliotunneleiden pi-
tuus vaihtelee 1 433 – 2 012 metriä. Tunneliosuudet ovat kaksoistunne-
leita, joissa kumpikin ajosuunta on omassa tunnelissaan ja jotka on va-
rustettu yhdyskäytävillä hätäpoistumisen mahdollistamiseksi toista tun-
nelia pitkin. Alustavan suunnittelun mukaisesti tunneliputkien leveys tu-
lee olemaan 12,1 metriä ja korkeus 9,5 metriä.

Kalliotunneliin menevä ja tunnelista poistuva liikenne kulkee betonises-
sa, ylhäältä kattamattomassa kaukalossa, jonka pituus vaihtelee Länsi-
väylän päässä 110-213 metriä, riippuen vaihtoehdosta. Kaukaloraken-
teen jälkeen maan alle mentäessä varinaisen tunneliosuuden alku- ja 
loppupäät toteutetaan betonitunnelina kallio-otsaan saakka. Länsiväy-
län pään betonitunneliosuuden pituus vaihtelee vaihtoehdosta riippuen 
105-463 metriä. Länsisataman pään betonitunneliosuuden pituus on 
noin 300 metriä.
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Länsisataman päästä tunnelilinjaus lähtee korkoasemasta +3,3. Kor-
keusasema määräytyy tulvasuojeluun liittyvän turvallisen rakentamis-
korkeuden perusteella. Länsiväylän päässä tunnelilinjaus liittyy Länsi-
väylän korkoasemaan. Kaikissa vaihtoehdoissa tunnelin pohja pysyy 
tason -40 yläpuolella. Tunnelin maksimikaltevuus on 5,5 prosenttia.

Arviointiohjelman mukaan tunnelin teknisten järjestelmien ja kuivatuk-
sen vuoksi tunnelista tarvitaan mahdollisesti pysty-yhteys maanpinnalle 
ja pysty-yhteyden tarve ja mitoitus tarkentuvat jatkosuunnittelun yhtey-
dessä.

Toteutus

Satama-alueen laajennus

Hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi autoliikennetunneli, joka 
yhdistää Länsisataman satama-alueen ja Länsiväy-
län/Salmisaarenkadun. Tunnelikokonaisuus sisältää sekä kalliotunne-
liosuuden että suuaukkojen yhteydessä toteutettavat betonitunneli ja 
kaukalorakenneosuudet. Eri vaihtoehtojen välillä kalliotunneleiden pi-
tuus vaihtelee 1 433 – 2 012 metriä. Tunneliosuudet ovat kaksoistunne-
leita, joissa kumpikin ajosuunta on omassa tunnelissaan ja jotka on va-
rustettu yhdyskäytävillä hätäpoistumisen mahdollistamiseksi toista tun-
nelia pitkin. Alustavan suunnittelun mukaisesti tunneliputkien leveys tu-
lee olemaan 12,1 metriä ja korkeus 9,5 metriä.

Kalliotunneliin menevä ja tunnelista poistuva liikenne kulkee betonises-
sa, ylhäältä kattamattomassa kaukalossa, jonka pituus vaihtelee Länsi-
väylän päässä 110-213 metriä, riippuen vaihtoehdosta. Kaukaloraken-
teen jälkeen maan alle mentäessä varinaisen tunneliosuuden alku- ja 
loppupäät toteutetaan betonitunnelina kallio-otsaan saakka. Länsiväy-
län pään betonitunneliosuuden pituus vaihtelee vaihtoehdosta riippuen 
105-463 metriä. Länsisataman pään betonitunneliosuuden pituus on 
noin 300 metriä.

Satamatunneli

Tunneleiden louhinta tehdään kaikissa vaihtoehdoissa perinteisenä 
maanalaisena poraus- ja räjäytyslouhintana. Louhinta aloitetaan mo-
lemmilta tunnelin pään suuaukoilta ja kalliotilat tiivistetään esi-
injektoimalla vuotovesien määrän hallitsemiseksi. 

Syntyvän louheen määrä vaihtelee eri tunnelivaihtoehdoissa 386 000-
507 000 m3. Louhe ja syntyvät maa-ainekset kuljetetaan kuorma-
autoilla nykyisessä katuverkossa. Osa syntyvästä louheesta voidaan 
hyödyntää satamalaiturien ja kenttärakenteiden laajennuksessa Länsi-
sataman alueella. Välivarastointi ja käyttömahdollisuuksia selvitetään 
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suunnittelun edetessä. Tunnelin suuaukkojen kohdalle tai niiden välit-
tömään läheisyyteen tarvitaan noin 1 300 m2 suuruiset työmaatukikoh-
dat.

Kaikki tunnelin betonitunneli- ja avokaukalo-osuudet on suunniteltu ra-
kennettaviksi päältä avattavina. Lopputilanteessa betonitunneliosuuk-
sien päälle voidaan rakentaa katu- tai muita rakenteita. Länsisataman 
pään betonitunneliosuuden seinärakenteet on suunniteltu toteutetta-
vaksi osittain porapaaluseininä, joista osa on katkaistu maanpinnan ta-
soon ja osa on hyödynnettävissä terminaalirakennuksen pystypilareina.

Tunnelin rakentamisen aiheuttama alustavasti arvioitu liikennemäärän 
lisäys rakentamisen aikana on noin 320 raskasta ajoneuvoa vuorokau-
dessa (kahdensuuntainen liikenne). Vaihtoehdossa D 70 % louhekulje-
tuksista kulkee Salmisaaren tunneliaukon kautta ja 30 % Länsisataman 
tunneliaukon kautta. Muissa vaihtoehdoissa louhekuljetuksista aiheutu-
va liikenne jakautuu tasan Salmisaaren ja Länsisataman tunneliaukko-
jen välillä.

Olemassa olevat johdot ja kaapelit otettava huomioon työn aikana sekä 
siirrettävä pysyvästi pois kaukalo-osuuksilta. Tehdään maa- ja kalliope-
rätutkimuksia sekä maaperän pilaantuneisuustutkimuksia ja sediment-
tien haitta-ainetutkimuksia.

Toteutusaika

Arviointiohjelman mukaan Satamatunnelin rakentamisen, käyttöönoton 
ja testauksen kestoksi arvioidaan noin viisi vuotta, josta louhintatyön 
osuus on noin 3 vuotta.

Kaavoitus

Vaihemaakuntakaava

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa (tullut pääosin voimaan 
24.9.2021) suunnittelualue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyö-
hykkeeksi ja taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Länsiväylä ja 
katuyhteys Länsisatamaan on osoitettu merkinnällä joukko- ja/tai tava-
raliikenteen kannalta merkittävä tie tai katu. Lapinlahteen, Hietanie-
meen ja Salmisaareen on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman 
vaalimisen kannalta tärkeitä alueita. Länsisatama on osoitettu satama-
kohdemerkinnällä.

Yleiskaava 2016

Helsingin yleiskaavassa 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) satamatunne-
lin alue on osoitettu pääosin kantakaupunkialueeksi (C2). Merkintä on 
voimassa myös osalla Lapinlahden sairaalapuiston alueesta. Osa sai-
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raalapuiston alueesta sekä hautausmaa-alue on osoitettu virkistys- ja 
viheralueeksi. Länsiväylän kohdalla on tien suuntainen merkintä pyöräi-
lyn nopeasta runkoverkosta. Merkintä on osoitettu myös Lapinlahden 
sillan pohjoispuolelle, jossa ei ole olemassa olevaa kävelyn ja pyöräilyn 
yhteyttä. Satamatunnelin eteläosa sijaitsee yleiskaavan satama-
alueella ja sataman laajennus vesialueella. Helsingin yleiskaavasta 
2016 on kumottu Salmisaaressa kaavamerkinnät kaupunkibulevardi ja 
kantakaupunki C2.

Yleiskaava 2002

Helsingin yleiskaavasta 2016 kumotun alueen osalta Salmisaaressa on 
voimassa Yleiskaava 2002 (kv 26.11.2003). Salmisaaressa, Länsiväy-
län eteläpuolisten kumottujen merkintöjen alue on osoitettu pääosin 
kerrostalovaltaiseksi alueeksi asumiselle ja toimitiloille (T) sekä keskus-
tatoimintojen alueeksi. Kumottujen merkintöjen alue Länsiväylän poh-
joispuolella on osoitettu virkistysalueeksi ja kaupunkipuistoksi. Aluetta 
halkoo moottorikaduksi osoitettu Länsiväylä.

Jätkäsaaren osayleiskaava

Jätkäsaaressa on voimassa Jätkäsaaren osayleiskaava (tullut voimaan 
18.8.2006). Sataman laajennus sijoittuu osayleiskaavassa osoitetulle 
satama-alueelle (LS) ja eteläinen kenttäalue vesialueelle (W). Satama-
tunnelin linjaus sijoittuu lähipalveluille, asunnoille ja työpaikoille osoite-
tulle alueelle (PL/TP) sekä kerrostalovaltaisen alueen (AK) läheisyy-
teen. Osa Tyynenmerenkadun läheisyyteen sijoittuvista rakennuksista 
sekä Länsiterminaali 1 on merkitty suojeltaviksi (sr).

Helsingin maanalainen yleiskaava 2021

Maanalaisessa yleiskaavassa (tullut voimaan 19.8.2021) Satamatunne-
li on osoitettu merkinnällä ohjeellinen suunniteltu sataman liikenteelle 
varattu tunneli (ls-1). Kaavamääräysten mukaan kaavassa esitettyjen 
ohjeellisesti suunniteltujen maanalaisten tilojen ja tunneleiden toteut-
tamisedellytykset tulee turvata. Satamatunnelivaihtoehdot ovat maana-
laisen yleiskaavan mukaisia.

Asemakaavat

Hankealue on pääosin asemakaavoitettu ja alueella on voimassa usei-
ta eri vuosina laadittuja asemakaavoja. Sataman laajennuksen alue on 
osoitettu pääosin satama-alueeksi. Vesialueille suunniteltujen laiturei-
den muutosten itäosassa ja eteläisellä kenttäalueella ei ole voimassa 
olevaa asemakaavaa. Satamatunnelin alue on osoitettu pääosin asuin- 
ja liiketoiminnoille sekä hautausmaa- sekä puisto-, katu- ja satama-
alueeksi.



Helsingin kaupunki Lausunto 7 (17)
Kaupunkiympäristön toimiala

13.11.2022

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Sataman toiminnasta aiheutuva liikenne

Nykytilanteessa Länsisatamasta lähtee 9 ja saapuu 9 matkustajalaivaa 
päivässä, liikennöinti suuntautuu Tallinnaan. Vuosittainen matkustaja-
määrä laivoilla on ollut yli 7 miljoonaa ennen vuotta 2020. Vuonna 2019 
Länsisatamassa laivoilla kulki noin 260 000 raskasta ajoneuvoa ja 1 
100 000 henkilöautoa vuodessa. Saatto- ja taksiliikenne muodostavat 
myös merkittävän osan satamaan suuntautuvasta henkilöautoliiken-
teestä ja osa autolla satamaan saapuvista matkustajista pysäköi au-
tonsa matkan ajaksi Jätkäsaareen.

Ajoneuvoliikenne kulkee pääosin Jätkäsaarenlaiturin ja Tyynenmeren-
kadun reittiä pitkin. Osa liikenteestä kulkee Crusellinsillan ja Länsisa-
tamankadun kautta, mutta reitti on kapasiteetiltaan ja liikennemääräl-
tään Tyynenmerenkadun reittiä pienempi. Sataman raskas liikenne kul-
kee Tyynenmerenkadun kautta Länsiväylälle. Alueen autoliikenne on 
aamu- ja iltahuipputuntien aikaan ruuhkautunutta erityisesti Porkkalan-
kadulla ja Mechelininkadulla. Laivojen saapuminen aiheuttaa piikin, jo-
ka ruuhkauttaa reitin satamasta Länsiväylälle.

Laivaliikenteen lisääntymisen seurauksena myös henkilö- ja raskaslii-
kenne satamaan kasvaa. Tunnelin ennusteliikennemäärän on arvioitu 
olevan 4 000 ajon/vrk. 

Vuonna 2019 Tyynenmerenkadun keskimääräinen arkivuorokausilii-
kenne oli 5 600 ajoneuvoa ja Jätkäsaarenlaiturin 10 400 ajoneuvoa. 
Raskaan liikenteen osuus Tyynenmerenkadulla on ollut noin 5 prosent-
tia ja Jätkäsaarenlaiturilla noin 13 prosenttia. Lapinlahden sillalla teh-
dyn liikennelaskennan mukaan sillalla ajoi noin 50 000 ajoneuvoa kum-
pikin suunta huomioon ottaen. Koronapandemian jälkeiseltä ajalta ei 
ole saatavissa tuoretta liikenteen laskentatietoa.

Joukkoliikenne

Länsisatamaa palvelee nykytilanteessa kaksi raitiolinjaa (7 ja 9) sekä 
yöbussilinja 23N. Molemmilla raitiotielinjoilla on noin 12 minuutin vuo-
roväli. Ruoholahtea ja pohjoista Jätkäsaarta palvelee lisäksi raitiolinja 
8. Pääosa satamaan suuntautuvista joukkoliikennematkustajista kulkee 
raitiovaunulla. Kaikista Länsisataman matkustajista 30 prosenttia saa-
pui satamaan raitiovaunulla vuonna 2015. Satamaan suuntautuu lisäksi 
tilausbussiliikennettä. Länsiväylän bussiliikenne on vähentynyt merkit-
tävästi Länsimetron avaamisen myötä, mutta Porkkalankadun kautta 
Länsiväylälle kulkee nykytilanteessa ruuhka-aikaan noin 15 bussia tun-
nissa Espoonlahden ja Kivenlahden suuntaan.
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Luonnonolot

Hankealueella sijaitsevat merkittävimmät viheralueet ovat pohjoisosas-
sa sijaitsevat Lapinlahden sairaalapuisto sekä Länsiväylän varressa si-
jaitsevat pienet viheralueet Morsian, Sulhanen ja Iso-Pässi. Lisäksi 
tunnelivaihtoehtojen kohdalla tai lähellä, maan pinnalla, on muutamia 
pieniä viheralueita. Lähimmät luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin ki-
lometrin päässä hankealueelta, Länsisataman etelä- ja itäpuolella Hel-
singin edustan saarissa sekä Länsiväylän pohjoispuolella Seurasaa-
renselän saarissa.

Liittyvät hankkeet

Satamatunnelin linjausvaihtoehtojen alueella sijaitsee yhteiskäyttötun-
neli ja metrotunnelit sekä Helen Oy:n energiantuotantoon liittyviä raken-
teita kuten maanalaiset öljyluolat, lauhdevesikanava ja yhteiskäyttötun-
neli. Osin hankealueella on myös Helen Oy:n merivesilämpöpumppulai-
toshanke, jonka YVA-selostusvaihe ajoittuu Helsingin Satama Oy:n 
hankkeen kanssa samalle aikajaksolle. Helen Oy:n hankkeessa suun-
nitellaan Helsingin merialueelle vedenotto- ja purkurakenteita, uutta 
maanalaista lämpöpumppulaitosta Salmisaareen sekä sähkösiirtotun-
nelia Helsingin kantakaupungin alle. Lisäksi alueelle on suunnitteilla 
keskustatunneli ja Marian kasvuyrityskampus, jonka yhteydessä on 
suunniteltu toteutettavaksi maanalainen pysäköintilaitos.

Helsingin kaupungin linjaukset Salmisaaren tulevasta liikenne- ja 
maankäyttöratkaisusta liittyvät hankkeeseen myös. Työssä arvioidaan 
yleispiirteisellä tasolla satamatunnelivaihtoehtojen asettamia reunaeh-
toja lähialueen maankäytön suunnittelulle. Salmisaaren mahdollisesti 
muuttuvan maankäytön ja satamatunnelin yhteisvaikutuksia tullaan ar-
vioimaan myöhemmin niitä koskevassa kaavoituksessa ja kaavoituksen 
yhteydessä tehtävissä selvityksissä.

Länsisataman laajentaminen vaikuttaa Länsiväylän liikennejärjestelyi-
hin ja muiden pääkaupunkiseudun satamien liikenteeseen.

Kruunusiltojen raitiolinjan mahdollinen jatkaminen Länsisatamaan li-
sännee toteutuessaan satamaan suuntautuvien joukkoliikennematkojen 
määrää.

Tunnistetut/Arvioitavat ympäristövaikutukset

Melu ja tärinä

Länsisatamassa hankealueen ja sen lähialueiden ympäristömelu koos-
tuu merkittävimmin satama-alueiden toimintojen, mutta myös tie- ja rai-
tioliikenteen aiheuttamasta melusta. Melumallinnuksen ja ympäristöme-
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lumittausten perusteella satamatoiminnan melutaso voi olla lyhytaikai-
sesti 53-60 dB lähimmän asuinrakennuksen kohdalla.

Satamatunnelin hankealueella toteutuu sataman lähtöpäässä sataman 
aiheuttama satamamelu sekä tie ja raideliikenteen aiheuttama melu. 
Ruoholahden puoleisessa päässä melua aiheuttaa lähinnä tieliikenne, 
joka on etenkin Länsiväylän ja Porkkalankadun liikennettä.

Päästöt ilmaan

Helsingin Satama Oy osallistuu pääkaupunkiseudun ympäristölupavel-
vollisten toimintojen ilmanlaadun yhteistarkkailuun ympäristölupavel-
voitteidensa mukaisesti. Vuoden 2019 ilmanlaatumittausten perusteella 
ilmanlaatua Länsisatamassa voidaan luonnehtia hyväksi.

Satamatunnelin suunnitellun pohjoispään lähellä ei sijaitse ilmanlaadun 
mittausasemia. Lapinlahdensillalla voidaan arviointiohjelman mukaan 
olettaa ilmanlaadun olevan keskimäärin hyvä, mutta talvella typen ok-
sidien pitoisuudet voivat nousta toisinaan korkeiksi.

Ruoppausten vaikutukset

Ruoppauksen aikainen veden samentuminen, jonka leviämisen estä-
miseksi ei ole mahdollista käyttää suojaverhoa, koska siitä aiheutuisi 
turvallisuusriski alusliikenteelle.

Lausunto

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa, että ympäristövaikutusten arvioin-
tiohjelmassa on hyvin tunnistettu hankkeen toteuttamisesta aiheutuvia 
rakentamisen aikaisia ja lopputilanteen mukaisia ympäristövaikutuksia. 
Vaikutusten arvioinnissa ja selostusvaiheessa on tärkeää selvästi ero-
tella eri vaiheissa, sekä rakentamisen että käytön aikana syntyvät vai-
kutukset. Toimiala tuo tässä lausunnossa esiin joitakin huomioita ja ar-
vioinnissa huomioon otettavia seikkoja. 

Hankkeen suunnittelua on tehty ja tehdään parhaillaan yhteistyössä 
toimialan asiantuntijoiden, hankkeen edustajien sekä hankekonsultin 
kesken. YVA-menettelyssä toteutettavien vaikutusarviointien tietoja ja 
johtopäätöksiä tullaan soveltuvin osin hyödyntämään YVA-menettelyn 
aikana 2022-2023 käynnistyvässä Satamatunnelin asemakaavassa. 

Toimiala katsoo, että hankkeen suunnittelu ja arviointi on tarpeen tehdä 
kaupungin kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa ja kaupungin yleisiä pe-
riaatteita noudattaen, koska suunniteltava tunneli on merkittävä liiken-
nejärjestelmän muutos, erittäin haastava suunnittelu- ja toteutustehtävä 
tiiviissä kaupunkirakenteessa ja sen vaikutukset ovat laajat. Satama-
alueen laajennuksen ja laiturirakentamisen yhteydessä toteutettavat 
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toiminnot ja rakenteet sijaitsevat muun kaupunkirakenteen välittömässä 
läheisyydessä tai vaikutusalueella ja yhteensovitusta olemassa oleviin 
toimintoihin ja rakenteisiin tarvitaan myös niiden osalta. Lisäksi kau-
punki on maanomistajan roolissa monessa suunnittelu- ja toteutusky-
symyksessä.

Kaupunkiympäristön toimialan tietojen mukaan tunnelivaihtoehtojen 
suunnittelussa on arviointiohjelman tekstiosuudessa esitettyyn verrat-
tuna edetty siten, että tunnelin läntisen suuaukon sijaintia vaihtoeh-
doissa C ja D on siirretty Iso-Pässi-saaren sijaan Morsian-saaren koh-
dalle. Tämä on ollut esillä sataman ja kaupungin välisessä yhteistyössä 
ja esimerkiksi kaupungin laatimien osayleiskaavaskenaarioiden lähtö-
tietona. Tunnelin suuaukon sijainnilla on alustavasti arvioiden merkittä-
vä myönteinen vaikutus syntyvien ympäristövaikutusten laatuun ja 
määrään. Helsingin kaupungin kaavoituksessa edellytetään, että YVA-
menettelyn yhteydessä tehtävien arviointien pohjatietona käytetään 
viimeisintä suunnitteluvaihtoehtoa C ja D vaihtoehtojen osalta ja että 
arviointiohjelmaa tarkistetaan tältä osin. Muutoin katsomme, että vaih-
toehtoja on riittävästi ja ne on valittu sekä määritelty tarkoituksenmu-
kaisesti.

Hankealueen rajaukseen liittyen kaupunki katsoo, että koko Länsisa-
taman satama-alueen tulee sisältyä ympäristövaikutusten arviointiin. 
Uudet laiturijärjestelyt, etelän laajennusalue sekä satamatunnelin mu-
kanaan tuoma liikenneyhteys vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvoliiken-
teen järjestelyihin sataman toiminta-alueen sisällä ja tällä saattaa olla 
vaikutuksia, jotka kohdistuvat ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja 
kuuluvat siten ympäristövaikutusten arviointimenettelyn piiriin. Hank-
keen vaikutusten alueellinen kohdentuminen on vaikutuskohtaista. Pi-
dämme arviointiohjelmassa esitettyjä vaikutusaluemäärittelyjä perustel-
tuina, pois lukien jäljempänä esitetyt kommentit meluvaikutusten ar-
viointitarpeesta.

Rakentamisen aikaisen raskaan liikenteen lisäys tulee arviointiohjel-
man mukaan olemaan noin 320 ajoneuvoa vuorokaudessa. YVA-
selostusvaiheessa tulee ilmaista tarkemmin, tarkoitetaanko liikenne-
määrän lisäyksellä jokapäiväistä vai arkipäiväliikennettä. Määrän kerro-
taan muodostuvan louhekuljetuksista. Satamalaiturien rakenteiden pu-
run ja uudisrakentamisen aiheuttama liikennemäärän lisäys tulee ar-
vioida ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistä haitallisia vaikutuksia Jät-
käsaaren olemassa olevaan maankäyttöön. Vaikutusten arvioinnin 
taustaksi tulee esittää arvio satamalaiturin laajennuksen työmaavai-
heen aiheuttamasta liikenteen lisäyksestä sekä työmaavaiheen kestos-
ta.
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Arvioinnin yhteydessä tulee kiinnittää huomiota rakentamisen aikaisen 
raskaan liikenteen määrään ja järjestelyihin sekä tunnistaa ja arvioida 
liikenteen haitallisten vaikutusten lieventämismahdollisuudet. kaupun-
kialueella, esimerkiksi suuntaamalla tunnelin louhekuljetuksia mahdolli-
simman paljon Salmisaaren suuntaan Länsiväylälle tai merikuljetuksiin. 
Louhekuljetukset Jätkäsaaresta pois samoja katureittejä kuin laivalii-
kenteen aiheuttama henkilöajoneuvo- ja raskas liikenne on merkittävä 
seikka, jonka haittavaikutuksia tulee pyrkiä estämään mahdollisimman 
tehokkaasti. Kantakaupungissa tai kantakaupunkiin autoliikennemäärät 
eivät ole kasvaneet Helsingissä, vaikka maankäyttö on lisääntynyt 
merkittävästi sekä Helsingissä että Etelä-Espoossa. Tämä tulee ottaa 
huomion liikennevaikutusten arvioinnissa.

Arviointiohjelmassa kerrotaan mahdollisen tunnelilinjaukselle toteutet-
tavan teknisen pysty-yhteyden tarpeen ja mitoituksen tarkentuvan jat-
kosuunnittelussa.  Pysty-yhteyden vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa 
huomioon sijoituspaikan osalta sen liittyminen olemassa olevaan kau-
punkirakenteeseen sekä mahdollisesti yhteydestä tai teknisistä laitteis-
ta syntyvät ilma- ja melupäästövaikutukset. Merkittäviä seikkoja kau-
punkirakenteeseen liittymisen suhteen ovat mm. tilantarve, vaikutukset 
kaupunkikuvaan sekä pysty-yhteydelle tarvittavat mahdolliset kulkuyh-
teydet.

Tunnelin suuaukkojen läheisyyteen sijoitettavien työmaatukikohtien 
vaikutusten arvioinnissa tulee kiinnittää erityistä huomiota Länsisata-
man päähän, jossa olemassa oleva kaupunkirakenne tunnelille raken-
nettavan suuaukon ympärillä on tiivis. Lisäksi tunnelista ulostulevan 
työmaaliikenteen järjestelyihin ja toiminnasta aiheutuvan haitallisten 
ympäristövaikutusten selvittämiseen ja hallintaan tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota, jotta häiriintyviin kohteisiin mahdollisesti kohdistuvat hait-
tavaikutukset ovat mahdollisimman pieniä.

Satama-alueen laiturijärjestelyiden uudistaminen ja etelän laajennusa-
lueen toteuttaminen vaativat työmaatilaa, ja yhdessä sataman käynnis-
sä olevan laivaliikenteen ja laivoihin suuntautuvan ajoneuvoliikenteen 
järjestämisen kanssa tällä saattaa olla merkittävää vaikutusta tilantar-
peeseen, joka saattaa kohdistua myös satama-alueen ulkopuolelle. 
Työmaan ja satamaan kohdistuvan ajoneuvoliikenteen järjestämisen 
vaikutuksia tulee arvioida ja yrittää löytää mahdollisimman vähän hait-
taa ja häiriötä aiheuttavia ratkaisuja toimivien työmaa-aikaisten yhteyk-
sien luomiseksi. 

YVA-menettelyssä arvioitavissa vaihtoehdoissa C ja D satamatunnelin 
rakentamistoimet kohdistuvat Helen Oy:n kallioöljysäiliöihin, niiden vä-
littömään läheisyyteen tai vähintään niiden vaikutusalueelle. Säiliöissä 
on varastoitu raskasta ja kevyttä polttoöljyä vuosikymmenien ajan, va-
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rastointi on osin tai kokonaan mahdollisesti päättymässä. Kaupunkiym-
päristön toimiala katsoo, että suoraan kallioöljysäiliöihin kohdistuvien 
tai niiden vaikutusalueella tehtävien toimien ympäristövaikutuksia, ku-
ten esimerkiksi öljyn leviämistä, tulee arvioida ja jatkosuunnittelussa 
ehkäistä haitallisten ympäristövaikutusten aiheutuminen. 

Jätkäsaaren asemakaavoituksessa meluntorjunnan suunnittelussa käy-
tettyjen satamatoimintoja kuvaavien lähtökohtien ja oletusten tavoittee-
na on ollut yhteensovittaa asuminen sekä Länsisataman toiminta ja sen 
kehittämismahdollisuudet huomioiden sataman toimintaa ja ympäristö-
vaikutuksia säätelevä voimassa oleva ympäristölupa. Ympäristövaiku-
tusten arvioinnissa tulee selvittää, minkälaisia muutoksia laiva-, sata-
ma- ja ajoneuvoliikenteen lisääntyminen aiheuttaa melutasoihin ole-
massa olevassa tai jo asemakaavoitetussa kaupunkirakenteessa. 

Arviointiohjelmassa Länsisataman kapasiteetin kasvattamisen todetaan 
lisäävän laiva-, satama- ja auto- ja henkilöliikennettä. Käytön aikaisten 
meluvaikutusten arvioinnissa tulee laivojen ja muiden varsinaisten sa-
tamatoimintojen lisäksi ottaa huomioon myös liikenteelliset vaikutukset. 
Tunneliosuuden todennäköiset positiiviset liikennemeluvaikutukset 
Tyynenmerenkadulla on YVA-ohjelmassa jo tunnistettu. Mutta sataman 
laajentamisen liikennemuutosten meluvaikutukset tulee arvioida myös 
koko vaikutusalueella. 

Kaupunkiympäristön toimiala näkee tarpeelliseksi ottaa käytön aikais-
ten liikennemeluvaikutusten arvioinnissa huomioon myös tunneliosuu-
den suuaukkojen melupäästöt ja läntisen suuaukon päähän suunnitel-
lun 110–213 metriä pitkän kattamattoman kaukalorakenteen vaikutuk-
sen. Tarvittaessa tulee esittää riittävät melun vaimentamista tai sen le-
viämistä estävät torjuntatoimet.

Kaupunkiympäristön toimiala katsoo, että satamatunnelin linjauksen 
kohdalla maanalainen rakenne saattaa vaikuttaa ihmisten aineelliseen 
omaisuuteen sekä omaisuuden käyttömahdollisuuksiin, esimerkkinä 
maalämmön hyödyntämismahdollisuudet, ja näin ollen arvioinnissa tu-
lee arvioida myös nämä vaikutukset riittävän laajalta vaikutusalueelta.

Toimiala katsoo, että satamalaitureiden muutosten mahdolliset vaiku-
tukset Hietalahden aaltoiluolosuhteisiin tulee selvittää. Asialla on eri-
tyistä merkitystä rannoille kohdistuvien aaltoiluvaikutusten arvioinnissa 
sekä esimerkiksi määritettäessä Hietalahden kaavamuutosalueen tur-
vallisia rakentamiskorkeuksia sekä rannan muotoa ja korkeusasemaa.
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Voimassa olevat yleis- ja asemakaavat

Maanalainen yleiskaava 2021

Ohjelmassa esitetyn lisäksi maanalaisessa yleiskaavassa hankealuetta 
koskee muun muassa seuraava merkintä: ”Keskustan maanalaisen ke-
hittämisen kohdealue. Määräystekstin mukaan aluetta on kehitettävä 
siten, että se palvelee ensisijaisesti keskustan kehittämistä tukevia toi-
mintoja, hallintoa ja huoltoa. Tilojen käyttötarkoitus ja soveltuvuus alu-
eelle tulee tutkia. Alueen maanalaiset tilat on varattu ensisijaisesti kes-
kustan liike- ja palvelutiloja sekä keskustan alueen toimintoihin liittyvää 
yhdyskuntateknistä huoltoa sekä eri liikennemuotoja varten.”

Satamatunnelia koskeva merkintä maanalaisessa yleiskaavassa on: 
”ls-1, ohjeellinen suunniteltu sataman liikenteelle varattu tunneli”. Mer-
kintää koskevassa määräyksessä sanotaan: ”Sataman liikennettä var-
ten varattu tila, jonka sijainti on ohjeellinen. Tunneli ei ole osa tie- tai 
katuverkkoa. Satamatunnelin toteuttamisen tavasta päätetään yksityis-
kohtaisemman suunnittelun yhteydessä. Tunnelin toteuttamisedellytyk-
set tulee turvata”.

Keskustatunneli on maanalaisessa yleiskaavassa osoitettu merkinnällä: 
”Ohjeellinen suunniteltu liikennetunneli. Merkintä osoittaa suunnitelluille 
maanalaisille raide-, moottoriajoneuvo- sekä pyöräliikenteen ja jalanku-
lun yhteyksille varattavan tilan, joiden sijainti on ohjeellinen. Yhteyden 
sijainti tarkentuu yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa”.

Kaupunkiympäristötoimiala toteaa Helsingin maanalaisessa yleiskaa-
vassa 2021 olevien satamatunnelin ja keskustatunnelin merkintöjen 
osalta, että YVA-ohjelman sisältämät tunnelivaihtoehdot ovat maana-
laisen yleiskaavan mukaisia. Maanalaisessa yleiskaavassa liikenne-
tunnelimerkinnät ovat sijainniltaan ohjeellisia ja niiden sijainti tarkentuu 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Yleiskaavan tulkinnassa on 
joustovaraa ja näin ollen Satamatunnelin linjauksen eri vaihtoehdot ja 
keskustatunnelin linjauksen mahdollinen siirtäminen Porkkalankadulle 
kuuluvat tarkentuvan suunnittelun piiriin. Satamatunnelin asemakaavan 
laadinnan yhteydessä keskustatunnelin toteutusedellytysten turvaami-
nen selvitetään osana asemakaavan vaikutusten arviointia. Kaupun-
kiympäristön toimiala on jo teettänyt keskustatunnelin Porkkalankadulle 
sijoittuvan sisäänajoyhteyden suunnittelua tarkoituksenmukaisella tark-
kuudella ja laajuudella, jotta vaihtoehtojen yleiskaavan mukaisuus on 
voitu varmistaa.
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Asemakaavat, maanalaiset ja maanpäälliset

Suunnittelussa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon voimassa olevat 
hankealuetta koskevat maanpäälliset ja maanalaiset asemakaavat 
merkintöineen ja määräyksineen sekä arvioida hankkeen vaikutuksia 
näiden toteutusedellytyksiin. Lisäksi tunnelilinjauksen osalta tulee ar-
vioitavaksi hankkeen vaikutukset maanomistajien mahdollisuuksiin 
hyödyntää omistamansa maa-alaa, esimerkkinä maalämpökaivot.

Hankealueella tai sen vaikutusalueella valmisteilla olevat yleis- ja asemakaavat

Länsiväylän ympäristön osayleiskaava

Kaupunkiympäristön toimiala on käynnistänyt Länsiväylän ympäristön 
osayleiskaavan laadinnan vuonna 2022. Osayleiskaava-alue pitää si-
sällään Länsiväylän ja sen lähiympäristön välillä Ruoholahti-Koivusaari. 
Suunniteltu Satamatunnelin länsipää Salmisaaressa sijaitsee osayleis-
kaavan alueella. Osayleiskaavoituksen yleisenä tavoitteena on vähen-
tää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia sekä tutkia kau-
punkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Länsiväylän varrella Lautta-
saaressa ja Salmisaaressa.

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tarkastellaan parhaillaan neljää 
eri skenaariota, joissa on tutkittu ja varioitu uudisrakentamisen mahdol-
lisuuksia, laatua ja määrää, Länsiväylän este- ja häiriövaikutuksen vä-
hentämistä, Länsibaana-nimisen kevyen liikenteen yhteyttä, uutta rai-
tiotieyhteyttä Ruoholahdesta Koivusaareen sekä Länsiväylän siirtämis-
tä tunneliin Lauttasaaressa. Vaihtoehdoissa on mukana tarkastelu, jos-
sa Länsiväylä-liikenneyhteys muutetaan väylästä kaduksi. Skenaariot 
sisältävät oletuksen, että satamatunneli on rakennettu.

Skenaarioiden vaikutusten arvioinnin jälkeen osayleiskaavan valmiste-
lua jatketaan laatimalla suunnitteluperiaatteet, jotka käsitellään kau-
punkiympäristölautakunnassa alkuvuodesta 2023. Tämän jälkeen laa-
ditaan osayleiskaavaluonnos, joka valmistuu vuonna 2024. Tavoitteena 
on, että alueen osayleiskaavaehdotus valmistuu vuonna 2025.

Helsingin sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnittelu-
ratkaisut ovat keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdolli-
suuksien kanssa. Satamatunneli-hankkeen ja Salmisaaren maankäytön 
suunnittelun yhteensovitustarve jatkuu YVA-menettelyn päätyttyä.

Jätkäsaari, Länsisataman terminaali 1

Asemakaava-alue sisältää muutoksen, jossa kaavoittamatonta vesia-
luetta muutetaan satama-alueeksi (LS). Ehdotuksen mukaan alueelle 
saa rakentaa tarvittavien laitureiden, liikennealueiden ja autopaikkojen 
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lisäksi sataman toiminnalle tarpeellisia rakennuksia ja rakenteita. Ase-
makaava mahdollistaa henkilöliikenneterminaalin sekä liike- ja toimitila-
rakennusten rakentamisen sekä satamaliikennettä palvelevia liikenne- 
ja pysäköintijärjestelyjä. Satamatunnelin suuaukko sijaitsee tällä ase-
makaavan muutosalueella ja se on merkitty kaavaan ohjeellisena (ma-
LT Liikennetunneli, sijainti ohjeellinen). Kaavaehdotus on käsitelty kau-
punkiympäristölautakunnassa syksyllä 2022.

Muut käynnissä olevat tai käynnistyvät kaavamuutokset

Muita käynnissä olevia kaavamuutoshankkeita, joiden laadinnan vai-
heet vaihtelevat: Hietalahden asemakaava, Kampin alueita ja Leppä-
suon kortteli 411, Kamppi, Lapinlahdenkatu 8; Kamppi, Ruoholahden-
katu 14; Kamppi, Marian kasvuyrityskampus sekä Kantakaupungin 
asemakaavojen ajantasaistaminen.

Lisäksi tällä hetkellä tiedossa olevia, mahdollisesti hankkeen suunnitte-
lun ja toteutuksen aikana käynnistyviä asemakaavahankkeita ovat: 
Itämerenkatu ja Lepakonaukio AK, Hernesaaren AK ja Lapinlahden sai-
raala -rakennusta koskeva AK-muutos.

YVA-menettelyn hankealueella tai sen läheisyydessä käynnissä olevien 
asemakaavamuutosten sisältöä tulee arvioida hankkeen toteutettavuu-
den kannalta ja tehdä tarvittavassa määrin yhteensovitusta eri hank-
keiden kesken. YVA-menettelyn aikana saattaa käynnistyä myös muita, 
tässä mainitsemattomia kaavamuutoksia, joiden sisältö ja suunnittelu 
tulee ottaa tarvittavin osin huomioon.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää Satamatunnelille laadittavaa ase-
makaavaa ja edellä mainitun Jätkäsaari, Länsisataman terminaali 1 -
asemakaavan voimaantuloa. 

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala käynnistää satamatunnelin 
asemakaavan laadinnan julkaisemalla osallistumis- ja arviointisuunni-
telman talvella 2022-2023. Asemakaavan laadintaa edistetään ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyn aikana. YVA-menettelyn yhteydes-
sä tehtäviä arviointeja tullaan hyödyntämään soveltuvin osin asema-
kaavoituksessa. Tavoitteena on, että tunnelin asemakaava tulee voi-
maan vuoden 2024 aikana.

Sataman laiturimuutosten ja eteläisen laajennusalueen osalta kaupun-
kiympäristön toimiala katsoo, ettei niiden toteuttaminen edellytä ase-
makaavaa.
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Lisätiedot
Kati Immonen, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37254

kati.immonen(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Lausunto Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista koskevasta
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Helsingin kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti Tallinnan ja 
Helsingin välinen matkustajaliikenne keskitetään Länsisatamaan, minkä 
seurauksena nykyisen kaltainen satamatoiminta Länsisatamassa lisääntyy. 
Kaupunginvaltuuston 3.2.2021 periaatepäätöksen mukaan eteneminen 
tarkoittaa Helsingin Satamalle kehittämisohjelman käynnistämistä 
Länsisatamassa tarvittavien investointien toteuttamiseksi. Helsingin Satama 
Oy:n tavoitteena on kasvattaa Länsisataman kapasiteettia vastaamaan 
keskittämisen myötä lisääntyvää liikennettä.

Laivaliikenteen lisääntymisen seurauksena myös auto- ja henkilöliikenne 
satamaan kasvaa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää liitännäistoimintona 
satamatunnelin rakentamista Länsisataman ja Länsiväylän välille sujuvan 
liikenteen turvaamiseksi.

Hankkeessa arvioitavat vaihtoehdot:
 VE 0 (0-vaihtoehto): Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehto ei 

mahdollista liikenteen keskittymistä koskevan periaatepäätöksen 
toteuttamista.

 VE A: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin läntinen suuaukko sijaitsee Ilmarisen-talon 
(Porkkalankatu) pohjoispuolella.

 VE C: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. 
Satamatunneli ylittää Helenin öljyluolat. Vaihtoehto edellyttää 
TUKESin louhintakiellon purkua Helenin öljyluolien alueella. 
Öljyluolien käyttöön jättäminen edellyttää lisäselvityksiä. Helenin 
lauhdevesikanaali siirretään.

 VE D: Satamanlaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Tunneli 
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ylittää Helenin öljyluolat ja ne poistetaan käytöstä. Länsiväylän päässä 
yhteiskäyttötunnelille on suunniteltava ja toteutettava korvaava reitti. 
Vaihtoehto edellyttää TUKESin louhintakiellon purkua Helenin 
öljyluolien alueella. Helenin lauhdevesikanaali siirretään.

Vaihtoehto B on todettu teknisesti toteuttamiskelvottomaksi. Vertailuvuotena 
liikennetarkasteluissa on vuosi 2040.

Hankkeen suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa ja alustavan aikataulun 
mukaan rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2025.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu ympäristövaikutusten 
arvioinnista annettuun lakiin (YVA-laki). Uudenmaan ELY-keskus pyytää 
lausuntoa 15.11.2022 mennessä.

Materiaali löytyy osoitteesta www.ymparisto.fi/lansisatamaYVA .

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) lausuu kannanottonaan 
seuraavaa:

Uudella satamatunnelilla mahdollistetaan Länsisataman laajennuksen myötä 
lisääntyvän satamaliikenteen sujuvuus. Satamatunneli käsittää Länsisataman 
satama-alueen ja Länsiväylän/Salmisaarenkadun yhdistävän 
liikennetunnelikokonaisuuden kaukalorakenteineen.

Satamatunnelin kalliotunneleiden pituus vaihtelee eri hankevaihtoehtojen 
välillä 1 433–2 012 metriä. Tunneliosuudet ovat kaksoistunneleita, jossa 
kumpikin ajosuunta on omassa tunnelissaan.

HSL keskittyy lausunnossaan satamatunnelin liikenteellisiin vaikutuksiin sekä 
alueen joukkoliikenteen toimintaedellytyksiin.

Liikennejärjestelmä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä vastaa 
liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta Helsingin seudulle (15 kuntaa) 
sekä suunnittelee ja järjestää toimialueensa (9 kuntaa) joukkoliikenteen ja 
edistää sen toimintaedellytyksiä.

Helsingin seudulle laaditaan parhaillaan MAL 2023 -suunnitelmaa, joka on 
tarkoitus hyväksyä seudun luottamushenkilöelimissä keväällä 2023. Vuoden 

http://www.ymparisto.fi/lansisatamaYVA
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2023 aikana käynnistyvät myös valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen 
MAL-sopimuksen 2024–2035 neuvottelut.

MAL 2023 -suunnitelman osana valmistellaan seudulle 12-vuotista 
investointiohjelmaa, joka on ohjelmoitu nelivuotiskausille. Länsisataman 
laajentaminen ja satamatunneli eivät ole osa seudullista MAL 2023 -
investointiohjelmaa, mutta niiden vaikutuksia seudulliseen 
liikennejärjestelmään ja maankäyttöön arvioidaan. Pikaraitiotieyhteys välillä 
Hakaniemi–Länsisatama on investointiohjelmassa mukana oleva 
suunnittelualueelle ulottuva hanke.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädännössä 
ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia 
välillisiä tai välittömiä vaikutuksia, jotka voivat olla joko myönteisiä tai 
kielteisiä. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä 
ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa 
päätöksenteon perustaksi.

Vaikutusten arviointiohjelmassa on asianmukaisesti kuvattu arvioinnin 
lähtökohtia, osa-alueita ja menetelmiä. Merkittävimmiksi 
ympäristövaikutuksiksi on arvioitu liikenteeseen ja vesistöön kohdistuvat 
vaikutukset, joiden lisäksi olennaisiksi on tunnistettu sosiaaliset vaikutukset 
sekä vaikutukset maankäyttöön.

Liikenteelliset vaikutukset

Hankkeella on seudullisia, valtakunnallisia ja kansainvälisiä vaikutuksia 
liikenteeseen ja logistiikkaan. HSL pitää tärkeänä, että Länsisataman 
laajennuksen ja siihen liittyvän satamatunnelin vaikutuksia 
liikennejärjestelmään, erityisesti Länsiväylän liikenteen toimivuuteen 
arvioidaan laajasti.

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä tulee tunnistaa sataman 
kapasiteetin lisäämisen ja satamatunnelin vaikutukset 
liikennejärjestelmätasolla. Liikenteellisiä vaikutuksia tulee arvioida kattavasti 
ja riittävän laajalta alueelta. Arvioinnin yhteydessä tulee tunnistaa 
liikennejärjestelmän tulevat kehittämistarpeet sekä sataman ympäristön ja 
satamatunnelin vaikutukset liikennejärjestelmän kehittämismahdollisuuksiin.
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Liikennemäärät, liikenteen siirtyminen, liikennesuoritteen muutokset sekä 
ruuhkautuminen on hyvä arvioida liikennemuodoittain. Myös vaikutukset 
kulkumuoto-osuuksiin on hyvä tarkastella. Tieliikenteen osalta vaikutukset 
ovat laajoja ja ulottuvat Länsiväylän lisäksi ainakin Kehä I:lle. Länsiväylän 
toimivuus tulee varmistaa erityisesti tavara- ja linja-autoliikenteen osalta.

Ruuhkautumista arvioitaessa on tärkeää huomioida häiriöherkkyys ja 
vaikutukset liikenteen ennustettavuuteen. Häiriönhallinnalle oman haasteensa 
aiheuttaa satama-alueen koko, joka ei mahdollista raskaan liikenteen 
odotusalueita ja tunneliratkaisu, jonka turvallisuusvaatimukset ovat tie- ja 
katuverkon avo-osuuksia huomattavasti tiukemmat. Tavaraliikenteen 
ruuhkautumiseen ja kuljetusaikojen hajonnan kasvuun on 
ympäristövaikutusten arvioinnissa tärkeää esittää haittoja lieventäviä keinoja, 
vaikka niiden toteutumista ei hankkeen sisällä pystyttäisi ratkaisemaan.

HSL on mielellään mukana liikenteellisten vaikutusten arvioinneissa. 

Muut vaikutukset 

Hankkeen ilmastovaikutuksia tuodaan esiin liikennesuoritteen muutosten 
aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen kautta. Liikenteen sähköistyessä 
myös liikennesuoritteen ja energiankulutuksen vähentämisen merkitys tulee 
korostumaan. Päästövaikutusten lisäksi vaikutuksia on oleellista peilata myös 
muihin liikenteen energia- ja ilmastotavoitteisiin.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on hyvä käsitellä myös hankkeesta 
aiheutuvia saavutettavuuden muutoksia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin 
merkittävyyden kriteerejä ja painotuksia tulee kuvata kattavasti.

Hankkeen riskit on pyritty monipuolisesti tunnistamaan ja arvioimaan. 
Maankäyttöön, sekä liikennemalliin ja ennusteisiin liittyvät epävarmuudet on 
tarpeen kuvata osana arviointia.

Joukkoliikenne

Sataman keskittämisstrategian ja laajennusten joukkoliikennetarpeisiin on 
varauduttu Länsisataman pikaraitiolinjalla RAILI2-suunnitelmassa sekä MAL 
2023 -suunnitelmaluonnoksessa. Pikaraitiolinja Hakaniemestä mahdollistaa 
matkustajakapasiteettiin arviolta 50 % lisäyksen verrattuna aikaisempiin 
linjastoratkaisuihin. Kapasiteettitarjontaa on mahdollista nostaa vielä 
esitetystä suuremmalla pikaraitiolinjan kalustokoolla, mikäli tarvetta ilmenee.



LAUSUNTO 5 (5)

21.10.2022 271/00.04.02/2022 
[Helsingin Satama Oy:n 
Länsisataman 
laajentamista koskeva 
ympäristövaikutusten 
arviointiohjelma] 

HSL Helsingin seudun liikenne · PL 100 · 00077 HSL · Puhelin (09) 4766 4444 · Faksi (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · Y-2274586-3
HRT Helsingforsregionens trafik · PB 100 · 00077 HRT · Telefon (09) 4766 4444 · Fax (09) 4766 4441 · hsl@hsl.fi · FO-2274586-3

www.hsl.fi

Pikaraitiolinjan toimintaedellytykset Jätkäsaaressa ovat verrattain hyvät jo 
nykyisellä ja suunnitellulla raideverkolla. Jätkäsaaren ja keskustan välillä 
joukkoliikenteen sujuvuuden kannalta potentiaalisesti ongelmallinen 
pullonkaula sijaitsee Länsilinkissä, jossa laivoista katuverkkoon purkautuva 
rekkaliikenne risteää suoraan ajavan raitioliikenteen kanssa. Raitioliikenteen 
etuudet ovat risteyksessä nykytilanteessa verrattain hyvät, mutta 
laajentuneen Länsiterminaalin rahtiliikenteen määrällinen kasvu yhdessä 
pikaraitioliikenteen suuremman vuorotarjonnan kanssa todennäköisesti 
heikentäisivät risteysalueen läpäisykykyä ja siten joukkoliikennepalvelun 
laatua Jätkäsaaren ja keskustan välillä. Satamatunneli parantaisi Länsilinkin 
toimivuutta.

Pikaraitiolinjan käyttöönotto edellyttää myös Jätkäsaaren ja ydinkeskustan 
välisen ratayhteyden parantamista pikaraitioliikenteen laatustandardeja 
vastaavaksi. Pikaraitiolinjan liikennöinnin aloituksen ajoittuminen 
Länsiterminaalin laajennuksen ja matkustajakapasiteettitarpeen kasvun 
kanssa olisi toivottavaa. Yhteyden suunnittelu ja toteutus olisikin syytä 
koordinoida Jätkäsaaren asukasmäärän kasvun, sataman tarpeiden ja 
muiden ydinkeskustan raitioliikenteeseen vaikuttavien työmaiden, kuten 
Asematunnelin kannen peruskorjaus Kaivokadulla, kanssa.

Jätkäsaaren bussiliikenne tulee loppumaan vuoden 2023 syksyllä. HSL:n 
bussien poikkeusliikennettä sekä kaukoliikenteen busseja varten alueen 
katuverkko tulee kuitenkin olla busseilla liikennöitävä.

HSL antaa lausunnon Helsingin kaupungille Länsisataman terminaali 1 
asemakaavan muutoksesta (kaavanro 12752), jossa HSL käsittelee 
yksityiskohtaisemmin suunnittelualuetta.

Lisätietoja lausunnosta antavat suunnitteluinsinööri Janne Markkula ja 
liikennesuunnittelija Ella Törmälä (ympäristövaikutusten arviointiohjelma). 
Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@hsl.fi.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Mika Nykänen
Toimitusjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 10.11.2022. 
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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Viite: Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö UUDELY/13199/2022 

Metsähallituksen lausunto Helsingin Länsisataman laajentamisen ympäristövaikutusten 
arviointiohjelmasta 

Uudenmaan ELY-keskus pyytää Metsähallitukselta lausuntoa Helsingin Länsisataman 
laajentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Hanke sijoittuu 
Jätkäsaaren satama-alueelle. Hanke sisältää sataman laiturirakenteiden ja 
kenttäalueiden laajentamisen ja niihin liittyvät vesirakennus- ja ruoppaustyöt. Lisäksi 
hankkeeseen kuuluu liitännäistoimintona satamatunnelin rakentaminen Länsisataman 
ja Länsiväylän väliin satamaliikenteen sujuvuuden turvaamiseksi. 
 
Metsähallitus hallinnoi hankealueen läheisyydessä Melkin saarta ja merialuetta 
(kiinteistö 91-414-2-2). Lisäksi Koirasaarenluotojen meriläjitysalue on Metsähallituksen 
hallinnassa olevalla yleisellä vesialueelle (kiinteistö 91-894-1-1). Metsähallituksella ei 
ole hallinnassaan maa-alueita hankkeen vaikutusalueella. Metsähallitus lausuu YVA-
ohjelmasta tästä syystä ensisijaisesti merialueeseen kohdistuvien vaikutusten osalta.  
 
 
Metsähallitus on tutustunut lausunnolla olevaan YVA-ohjelmaan, ja lausuu siitä 
seuraavaa: 
 
Metsähallitus katsoo, että YVA-ohjelma on hyvin laadittu ja siinä on tunnistettu 
hankkeen kannalta keskeiset ympäristövaikutukset. YVA-ohjelmassa on myös esitetty 
lisäselvityksiä hankkeen ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Metsähallitus katsoo, että 
esitetyt lisäselvitykset (erityisesti samentumamallinnus sekä ruopattavien ja läjitettävien 
pohjasedimenttien riskiarvio) ovat alueen luonnonolosuhteiden ja aikaisemman 
ihmistoiminnan vuoksi tarpeen. 
 

mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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Hanke edellyttää YVA-ohjelman perusteella merkittäviä vesirakennus- ja ruoppaustöitä, 
jotka lisäävät osaltaan ihmistoiminnasta aiheutuvaa kiintoainekuormitusta ja 
samentumavaikutuksia ympäröiviin merialueisiin. YVA-ohjelmassa vaikutuksia 
merialueeseen arvioidaan kiintoaineksen leviämismallinnuksen sekä olemassa olevien 
vedenalaiskartoitusten ja rekisteritietojen perusteella. Helsingin ja Espoon merialueilla 
on toteutettu 2000-luvulla laajoja vedenalaiskartoituksia osana VELMU-ohjelmaa. 
Alueen meriluonnosta on siten olemassa paljon havaintotietoa myös satamahankkeen 
vaikutusten arvioinnin tueksi. Metsähallitus katsoo, että olemassa oleva aineisto tarjoaa 
hyvän pohjan myös hankkeen vedenalaisluontoon kohdistuvien vaikutusten 
arvioinnille.  
 
YVA-ohjelmassa todetaan, että vedenalaisista Natura-luontotyypeistä hankealueella 
esiintyy ainoastaan Rannikon laguunit -luontotyyppiä. Metsähallitus huomauttaa, että 
vedenalaisia luontotyyppejä koskeva tieto perustuu ensisijaisesti mallinnukseen eikä 
käytetty malli välttämättä tunnista kaikkia pienialaisia luontotyyppikohteita. 
Merenpohja on hankealueen ympäristössä monin paikoin hienojakoista hiekkaa tai 
silttiä. Osa alueen hiekkapohjista voi tästä syystä kuulua myös hiekkasärkät -
luontotyyppiin.  
 
Alueella esiintyy tehtyjen vedenalaiskartoitusten perusteella useita hiekkapohjille 
ominaisia luontotyyppejä (mm. avoimia näkinpartaispohjia sekä haura- ja 
hapsikkapohjia, jotka on luontotyyppeinä arvioitu silmälläpidettäviksi). Hiekkapohjien 
luontotyypit ovat elinympäristöinä erityisen herkkiä samentumasta aiheutuville 
vaikutuksille. Metsähallitus esittää, että samentumamallinnuksen tuloksia tarkastellaan 
YVA-selostuksessa erikseen suhteessa hiekkapohjien ja niille ominaisten 
luontotyyppien esiintymiseen, jotta samentumalle alttiiden kohteiden sijoittumista on 
myös hiekkapohjien osalta mahdollista arvioida. 
 
Metsähallitus katsoo, että YVA-ohjelma täyttää YVA-lain sisältövaatimukset ja se 
muodostaa edellä esitetyt näkökohdat huomioiden hyvät lähtökohdat 
arviointiselostuksen laatimiselle. 
 
Lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet erikoissuunnittelija Asko Ijäs, 
erikoissuunnittelija Aija Nieminen ja kaavoitusinsinööri Jani Viisanen. 
 
 

 

Annukka Rasinmäki 
Aluepäällikkö 
Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut 
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pl 36
00521 HELSINKI

Viite UUDELY/13199/2022

Asia HELSINKI, Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa 
Helsingin Satama Oy:n Länsisataman kapasiteetin kasvattamista ja satamatunnelia 
koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Museovirasto on tutustunut YVA-
ohjelmaan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun näkökulmasta. Muutoin Helsingin 
kulttuuriympäristön suojelusta vastaa ja asiantuntijana toimii Helsingin kaupunginmuseo, 
joka on ollut Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo 2020 alusta alkaen. Museovirasto 
on osallistunut hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvaan 
ennakkoneuvotteluun 1.6.2022.

Hankealue sijaitsee Helsingin Jätkäsaaren ja Salmisaaren alueilla. Tavoitteena on kehittää
Länsisataman toimintaa laajentamalla satamarakenteita sekä parantamalla yhteyksiä 
satamasta Länsiväylälle tunnelin avulla. Satamarakenteiden laajennus toteutetaan
vesialueella Länsisataman satama-altaassa sekä sataman eteläkärjessä. Satama-altaassa 
tehdään nykyisten aluspaikkojen uusia järjestelyjä ja yksi nykyinen aluspaikka poistetaan
käytöstä. Lisäksi uusia laiturirakenteita rakennetaan ja useiden laitureiden laiturilinjoja
muutetaan suorista viistoiksi. Sataman eteläkärjessä laiturikenttää laajennetaan täyttämällä 
merialuetta. Hankkeeseen sisältyy myös ruoppausta ja louhintaa. Mereen läjityskelpoiset 
ruoppausmassat sijoitetaan jo käytössä olevalle Koirasaarenluotojen meriläjitysalueelle. 
Ruopattavien massojen määräksi on arvioitu korkeintaan 660 000 kiintoteoreettista 
kuutiometriä. Määrä tarkentuu suunnitelmien edetessä. Nyt hanke on esi- ja 
yleissuunnitteluvaiheessa.

Satamasta rakennetaan yhteys Länsiväylälle siten, että maan sisään louhittavan
satamatunnelin suuaukot sijoittuvat sataman päässä Länsiterminaali T1:n kohdalle ja 
Salmisaaren päässä Länsiväylän läheisyyteen Lapinlahden kohdalle. YVA-ohjelmassa 
esitellyistä hankevaihtoehdoista 0, A, C ja D kaksi vaihtoehtoa (C ja D) sisältää täyttöä 
Lapinlahdessa Morsiamen ja Ison Pässin välisellä alueella. Tarvittavat ruoppaus- ja 
täyttömäärät tarkentuvat suunnittelun edetessä. Alustavan aikataulun mukaan 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2025.

Museoviraston jo ennakkoneuvottelussa esiin tuoma näkemys on, että vedenalaisen 
kulttuuriperinnön osalta ei ole tarvetta ottaa kantaa siihen, mikä vaihtoehto valitaan 
jatkosuunnittelun pohjaksi. Koska hankevaihtoehdot A, C ja D kuitenkin sisältävät
ruoppausta, louhintaa ja täyttöä vesialueella, hankkeella voi olla vaikutusta vedenalaiseen 
kulttuuriperintöön. Kuten YVA-ohjelmassa todetaan, Helsingin vedenalaisesta 
kulttuuriperinnöstä ei ole käytettävissä kattavaa tietoa. Helsingin lähivedet ovat 
potentiaalista vedenalaisen kulttuuriperinnön sijaintipaikkaa johtuen pitkäaikaisesta 
ihmistoiminnasta, asutuksesta ja vesiliikenteestä. Tästä johtuen on tarpeen hyvissä ajoin 
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ennen ruoppausten, louhinnan ja täytön toteuttamista teettää vedenalaisen 
kulttuuriperinnön selvitys, joka tuottaa tiedon, onko hankealueella vedenalaista 
kulttuuriperintöä. Museoviraston näkemyksen mukaan selvitys tulee teettää sataman 
eteläkärjen täyttöalueella sekä Lapinlahden lähellä, mikäli alueilla tullaan tekemään 
vesialuetta muuttavia vesirakennustöitä. Selvittäminen ei kuitenkaan ole tarpeen satama-
altaassa eikä sellaisilla alueilla, joita on todistettavasti ruopattu jo aiemmin. Tieto 
vedenalaisen kulttuuriperinnön tilanteesta on syytä olla käytettävissä niin hyvissä ajoin, että 
jos hankealueella on vedenalainen muinaisjäännös tai -jäännöksiä, tarvittavat
muinaismuistolain mukaiset tutkimus- tai muut toimenpiteet ehditään toteuttaa ennen 
rakentamisen aloittamista.

YVA-ohjelmassa kerrotaan asianmukaisesti, mitä vedenalainen kulttuuriperintö on ja mitkä 
ovat lähimmät tunnetut vedenalaiset muinaisjäännökset. Tunnetut kohteet esitellään myös 
kartalla. Hankkeen vaikutuksia käsittelevässä kohdassa todetaan, että hankkeen 
valmistelun yhteydessä tullaan hankkimaan kattava tieto hankkeen sisältämien 
vesirakennusalueiden (täytöt, läjitykset, ruoppaukset, louhinnat ja muu vesirakentaminen) 
vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä. Näin hankkeen vaikutukset vedenalaiseen 
kulttuuriperintöön voidaan arvioida ja tarvittaessa lieventää tai poistaa haitallisia vaikutuksia 
(esimerkiksi välttämällä kohteita hankesuunnittelun keinoin/avulla tai tutkimalla vedenalaiset
muinaisjäännökset muinaismuistolain 295/63 mukaisesti ennen niiden vahingoittumista tai 
muuttumista hankkeen seurauksena).

Museoviraston näkemyksen mukaan vedenalainen kulttuuriperintö on otettu huomioon 
riittävällä tavalla YVA-ohjelmassa. Näin ollen Museovirastolla ei ole ohjelmasta 
huomautettavaa.

Vedenalaisen kulttuuriperinnön yhteyshenkilö Museovirastossa on Maija Matikka 
(maija.matikka@museovirasto.fi, puh. 0295 33 6284).

Yli-intendentti Helena Taskinen

Intendentti Maija Matikka

Tiedoksi Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo
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Liikenne-	ja	viestintävirasto	Traficomin	lausunto	Helsingin	Satama	Oy:n

Länsisataman	laajentamisen	ympäristövaikutusten	arviointiohjelmasta

Uudenmaan	ELY-keskus	on	pyytänyt	lausuntoa	Liikenne-	ja	viestintävirasto

Traficomilta	koskienHelsingin	Satama	Oy:n	Länsisataman	laajentamisen	YVA:n

ympäristövaikutusten	arviointiohjelmasta.

Traficom	lausuu	seuraavaa

Ympäristövaikutusten	arviointiohjelmassa	on	kuvattu	laajasti	nykytilannetta,	tehtyjä

selvityksiä	ja	kaavoitusta	sekä	vaikutusten	arviointia.	On	myös	kiitettävää,	että

hankkeen	ilmastovaikutuksia	tullaan	arvioimaan	huomioiden	myös	hankkeen

aiheuttamat	muutokset	liikenteeseen.	Kiinnitimme	huomiota	seuraaviin	asioihin,

joiden	kohdalla	kuvausta	ja	vaikutusten	arviointia	olisi	mahdollisesti	syytä

tarkentaa:

Satama	ja	vesiväylät

Länsisataman	laajennus	mahdollistaa	toteutuessaan	alusmäärän	kasvattamisen

satamassa	nykyiseen	nähden,	ja	alusliikenteen	keskittäminen	Länsisatamaan	tulee

lisäämään	alusliikennettä	satamaan	johtavilla	väylillä.	Tämän	johdosta

Länsisatamaan	johtavan	väylästön	mitoituksen	ja	kapasiteetin	riittävyys

lisääntyvälle	alusliikenteelle	olisi	perusteltua	selvittää	hankkeen	YVA-selvityksessä.

Mahdollisista	havaituista	väylämuutostarpeista	väylän	ylläpitäjän	olisi	suositeltavaa

olla	yhteydessä	Traficomiin	mahdollisimman	varhaisessa	vaiheessa.	YVA-

selvityksessä	olisi	myös	hyvä	tuoda	esille	tarkemmin	minkälaista	alusmäärien

kasvua	satamalle	ja	sen	edustan	väylästölle	odotetaan	satamauudistuksen	ja

alusliikenteen	keskittämisen	jälkeen.	Lisääntyvän	alusliikenteen	vaikutukset	myös

hankealueen	edustan	vapaa-ajan	veneilylle	ja	väylästön	käytölle	sekä	muulle

merialueen	virkistyskäytölle	olisi	perusteltua	selvittää	ja	huomioida	hankkeesta

tehtävässä	YVA-selvityksessä.

Alusliikennemäärien	kasvu	lisää	myös	ajoneuvoilla	tapahtuvaa	liikennöintiä.	Olisi

tarpeen	selvittää,	mitä	vaikutuksia	lisääntyvä	ajoneuvoliikenne	aiheuttaa

ajoneuvojen	ryhmittymiselle,	odotusalueelle	ja	turvatoimien	suorittamiselle

tarvittavalle	tilalle	ja	onko	tällä	vaikutusta	mm.	maisemaan	tai	meluun	tai	ihmisten

kulkemiseen	ja	muiden	toimintojen	sijoittamiseen	sataman	läheisyydessä.	Lisäksi	on

huomioitava,	että	Helsingin	satama	kuuluu	Euroopan	laajuiseen	TEN-T	verkon	ja	sen

ydinverkon	satamiin,	joten	liikennöinti	sinne	on	turvattava	myös	maanpäällisen

yhteyden	kautta.
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Maayhteys

Maayhteys	on	tarkoitus	toteuttaa	tunnelin	kautta	Länsiväylän	suuntaan.

Ympäristövaikutusten	arvioinnin	yhteydessä	olisi	tarpeen	arvioida	realistisesti,

kuinka	usein	sataman	liikenne	joudutaan	ohjaamaan	maanpäälliselle	verkolle

tunnelissa	tai	sataman	järjestelmissä	tapahtuvien	häiriöiden	ja	huoltotöiden	vuoksi.

Mitä	useammin	joudutaan	käyttämään	katuverkkoa,	sitä	enemmän	satamaliikenne

kuormittaa	kaupungin	katuverkkoa	ja	hankaloittaa	ihmisten	liikkumista,	toisaalta	on

tärkeää	turvata	sataman	liikennöinti	myös	näissä	tilanteissa	ja	arvioida	muun

liikenteen	vaikutuksia	siihen.	Hankkeen	vaikutusten	osalta	tämä	voi	olla	merkittävä

asia	ja	sillä	voi	olla	merkitys	siihen,	miten	tunnelin	liikenteenohjaus	ja

turvajärjestelyt	kannattaa	järjestää.

Hankkeen	rakennusaika	on	pitkä	ja	rakentaminen	tullee	rasittamaan	sekä

vaikutusalueella	asuvia	että	siellä	liikkuvia.	Rakentamisaikaisten	vaikutusten	osalta

on	tärkeää	selvittää,	miten	rakentaminen	vaikuttaa	eri	kulkutapoihin	ja	näiden

turvallisuuteen.	Rakentamisaikainen	liikennöinti	tapahtuu	katuverkolla.	Vaikutusten

arvioinnin	yhteydessä	olisi	selvitettävä,	miten	vaikutukset	katuverkon	liikenteeseen,

ml.	jalankulku	ja	pyöräily,	saadaan	mahdollisimman	vähäisiksi.

Tunnelin	tekniikka,	esim.	ilmanvaihto	ja	muut	tekniset	tilat	voivat	vaatia	tiloja	ja

näkyä	myös	maanpäällä.	Näiden	rakenteiden	vaikutusten	arviointi	esim.	niiden

tuottaman	mahdollisen	melun	(ilmanvaihto	ja	varavoima)	ja	este-	ja

maisemavaikutusten	osalta	tulisi	selvittää	ja	pyrkiä	sijoittamaan	ne	mahdollisimman

vähän	haittoja	aiheuttavasti.

	

Pietari	Pentinsaari

johtaja

	

Tämä	asiakirja	on	allekirjoitettu	sähköisesti.	Liikenne-	ja	viestintävirasto	(Traficom)

9.11.2022.	Allekirjoituksen	oikeellisuuden	voi	todentaa	sähköisiä	allekirjoituksia

tukevalla	lukijaohjelmalla	tai	Traficomin	kirjaamosta.
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Asia

33100 Tampere 95100 Rovaniemi

Turvallisuus-ja 
kemikaalivirasto

Rovaniemi
Vaitakatu 2

Hankkeessa Lansisataman nykyista laiturirakennetta laajennetaan ja etela- 
karkeen rakennetaan uusi kenttaalue. Laajennettu satamalaituri pystyy 
palvelemaan paremmin lisaantyvaa liikennetta. Laituripaikkoja ei lisata.

Tukesin lausunto Helsingin Satama Oy:n Lansisataman laajentamista 
koskevasta ymparistovaikutusten arviointiohjelmasta

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on vastaanottanut Uudenmaan 
elinkeino-, liikenne-ja ymparistdkeskuksen ymparistd-ja luonnonvarat 
-vastuualueen lausuntopyynndn, koskien Helsingin Satama Oy:n Lansisataman 
laajentamisen ymparistovaikutusten arviointiohjelmaa.

Laivaliikenteen lisaantymisen seurauksena myds auto-ja henkiloliikenne 
satamaan kasvaa. Hankkeen toteuttaminen edellyttaa liitannaistoimintona 
satamatunnelin rakentamista Lansisataman ja Lansivaylan valille sujuvan 
liikenteen turvaamiseksi.

Tampere
Yiiopistonkatu 38

TUKESIN LAUSUNTO HELSINGIN SATAMA 1 (3)
OY:N LANSISATAMAN LAAJENTAMISTA
KOSKEVASTA YMPARISTOVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA

PL 36 
00521 HELSINKI

Helsingin kaupunginvaltuuston periaatepaatdksen mukaisesti Tallinnanja 
Helsingin valinen matkustajaliikenne keskitetaan Lansisatamaan, minka 
seurauksena nykyisen kaltainen toiminta Lansisatamassa lisaantyy. Kaupungin
valtuuston 3.2.2021 periaatepaatdksen mukaan eteneminen tarkoittaa 
Helsingin Satamalle kehittamisohjelman kaynnistamista Lansisatamassa 
tarvittavien investointien toteuttamiseksi. Helsingin Satama Oy:n tavoitteena 
on 
kasvattaa Lansisataman kapasiteettia vastaamaan keskittamisen mydta 
lisaantyvaa liikennetta.

YVA-menettelyssa vaihtoehtoina ovat:

Helsinki
PL 66 
(Opastinsilta 12 B) 
00521 Helsinki

VE 0 (0-vaihtoehto): Hankkeen toteuttamatta jattaminen. Vaihtoehto 
ei mahdollista liikenteen keskittymista koskevan periaatepaatdksen 
toteuttamista.
VE A: Satamalaiturin ja etelaisen kenttaalueen laajennus.
Satamatunnelin lantinen suuaukko sijaitsee llmarisen-talon 
(Porkkalankatu) pohjoispuolella.
VE C: Satamalaiturin ja etelaisen kenttaalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lannessa Iso-Passille.

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo(5)tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9
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Lausunto

Perustelut Teknillinen tarkastuskeskus (nyk. Tukes) on asettanut vuonna 1989 
louhintakiellon Helen Oy:n kalliovarastojen alueelle, koska alueella on 
poikkeuksellisen suuri kallioperan vaakajannitystila ja siella esiintyy ns. 
kallioraisketta. Louhintakielto on asetettu vaarallisten kemikaalien kasittelyn 
ja varastoinnin turvallisuuden takia. Tukesin tietojen nnukaan kallioperan 
jannitystila on myohemmin tehdyn selvityksen perusteella edelleenkin suuri. 
Louhintatydhdn liittyy riskeja, jotka tulee tunnistaa ja hallita, jotta louhinta 
voidaan toteuttaa turvallisesti. Kalliovarastojen eheys perustuu pohjaveden 
paineeseen. Vetta poistetaan varastoista pumppaamalla (ns. vuotovesi).

Suunnittelualueella sijaitsee Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitos. Laitos on 
Tukesin valvoma Seveso III direktiivin mukainen turvallisuusselvityslaitos. 
Voimalaitoksella on maanalaisia dijyvarastoja, joiden alueella on voimassa 
Tukesin louhintakielto.

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) nakdkulmasta vaihtoehdoista VE Oja VE 
ATukesilla ei ole lausuttavaa.

Vaihtoehto VE C edellyttaa louhintakiellon poistamista Helen Oy:n 
maanalaisten kalliovarastojen alueelta. Louhintakiellon poistaminen edellyttaa 
riskitarkasteluja vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin 
nakdkulmasta. Riskitarkastelussa tulee tarkastella louhinta-ja rakennustdiden 
seka tunnelin tulevan kaytdn aiheuttamat riskit kalliovarastoiden toiminnalle 
huomioiden erityisesti vaarallisten kemikaalien onnettomuusriskit. 
Louhintakiellon poistaminen edellyttaa selvitysten toimittamista ja lausunnon 
pyytamista Tukesilta. Toiminnanharjoittaja (Helen Oy) vastaa varastojen 
turvallisuudesta. Helen Oy:n tulee hyvaksya riskitarkastelut.

TUKESIN LAUSUNTO HELSINGIN SATAMA 2 (3)
OY:N LANSISATAMAN LAAJENTAMISTA
KOSKEVASTA YMPARISTOVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA

Vaihtoehto VE D edellyttaa dijyvarastojen kaytdsta poistamista. Varastojen 
kaytdsta poistaminen edellyttaa toiminnanharjoittajan (Helen Oy) tekemaa 
ilmoitusta Tukesille vaarallisten kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin lupien 
kumoamiseksi. Tukes voi ilmoitusta koskevassa paatdksessa asettaa ehtoja 
kaytdsta poistamisen turvallistamiseksi.

Satamatunneli ylittaa Helenin dijyluolat. Vaihtoehto edellyttaa 
TUKESin louhintakiellon purkua Helenin dijyluolien alueella. 
Oljyluolien kayttddn jattaminen edellyttaa lisaselvityksia. Helenin 
lauhdevesikanaali siirretaan.
VE D: Satamanlaiturin ja etelaisen kenttaalueen laajennus.
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lannessa Iso-Passille. Tunneli 
ylittaa Helenin dijyluolat ja ne poistetaan kaytdsta. Lansivaylan paassa 
yhteiskayttdtunnelille on suunniteltava ja toteutettava korvaava reitti. 
Vaihtoehto edellyttaa TUKESin louhintakiellon purkua Helenin 
dijyluolien alueella. Helenin lauhdevesikanaali siirretaan.

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

Turvallisuus-ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

(Opastinsilta 12 B) kirjaamo(5)tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9
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ylitarkastaja Anna Paakkdnen, anna.paakkonen(at)tukes.fi, puh. 029 505 2247Lisatietoja

Allekirjoitus

Tiedoksi

Tannan asian on ratkaissut ylitarkastaja Timo Talvitie ylitarkastaja 
Anna Paakkosen esittelysta.

TUKESIN LAUSUNTO HELSINGIN SATAMA 3 (3)
OY:N LANSISATAMAN LAAJENTAMISTA
KOSKEVASTA YMPARISTOVAIKUTUSTEN
ARVIOINTIOHJELMASTA

Kalliovarastojen merkittavin riski kemikaalien kasittelyn ja varastoinnin 
nakokulmasta on oljyn paatyminen vuotoveden mukana vesistddn. Tukesin 
arvion mukaan louhintatyosta voi aiheutua riskeja, jotka saattavat vaikuttaa 
vuotoveden hallintaan. Louhinta voi aiheuttaa lohkareiden irtoamista 
kalliovaraston seinista tai katosta. Putoavat irtolohkareet voivat rikkoa 
vuotoveden pumppauslaitteistoja, joka saattaa vaarantaa vedenpoiston. 
Louhinta voi myds vaikuttaa vuotoveden maaraan varastoissa halkeamien tai 
rakoilun kautta. Vuotoveden maara voi joko lisaantya tai se voi poistua 
kokonaan. Lisaantynyt vuotoveden maara aiheuttaa kasvanutta 
pumppaustarvetta, jolloin arvioitavaksi tulee pumppauskapasiteetin riittavyys. 
Vuotoveden poistuminen puolestaan johtaa dijyvuotoon.

Asiakirja on sahkdisesti allekirjoitettu. Allekirjoittajien henkildllisyyden ja 
allekirjoituksen ajankohdan voi varmistaa erilliselta allekirjoitussivuIta 
allekirjoitusta klikkaamalla. Asiakirjan aitous voidaan todentaa sahkdisesti. Jos 
asiakirjaa muutetaan jalkikateen, allekirjoitus ei ole enaa kelvollinen. 
Sahkdinen asia
kirja on alkuperaiskappale, eika allekirjoituksen oikeellisuutta voi varmistaa 
paperitulosteesta. Alkuperaisen sahkdisen asiakirjan voi tarvittaessa pyytaa 
Tukesin kirjaamosta.

Uudenmaan ELY-keskus, Liisa Nyrdla, liisa.nyrola(at)ely-keskus.fi 
Helen Oy

Turvallisuus-ja kemikaalivirasto

Turvallisuus-Ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 5052 000
kemikaalivirasto PL 66 Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi

(Opastinsilta 12 B) kirjaamo(5)tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi Y-tunnus 1021277-9
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Uudenmaan ELY-keskus 
kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi  
 
UUDELY/13199/2022 
 
Lausunto Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentamista koskevasta 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta 
 

Uudenmaan ELY-keskus pyytää lausuntoa Helsingin Satama Oy:n 
Länsisataman kapasiteetin kasvattamista ja satamatunnelia koskevasta 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Lausunnon määräaika on 
15.11.2022.  
 
Helsingin kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti Tallinnan ja 
Helsingin välinen matkustajaliikenne on tarkoitus keskittää Länsisatamaan.  
Laivaliikenteen kapasiteetin kasvattaminen Länsisatamassa edellyttää 
satama-alueen laajennusta sekä liitännäistoimintona satamatunnelin 
rakentamista Länsisataman ja Länsiväylän välille.  
 
YVA-menettelyssä tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:  

• VE A: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin läntinen suuaukko sijaitsee Ilmarisen-talon 
(Porkkalankatu) pohjoispuolella. 

• VE C: Satamalaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. 
Satamatunneli ylittää Helenin öljyluolat. Vaihtoehto edellyttää 
TUKESin louhintakiellon purkua Helenin öljyluolien alueella. 
Öljyluolien käyttöön jättäminen edellyttää lisäselvityksiä. Helenin 
lauhdevesikanaali siirretään. 

• VE D: Satamanlaiturin ja eteläisen kenttäalueen laajennus. 
Satamatunnelin rakenteet ulottuvat lännessä Iso-Pässille. Tunneli 
ylittää Helenin öljyluolat ja ne poistetaan käytöstä. Länsiväylän 
päässä yhteiskäyttötunnelille on suunniteltava ja toteutettava 
korvaava reitti. Vaihtoehto edellyttää TUKESin louhintakiellon 
purkua Helenin öljyluolien alueella. Helenin lauhdevesikanaali 
siirretään. 

• VE 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen. Vaihtoehto ei mahdollista 
liikenteen keskittymistä koskevan periaatepäätöksen toteuttamista. 

 
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtia 

 
YVA-ohjelmassa on kuvattu hyvin ympäristön nykytila ja sen kehittyminen, 
sekä vaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja menetelmät. Ohjelmassa on 
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tunnistettu hankkeen todennäköisesti merkittävimmät vaikutukset ja 
vaikutusalueiden rajaukset.   
 
YVA-ohjelmassa on huomioitu voimassa olevassa Helsingin seudun 
vaihemaakuntakaavassa osoitettu Länsiväylä ja katuyhteys 
Länsisatamaan, jotka on osoitettu merkinnällä joukko- ja/tai 
tavaraliikenteen kannalta merkittävä tie tai katu. 
 
Uudenmaan liitto haluaa täsmentää, että Länsiväylä Kehä I:ltä itään on 
sekä pitkämatkaisen linja-autoliikenteen, että tavaraliikenteen kannalta 
merkittävä yhteys Helsingin kantakaupungin terminaaleihin. 
Maakuntakaavamerkintää koskevan suunnittelumääräyksen mukaan 
valtakunnallisen ja pitkämatkaisen seudullisen linja-auto- ja 
tavaraliikenteen yhteyksien jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet on 
turvattava niin kauan kuin Helsingin kantakaupungissa on 
valtakunnallisesti merkittäviä henkilö- ja tavaraliikenteen terminaaleja. 
Yhteyden sijaintia voidaan muuttaa maankäytön niin edellyttäessä, kunhan 
yhteys valtakunnallisiin tavara- ja joukkoliikenteen terminaaleihin turvataan. 
 
Liikenteellisten vaikutusten tarkastelutarpeita on tunnistettu YVA-
ohjelmassa melko kattavasti ja Uudenmaan liitto pitää hyvänä, että 
tarkastelussa kuvataan myös satamatoimintojen keskittämisen vaikutuksia 
keskustan katuverkkoa laajemmin Helsingin sisääntulo- ja kehäväylille. 
Uudenmaan liitto kuitenkin huomauttaa, että liikenteellisiin arviointeihin 
tulee lisätä vaikutukset joukko- ja tavaraliikenteeseen sekä yhteyksien 
jatkuvuudelle ja terminaalien kehittämismahdollisuuksiin. Vaikutukset 
joukko- ja tavaraliikenteelle tulee sisällyttää myös rakentamisen aikaisten 
vaikutusten arviointiin.  
 
Uudenmaan liitto pitää hyvänä, että liikenteellisten vaikutusten arviointi 
perustuu liikenne-ennusteisiin, jotka päivitetään uusinta HELMET 4.1-
mallia hyödyntäen vuoden 2040 tilanteelle. Mikäli hyödynnettävä 
liikennemalli sisältää ruuhkamaksut ja/tai ympäristövyöhykkeet, 
Uudenmaan liitto katsoo tarpeelliseksi, että liikenteellisten vaikutusten 
arvioinnit tehdään myös ilman niitä. 
 
Ohjelmassa esitettyä arvioinnin laajuutta voidaan pitää lähtökohtaisesti 
riittävänä arviointiselostuksen laatimiselle.  

 
Uudenmaan liitolla ei ole muuta lausuttavaa arviointiohjelmasta. 
 

 
 
   
 

Paula Autioniemi  Kaarina Rautio 
Va. johtaja, aluesuunnittelu Suunnittelupäällikkö 
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