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Uudenmaan ELY-keskus  
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UUDELY/13199/2022 

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen, Helsinki   

 

 

  

HELEN OY:N LAUSUNTO, Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen, YVA-ohjelma 

 

 

Helsingin Satama Oy:n Länsisataman laajentaminen ja laajentamiseen liittyvän 

Satamatunnelin rakentaminen vaikuttaa Helen Oy:n Salmisaaren alueen rakenteisiin. 

Helen kiittää Helsingin Satamaa hyvästä yhteistyöstä hankkeen edellyttämien 

selvitysten osalta ja Helsingin Sataman yhteensovittamisen ja vaikutusten 

lieventämisen tahtotilaa. 

 

Helenin Salmisaaren alueella on lähitulevaisuudessa suunnitteilla merkittäviä 

muutoksia Helenin luopuessa kivihiilen käytöstä 1.4.2024. Voimalaitosalueelle 

suunnitellaan merkittäviä hankkeita, joilla korvataan kivihiili sekä saavutetaan Helenin 

ja Helsingin kaupungin vuoden 2030 hiilineutraalisuustavoitteet. Salmisaari on 

tulevaisuudessa yksi Helenin merkittävimmistä energiantuotantoalueista. Alue on 

energiaverkoston solmukohta, jossa sijaitsee merkittäviä lämmön- ja 

sähkönsiirtotoimintoja ja alue on huoltovarmuuskriittinen erityisesti kantakaupungin ja 

Lauttasaaren lämmöntuotannon näkökulmasta.  

 

Satamatunnelin linjausvaihtoehdoista VE C ja VE D tulevat aiheuttamaan välittömiä 

vaikutuksia Helen Oy:n Salmisaaren voimalaitosalueeseen, yhteiskäyttötunneliin sekä 

kaukolämpö- ja jäähdytysverkostoon liittyviin rakenteisiin. Käynnissä on useita 

selvityksiä, joiden kautta määritetään ja pyritään vähentämään vaikutuksia Helen Oy:n 

rakenteisiin.  

 

Helen suunnittelee merkittävää investointihanketta meriveden lämmöntalteenottoon ja 

hiilineutraaliin kaukolämmön- ja jäähdytyksen tuotantoon. Hankkeen suunnitteluvaihe 

on käynnistynyt syksyllä 2022 ja hankkeen rakentamisen on määrä alkaa 2025. Helen 

korostaa, että yhteisvaikutusten osalta tulee huomioida samanaikaisesti ajoittuvat 

rakennusvaiheet Satamatunnelin kanssa. Helenin meriveden lämmöntalteenoton 

hankkeella ja Satamatunnelilla voi olla myös merkittäviä yhteensovittamisen tarpeita 

liittyen Helenin Satamatunnelin rakentamisen myötä poistuviin rakenteisiin ja 

voimalaitostoiminnan ympäristölupaan. Tämä edellyttää tiiviin ja hyvän yhteistyön 

jatkumista ja yhteensovittamisen merkitystä.  

 

Helen näkee Satamatunnelihankkeen tärkeänä ja pyrkii edesauttamaan hankkeen 

toteutumista. Helen suhtautuu myönteisesti yhteistyössä haettaviin ratkaisuihin niiden 

rakenteiden siirtojen ja muutosten osalta, kun Satamatunneli aiheuttaa vaikutuksia 

Helenin energiantuotantoon liittyviin toimintoihin. Hankkeen edellyttämät muutokset 

tarkoittavat todennäköisesti esim. Helenin öljyluolien osalta korvaavien säiliöiden 

toteuttamista Helenin energiantuotantoalueella. Kantakaupungin alueella 
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maankäyttöratkaisuissa energiantuotannon edellyttämät tilatarpeet asettuvat usein 

vastakkain muiden maankäyttötavoitteiden kanssa. Helen korostaa, että 

energiatuotannolle on myös tulevaisuudessa varattava riittävästi alueita. Helen on 

laatinut Salmisaaren energiantuotantoalueelleen alueenkäyttösuunnitelman, jossa 

esitetään Helenin pitkän aikavälin näkemys alueen tilatarpeista. Monipuolinen, 

hajautettu energiantuotanto vaatii tilaa, jotta hiilineutraalin yhteiskunnan 

lämmöntuotanto voidaan turvata. On ensiarvoisen tärkeää, että hyödynnetään 

olemassa olevia rakenteita ja mahdollistetaan energiantuotanto ja sähkönsiirto 

tärkeissä solmukohdissa. Tulevina vuosina hiilineutraalisuustavoitteet sekä 

lämmöntuotannon sähköistyminen tulee edellyttämään erittäin merkittäviä 

investointeja, joiden toteutuminen mahdollisimman kustannustehokkaasti on niin 

Helenin kuin Helsingin kaupungin ja asiakkaidemme etu.   

 

 

Lisätietoja antaa Kristina Salomaa, maankäyttöasiantuntija 

 Helen Oy 

 

 

 

  Helen Oy   

 

  Ilkka Ruutu   

  Kiinteistöjohtaja   
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Mielipide Länsisataman laajentamisen YVA-ohjelmasta (viite: UUDELY/13199/2022)

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat 
tutustuneet hankkeen YVA-ohjelmaan. Olemme sen perusteella huolestuneita etenkin 
seuraavien asioiden riittävästä arvioinnista. 

Satamatunnelin häiriö Lapinlahden sairaala ympäristössä

Haluamme kiinnittää Lapinlahden entisen sairaalan puistossa ja sen ympäristössä 
huomiota satamatunnelin ja sataman laajennuksen vaikutusten YVA-ohjelmassa esitettyä 
tarkempaan arviointiin. Arviointi tulee kohdistaa sekä ihmisiin että luontoon. Sen tulee 
koskea satamatunnelin rakennusvaihetta ja liikennettä tunnelin valmistuttua. Liikenteen 
aiheuttaman melun ja ilmansaasteiden kasvua on arvioitava pitkällä aikaperspektiivillä.

Erityisesti tunnelin toteutusvaihtoehto A, jossa tunnelin suuaukko rakennettaisiin Ilmarisen 
talon pohjoispuolelle, uhkaa Lapinlahden sairaala-alueen valtakunnallisesti merkittävää 
rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY). Lapinlahden sairaala-alueen puisto on suojeltu 
myös asemakaavassa.

Vaihtoehto A uhkaa Lapinlahden puiston lähellä sekä arvokasta kasvillisuuskohdetta 
(Luontoselvityksen Kohde 1. Lapinlahden sairaalapuiston etelälaita liepeineen - arvokkaat 
kasvillisuus- ja kasvistokohteet; 1,27 ha; arvoluokka I hyvin arvokas) että liito-oravan 
elinpiiriä (papanahavainto 2022). Myös suojelullisesti arvokkaita lintulajeja sekä lepakoita 
on havaittu joko hankealueella tai aivan sen läheisyydessä.

Puisto on suosittu virkistysalue, jossa liikkuu ajoittain paljon ulkoilijoita. Se on muun 
muassa uuden Jätkäsaaren lähiluontoa, joka on tiiviisti rakennetun alueen asukkaille 
tärkeä. Arvioinnissa on selvitettävä tarkemmin, miten moni siellä liikkuu nyt ja 
tulevaisuudessa. Melun torjunta on suunniteltava niin, että puiston virkistysarvot säilyvät ja
siellä voi rauhoittua. Melun vaikutus eläimiin kuten arvokkaaseen linnustoon on myös 
syytä selvittää. Arvioinnin tulee koskea niin ikään tunnelin ja liikenteen 
aiheuttamia ilmansaasteita. 

Satamatunnelin suuaukon sijainti uhkaa puiston arvokasta kasvillisuutta, jota kasvaa myös
puiston eteläosan kalliokedoilla. Kedot ovat uhanalainen luontotyyppi. Kalliokedot ovat 
viimeiset muistot Lapinlahden sairaalan puistoon kuuluneesta saaristoluonnosta, joka on 
suurimmaksi osaksi jäänyt rakentamisen alle. Arvioinnissa on huomioitava näiden alueiden
suojelu mukulakirvelin kasvupaikkojen lisäksi. 



Satamatunnelin tarkempaa vaikutusten arviota kannattaa kohdistaa myös 
Seurasaarenselän eteläosiin sekä Lapinlahden puiston länsipuolella sijaitsevalle kapealle 
vihreälle ranta-alueelle Morsiamen, Sulhasen ja Iso-Pässin kohdalla. Tämä ranta-alue on 
niin ikään vilkasta virkistysaluetta. 

Ei enää muoviroskaa mereen louheen mukana

Tunnelien louhinnassa syntyvää muoviroskaa on levinnyt merentäytöistä vuosien ajan 
Helsingin rannoille. Kukaan ei tiedä, miten kauas ne Suomenlahdella ja muualla Itämerellä
kulkeutuvat. Lopulta ne jauhautuvat mikromuoviksi. Siksi edellytämme arviointia 
satamatunnelin louhinnasta syntyvän louheen muoviroskien, siis sytytyslankojen ja 
kuitubetonin, minimoimisesta sekä toimista, joilla estetään muoviroskia sisältävän louheen 
käyttö satamahankkeen merentäytöissä. Arvioinnissa kannattaa käyttää Helsingin 
kaupungin, Infra ry:n ja Ympäristöministeriön teettämää selvitystä vesistötäytöistä ja 
muovista, joka julkaistiin tänä vuonna (Vesistötäytöt ja muovit benchmarkkausselvitys 
9/2022).

Vedenalaisen luonnon parempi huomioiminen

Koska satama-altaassa tehtävien ruoppausten aiheuttaman veden samentumisen 
vaikutusten arviointi jää epäselväksi, vaadimme tarkennusta siihen. Samoin vedenalaiseen
luontoon, kalat mukaan lukien, kohdistuvia vaikutuksia on syytä arvioida ohjelmassa 
suunniteltua enemmän Pihlajasaaren, Melkin, Lauttasaaren ja Seurasaarenselän vesillä.

Hankkeessa tullaan hyvin todennäköisesti myös kaivamaan ja ruoppaamaan pilaantuneita 
maa-aineksia ja sedimenttejä. Myöskään sulfidimaiden esiintymistä ei ole voitu sulkea 
pois. Haitta-aineet on selvitettävä ja niiden leviäminen ympäristöön estettävä hankkeen 
kaikissa vaiheissa.

Melu

Sekä ympäristön että asutuksen kannalta tavanomaisena mittarina käytetyn 
keskiarvomelun lisäksi tulee selvittää maksimimelun taso ja esiintyminen. Lisäksi on 
huomioitava räjäytyksistä aiheutuvan melun impulssimaisuus.

Maa- ja kallioperä

YVA-ohjelmassa on sivuutettu tunnelin rakentamisen vaikutusten osalta louhittavan 
kiviaineksen mahdolliset haitta-aineet.

Erityisesti on selvitettävä kattavin tutkimuksin:

1. haitallisia kuten happamia suotovesiä tuottavat kivilajit
2. kaivannaisjäteasetuksen kriteerit, paikallisestikin kiven rikkipitoisuuden on oltava alle 0.1
% ja haponmuodostuspotentiaalin alle 3.
3. asbesti- ja kuituiset mineraalit, ks. GTK:n tutkimusraportti tr 127 

(https://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_127.pdf)
4. kvartsipölyn muodostuminen
5. pienhiukkasten ja hengitettävien hiukkasten muodostuminen

- hiukkasia tulee arvioida kaivostoiminnassa käytettävillä menetelmillä kuten Minera-
ohjelman työkaluilla

https://tupa.gtk.fi/julkaisu/tutkimusraportti/tr_127.pdf


6. haitallisten mineraalien vaikutukset vesi- ja ilmapäästöihin ja siten ympäristöön sekä 
ihmisten terveyteen
7. kallioperän koostumus kattavasti koko ottoalueelta ja -syvyydeltä.

Luvat

On arvioitava, tarvitaanko tunnelin louhintahankkeelle ympäristölupa ympäristönsuojelulain
27 §:n 2. momentin perusteella: 3) toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta 
rasitusta.

Lisäksi

Huomautamme virheellisestä satamatunnelin suuaukon paikasta kahdessa vaihtoehdossa.
Iso-Pässin sijaan se on Morsian, mistä kaupungin edustaja kertoi yleisötilaisuudessa. 
Valitettavasti korjausta ei ole vielä tehty ohjelman tekstiin.

Helsingissä 15.11.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Laura Räsänen
puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Lauri Kajander
erityisasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry
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Mielipide Helsingin Satama Oy:n Länsisataman kapasiteetin nostamiseen liittyvän hankkeen YVA-

ohjelmasta (viite UUDELY/13199/2022) 

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

116.353, 3789 jäsentä loppuvuonna 2021) tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja 

luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-

alue on Helsinki ja sen ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla). 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on tutustunut nähtävillä olleeseen Länsisataman 

kapasiteetin nostamiseen liittyvän hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja lausuu siitä 

mielipiteenään seuraavaa. 

 

Yleistä 

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa Länsisataman nykyistä laiturirakennetta, rakentaa uusi kenttäalue 

eteläkärkeen ja yhdistää Länsisatama satamatunnelin avulla Länsiväylään. Laajentamisen tavoitteena on 

Tallinnan ja Helsingin välisen matkustajaliikenteen keskittäminen Länsisatamaan Helsingin 

kaupunginvaltuuston periaatepäätöksen mukaisesti. Nollavaihtoehtoa lukuun ottamatta kaikissa 

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

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

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

 

Tärkeät lintualueet hankealueen ympäristössä 

Ohjelmassa on pääosin asianmukaisesti tunnistettu varsinaisten suojelualueiden ohella hankealueen 

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

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

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

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

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

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

talvehtimisalueiden suojelemiseksi.  

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

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

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

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

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

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

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

luotokirviselle (LC) (Ellermaa 2018b).  

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

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

Näistä jälkimmäinen on erittäin merkittävä saaristoalue ja saaristolintujen pesimäalueena erinomainen 

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

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

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

Mainituista lajeista valkoposkihanhi on lintudirektiivin liitteessä I tarkoitettu laji.  

Näille tärkeille lintualueille kohdistuvat hankkeesta aiheutuvat vaikutukset ja yhteisvaikutukset tulee arvioida 

perusteellisesti ja asianmukaisesti ajankohtaisiin linnustoselvityksiin ja pidemmän aikavälin 

havaintoaineistoon perustuen. Niin ikään kauempana hankealueesta sijaitsevaan Laajalahden–

Vanhankaupunginlahden–Viikin IBA-alueeseen kohdistuvat vaikutukset tulee arvioida samaan tapaan. 
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UUDELY/13199/2022 

LAPINLAHDEN LÄHDE OY:N JA OSUUSKUNTA LAPINLAHDEN TILAJAKAMON LAUSUNTO LÄNSISATAMAN 

KAPASITEETIN NOSTAMISEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMAAN  

15.11.2022 

 

Tämä on Lapinlahden Lähde Oy:n ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamon lausunto Länsisataman kapasiteetin 

nostamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Lapinlahden Lähde Oy ja Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo 

ovat Lapinlahden entisessä psykiatrisessa sairaalassa sijaitsevan taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen 

vuokraus- ja ylläpitotoiminnasta vastaavat pääoperaattorit. 

 

Kriittinen suhtautuminen hankkeeseen 

Suhtaudumme lähtökohtaisesti myönteisesti Helsingin Eteläsataman alueen ja ydinkeskustan muiden ranta-alueiden 

kehittämiseen nykyistä viihtyisämmiksi. Tunnistamme etenkin Etelärannan, Katajanokan ja Pohjoisrannan ranta-

alueissa paljon kehittämispotentiaalia. Kaiken kaikkiaan Helsingin merellinen strategia on hyvä. Sen sijaan 

suhtaudumme hyvin kielteisesti suunnitelmiin laajentaa jo valmiiksi hyvin ruuhkaista ja ahdasta Länsisatamaa sekä 

rakentaa Satamatunneli Länsisatamasta Länsiväylälle. Pidämmekin tämän kehitysohjelman pohjalla olevaa poliittista 

päätöstä Helsinki-Tallinna-satamatoimintojen keskittämisestä Länsisatamaan erittäin epäonnistuneena. Siksi 

esitämme, että Länsisataman laajennuksen ja Satamatunnelin rakentamisen hankkeet jätetään toteuttamatta ja sen 

sijaan Helsingin satamien uudelleenjärjestely toteutetaan keskittämällä liikennettä Vuosaaren satamaan. 

 

Ympäristökriisien pahentuessa ja sodan riehuessa Euroopassa on paikallaan ja tervettä ylipäätään kyseenalaistaa 

tämän koko hankkeen lähtökohdat. Ovatko esimerkiksi hankkeen yhteydessä esitetyt arviot tulevista Länsisataman 

matkustajamääristä vielä realistisia, vaikka ajautuisimme pidempiaikaiseen talousmyllerrykseen ja vaikka joutuisimme 

radikaalistikin muokkaamaan Helsingin liikennejärjestelmää osana ympäristökriisien mitigointi- ja adaptaatiotoimia? 

YVA-ohjelmaselostuksen sivuilla 48-49 todetaan, että ”hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa 

arviointimenettelyssä hankesuunnittelun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vaihtoehtojen ollessa vielä avoinna. 

Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen 

arvioinnin päättymistä”. Toivommekin, että tämä YVA-prosessi onnistutaan viemään läpi mahdollisimman 

objektiivisesti ja riippumattomasti sekä vailla poliittista, taloudellista tai kohtuutonta aikataulullista painostusta. 

Tämän hankkeen lopputulema ei siis saa olla ennalta päätetty, vaan YVA-prosessin lopputuloksen pitää pystyä 

perustelluista syistä vaikuttamaan siihen – jopa estämällä koko hankkeen. 

 

Hankkeen etenemisen aikataulu ja suhde muihin hankkeisiin 

Kaiken kaikkiaan on hyvin ongelmallista, miten nopeasti tätä Länsisataman laajennusta ja Satamatunnelin 

rakentamista ajetaan esimerkiksi suhteessa Länsiväylän ympäristön osayleiskaavatyöhön. Meille on jopa vahvistettu, 

että näitä hankkeita ajetaan eritahtisesti. Kuitenkin tämän YVA-ohjelman selostuksen sivulla 8 todetaan seuraavaa: 

”Länsiväylän ympäristön osayleiskaava tulee selkeyttämään ja ajantasaistamaan alueen yleiskaavatilanteen. 

Osayleiskaavatyön yleisenä tavoitteena on vähentää väylämäisen liikenneympäristön haittavaikutuksia asutukselle 

sekä tutkia Länsiväylän varren kaupunkirakenteen kehittämismahdollisuuksia Lauttasaaressa ja Salmisaaressa”. Lisäksi 

samalla sivulla 8 todetaan, että ”Helsingin Sataman toimesta rakennettavan satamatunnelin suunnitteluratkaisut ovat 

keskeisiä Salmisaaren maankäytön kehittämismahdollisuuksien kannalta”. Näin kauaskantoiset ja kaupunkikuvaan, 

kaupunkiympäristöön, kaupunkikulttuuriin, liikennejärjestelmään ja alueiden viihtyisyyteen, turvallisuuteen ja 

terveyteen vuosikymmeniksi, ellei vuosisadoiksi, vaikuttavat ja toisiinsa limittyvät hankkeet tulisi luonnollisesti 

suunnitella osana samaa kokonaisuutta ja samanaikaisesti. Nyt herää suuri huoli, että suurella kiireellä ja kovan 

poliittisen ja taloudellisen paineen alla ajettavat Länsisataman laajennus ja Satamatunnelin rakentaminen uhkaavat 

lukita merkittävän osan eteläisen ja läntisen Helsingin kaupunkirakennetta ja liikenneratkaisuja haitalliseen ja 



epäsuotuisaan polkuriippuvuuteen. Tässä polkuriippuvuudessa keskeisintä roolia näyttelee Länsiväylän säilyminen 

suuren este-, ilmansaaste- ja meluvaikutuksen moottoritienä, joka estää Länsiväylän ympäristön kehittämisen 

viihtyisämmäksi Ruoholahden, Salmisaaren, Lapinlahden ja Lauttasaaren alueilla. Tämän ei voi nähdä palvelevan 

Helsingin eikä helsinkiläisten, saati Helsingin lähiluonnon etuja. Toivomme teidän tutustuvan myös Lapinlahti-yhteisön 

kannanottoon Länsiväylän ympäristön skenaarioesityksiin 17.10.2022: https://lapinlahdenlahde.fi/2022/10/lapinlahti-

yhteison-kannanotto-lansivaylan-ympariston-skenaarioesityksiin-17-10-2022/  

 

Aikajänteitä tarkasteltaessa on syytä säilyttää maltti tämän kokoluokan hankkeita, kuten Helsingin Eteläsataman ja 

ydinkeskustan elävöittämistä, satamatoimintojen uudelleenjärjestelyä ja Länsiväylän ympäristöä sekä Helsingin koko 

liikennejärjestelmää, kehitettäessä. Vaikka poliittisella johdolla olisikin kiire saada Eteläsatama vapaaksi 

satamatoiminnoista vuoteen 2030 mennessä ja vaikka laivanvarustamoiden taloudelliset intressit ajaisivatkin 

Länsisataman voimakasta laajennusta ja Satamatunnelin rakentamista, tulee kaikessa suunnittelutyössä huomioida, 

että lopulta eniten nämä vaikuttavat Helsingin nykyisiin ja tuleviin asukkaisiin ja luontoon ja nämä vaikutukset 

kohdistuvat vähintään vuosikymmenten mittaisille ajanjaksoille. Siksi holistisempi systeeminen lähestyminen on ainoa 

moraalisesti perusteltu etenemistapa, ei hankkeiden eritahtinen osaoptimointi. Ja koska Helsingin tavaraliikenteen 

satamien laajennustoimet palvelevat ennen kaikkea kansainvälisen kaupankäynnin ja Suomen kansantalouden etuja, 

olisi vain oikein ja kohtuullista, että Euroopan Unioni ja Suomen valtio kantaisivat valtaosan tällaisten hankkeiden 

kustannuksista. 

 

Osallisuus 

Toivomme, että YVA-prosessi etenee jatkossa osallistavammassa hengessä. Lapinlahti-yhteisö ei ole ollut millään 

tavalla edustettuna 26.9.2022 järjestetyssä keskustelu- ja tiedotustilaisuudessa sidosryhmille tai hankkeen 

seurantaryhmässä, vaikka Helsingin Sataman suunnalta meille oli lupailtu osallistavaa otetta jo keväällä 2022. 

Hankkeen osallisuuspuolta tulee siis kehittää jatkossa niin, että kaikki hankkeen kannalta olennaiset sidosryhmät – 

myös mahdollisesti epämieluisina pidetyt – osallistetaan prosessiin aidosti eikä vain näennäisesti. Tähän voi hakea 

positiivista esimerkkiä esimerkiksi siitä osallistamistyöstä, jota Helsingin kaupungin kaupunkiympäristötoimiala on 

tehnyt Länsiväylän osayleiskaavan suunnittelutyöhön liittyen. 

 

Satamatoimintojen keskittäminen Vuosaareen Länsisataman sijaan 

Mitä tulee tähän YVA-ohjelmaan, kannatamme esitetyistä vaihtoehdoista vaihtoehtoa 0 (VE 0), sillä muutoksella, että 

Länsisataman sijaan tavara- ja jopa matkustajaliikennettä keskitettäisiin Vuosaaren satamaan. Vuosaaren satama on jo 

valmiiksi rakennettu palvelemaan nykyaikaisen kauppamerenkulun tarpeita, aivan sen kupeessa ei ole merkittävissä 

määrin häiriintyvää asutusta tai kaupunkikulttuuria ja sinne on erinomaiset raskaan liikenteen kulkuyhteydet Kehä III:n 

muodossa. Jos samassa yhteydessä, kun satamatoimintoja keskitettäisiin Vuosaareen, satama-alueelle jatkettaisiin 

raide- ja linja-autoyhteyksiä muualta Itä-Helsingistä, olisi tämä omiaan merkittävästi lisäämään itäisen Helsingin 

elinvoimaa, mikä lienee linjassa myös Helsingin yleisten kaupunkikehitystavoitteiden kanssa. Vuosaari-skenaarion 

tapauksessa tulisi toki estää haittavaikutukset Uutelan ja läheisten merialueiden luonnolle.  

 

YVA-ohjelmaselostuksen sivulla 66 listatut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuisivat nähdäksemme 

Vuosaaren-ratkaisussa huomattavasti Länsisataman-ratkaisua paremmin. Lisäksi, kuten samaisella sivulla 66 on 

kuvattu, osana Uudenmaan maakuntakaavaa tavoitellaan Länsiväylän muuttamista nykyistä kaupunkimaisemmaksi 

liikenneympäristöksi. Vuosaaren-ratkaisu mahdollistaisi tämän, mutta jos Länsiväylä lukitaan huomattavan vilkkaaksi 

raskaan liikenteen moottoritieksi, näyttää tämä hyvin vaikealta, ellei mahdottomalta. 
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Hankkeen suhde Helsingin ilmastotavoitteisiin 

Jotta Helsinki saavuttaisi ilmastotavoitteensa, on yksi merkittävistä vaadittavista toimista liikennejärjestelmämme 

muuttaminen huomattavasti nykyistä kestävämmäksi. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea yksityisautoilun huomattavaa 

vähentämistä. Siksi onkin mielestämme käsittämätöntä, että tässä vaiheessa YVA-prosessia tehdyt 

liikennemääräprojektiot perustuvat Helsingin nykyisiin kulkutapaosuuksiin. Näin ollen Länsisataman kehittämisen 

yhteydessä autoliikenteen voimakas kasvu otetaan ikään kuin annettuna. Jos Suomessa ollaan kansallisella ja 

paikallisella tasolla tosissaan ilmasto-, ympäristö- ja luontotavoitteiden kanssa, tulisi myös tässä YVA-menettelyssä olla 

ainakin yhtenä liikenneskenaariona autoliikenteen voimakas väheneminen. Tällöin myös Satamatunnelin oletettu 

tarve voi asettua uuteen valoon. 

 

Satamatunnelin linjaukset 

YVA-ohjelman yhteydessä esitetyistä Satamatunnelin linjausvaihtoehdoista tulemme tiukasti vastustamaan 

vähintäänkin niitä linjauksia, joissa tunnelin kaukalo- tai betonitunnelirakenteita tulee aivan Lapinlahden 

sairaalapuiston viereen niin, että Satamatunnelin rakentamisen ja käytön aikaisilta häiriöiltä ja vaurioilta alueen 

luonnolle ja virkistysarvoille ei voida välttyä. Lapinlahden sairaalapuiston eteläreunan arvokas kasvikohde ei 

todennäköisesti kestä vieressään kulkevia tunnelirakenteita.  Kaikkein herkimpiä ja vaarantuneimpia luontoarvoja 

Lapinlahdessa ovat mukulakirvelin, kirvelilattakoin, liito-oravien, lepakkojen, meriharakoiden ja laguuniluontotyyppien 

esiintymät.  

 

Erityisen huolestuttavalta kuulostaa tämä ote YVA-ohjelmaselostuksen sivulta 4: ”Kalliotunneliin menevä ja tunnelista 

tuleva liikenne kulkee betonisessa ylhäältä kattamattomassa kaukalossa, jonka pituus vaihtelee Länsiväylän päässä 

välillä 110–213 metriä vaihtoehdosta riippuen. Alustavien suunnitelmien mukaan Satamatunnelin liittyminen 

Länsiväylään vaatii osassa vaihtoehtoja Lapinlahden rannassa kulkevan virkistysreitin vähäistä siirtoa. Siirto saattaa 

edellyttää vähäistä ruoppausta ja louhetäyttöä ranta-alueella”. Lisäksi sivulla 41 todetaan, että ”kaikki avokaukalo- ja 

betonitunneliosuudet on suunniteltu rakennettavaksi päältä avattavina”. Tällaiset rakenneratkaisut eivät voi olla 

vaikuttamatta maanpäällisten alueiden luonto- ja virkistysarvoihin. 

 

Etenkin Ilmarisen-talon taakse vedetyt tunnelilinjaukset vaikuttavat täysin toteuttamiskelvottomilta ottaen huomioon 

vaikutusalueen huomattavat kulttuurihistorialliset, luonto- ja virkistysarvot. Tällainen tunnelilinjaus saattaisi myös 

synnyttää vähintään rakentamisajaksi huomattavan estevaikutuksen liikkumiselle Ruoholahdesta Lapinlahden 

suuntaan. Tämä niin sanottu Itämerensolan kulkureitti on erityisen tärkeä lukuisille alueen työssäkäyville, 

virkistäytyjille ja erilaisiin terapia-, ryhmä- ja tapahtumatoimintoihin Lapinlahdessa osallistuville marginalisoiduille tai 

marginalisoitumisen riskissä oleville ihmisryhmille. Tätä tunnelin suuaukkolinjausta ei pitäisi mielestämme siis edes 

käyttää vertailussa suhteessa muihin suuaukkolinjauksiin vain siksi, että ne saataisiin näyttämään arvioinnissa 

paremmilta (niin sanottu ankkuriefekti). Esitetyistä suuaukkovaihtoehdoista vain VE D vaikuttaakin edes pitkin 

hampain hyväksyttävältä. Siinä olisi myös vähiten louhintatarvetta. Satamatunnelin suuaukon osalta vaihtoehdot C ja 

D ovat hyväksyttävissä, jos tunnelirakenteet eivät vaaranna Lapinlahden puistoa tai Lapinlahtea ympäröiviä ranta-

alueita. YVA-ohjelmaselostuksen sivulla 151 esitetyt Lapinlahden sairaalapuiston hoitamisen ja suojelun periaatteet 

eivät nähdäksemme edes mahdollista Satamatunnelin linjauksia VE A ja VE C ainakaan nyt esitetyissä muodoissa. 

Parasta olisi, että tunneli vietäisiin pitkälle länteen, jopa Espooseen asti, jos se on ylipäätään pakollista rakentaa. 

Lapinlahden sairaalapuisto on jo nykyiselläänkin vain noin kolmasosa alkuperäisestä eikä sille näin ollen saisi asettaa 

enää lainkaan lisäpainetta, ottaen huomioon alueen kulttuurihistorialliset, luonnolliset ja virkistykselliset arvot. 

 

Huomiot YVA-prosessiin 

Tämän hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisessa ja tässä apuna käytettävissä aineistoissa 

kiinnittäisimme edellä kuvatun lisäksi huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 



• Myös Lapinlahden alueelta löytyy suosittu, joskin epävirallinen, uimaranta Lapinlahden sairaalapuiston 

länsireunasta. 

• YVA-ohjelmaselostuksen sivun 113 lintuhavaintoihin on tärkeää lisätä silmälläpidettävä meriharakka, jota 

myös esiintyy Lapinlahden sairaalapuistossa. 

• Kulttuurihistoriallisesti Länsisataman laajennus ja Satamatunneli uhkaavat nimenomaan Lapinlahden 

sairaalapuistoa, eivät esimerkiksi Suomenlinnan kansallismaisemaa, ja siksi Lapinlahdelle tulisikin antaa 

erityinen painoarvo YVA-ohjelmassa. 

• Länsisataman laajennuksen ja Satamatunnelin rakentamisen vaikutuksia kasvillisuuteen ja eläimistöön tulisi 

arvioida myös hankealueen ulkopuolella ainakin niillä alueilla, joissa hankealueen läheisyydessä on 

merkittäviä kasvillisuuden tai eläimistön esiintymiä. Esimerkiksi Lapinlahden sairaalapuisto on tällainen alue. 

• Länsisataman laajennuksen ja Satamatunnelin rakentamisen vaikutuksia linja-autoliikenteen, kävelyn ja 

pyöräilyn yhteyksiin tulisi tarkastella paikallisesti Ruoholahden-Jätkäsaaren alueen lisäksi myös Salmisaaren-

Lapinlahden alueella, sillä Satamatunneli vaikuttaa erityisesti täällä. 

• Satamatunnelin rakentamisen vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön tulee 

arvioida tarkasti tunnelin kaukalorakenteiden ja betonitunneliosuuksien osalta tunnelin molemmissa päissä 

koko näiden rakenteiden ja niiden vaikutusalueiden matkalta, sekä rakentamisen että käytön aikana. 

• Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä elinkeinoihin ja 

aineelliseen omaisuuteen ehdotamme, että samalla arvioidaan myös hankkeen mielenterveysvaikutuksia. 

Tässä on yksi katsaus tähän soveltuviin työkaluihin: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/21/13985   

• Hankkeen riskejä arvioitaessa olisi syytä selvittää ainakin se, miten Lapinlahden suojeltujen 

sairaalarakennusten herkkä ja huonokuntoinen talotekniikka – erityisesti vesi-, lämpö- ja viemäriputket – 

kestävät mahdolliset Satamatunnelin louhinnan aiheuttamat tärinävaikutukset. 

 

Lisätiedot 

Lisätietoja antaa Lapinlahden Lähde Oy:n toimitusjohtaja Ville Pellinen (ville.pellinen@lapinlahdenlahde.fi, 

0406656605). 

 

Helsingissä 15.11.2022, 

 

Ville Pellinen, toimitusjohtaja, Lapinlahden Lähde Oy 

 

Kimmo Lehtonen, puheenjohtaja, Osuuskunta Lapinlahden Tilajakamo 

 

 

 

https://www.mdpi.com/1660-4601/19/21/13985
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Osallistuttuani myös yleisötilaisuuteen 2.11.2022 esitän mielipiteenäni seuraavaa:
 
Vielä 1960-luvulla raskas tavaraliikenne Helsingin satamissa hoidettiin pääasiallisesti junilla. Rataverkko ulottui Katajananokalta Kauppatorin reunaa pitkin Eteläsatamaan ja sieltä edelleen osittain
tunnelissa ja eri tasossa Länsisatamaan. Täältä oli yhteys nykyistä kevyen liikenteen baanaa pitkin päärataan. Myös kuorma- ja pakettiautot kuljettivat laivojen lastia eri reittejä. Myöhemmin varsinainen
tavaraliikenne siirrettiin Vuosaareen. Kuitenkin autolautat ovat senkin jälkeen kuljettaneet henkilöautojen ohella rekkoja. Ne ovat usein ruuhkauttaneet Länsisataman Tyynenmerenkatua sekä presidentin
linnan edustaa Katajanokalta ja Eteläsatamasta.
 
Helsingissä on ollut vireillä tunnelisuunnitelmia myös satamaliikenteen kokonaistarpeeseen, mutta ne eivät ole saaneet riittävää kannatusta. Nyt on tarkoitus keskittää Viron lauttaliikenne Länsisatamaan
ja Ruotsin lauttaliikenne Katajanokalle. Eteläsataman alue vapautuu muuhun käyttöön. Tyynenmerenkadun ruuhka on tarkoitus purkaa rakentamalla Länsisatamasta tunneli Länsiväylälle.
 
Hankkeen negatiivinen seuraus on, että Länsisataman raskas liikenne ohjataan kokonaisuudessaan Länsiväylälle ja kulkemaan Lauttasaaren kautta. Vaarana on myös se, että ainakin osa tunnelin
louhintajätteestä kulkeutuu samaa reittiä. Yhtaikaisesti on vireillä Länsiväylän osayleiskaava ja Koivusaaren asemakaava.
 

 
Lauttasaariseuran kaupunkiympäristötyöryhmän jäsen Valtiosääntöoikeuden dosentti Aikoinaan (1960-luvulla) aputullaaja ja tavaranmerkitsijä Länsisatamassa sekä sen jälkeen vuosia myös
ulkoasiainhallinnon eri tehtävissä Merikasarmissa
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Ohessa mielipide.
 
Terveisin 
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kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 
UUDELY/13199/2022 
 
MIELIPIDE LÄNSISATAMAN LAAJENTAMISTA JA SATAMATUNNELIA KOSKEVASTA 
YVA-OHJELMASTA 
 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Satamaliikenteen lisääminen ja sataman kenttäalueen laajentaminen Jätkäsaaressa ovat 
sekä kaupungin asukasluvun tavoitteiden, että keskustan ja koko niemen ympäristön, 
asumisen laatutavoitteiden ja liikenneverkon kannalta huonoja ratkaisuja vaarantaen 
Jätkäsaaren ja keskustan laadukkaan kehittämisen. Keskustan satamaratkaisuille on 
etsittävä uusia lähtökohtia. Arviointiselostus jatkaa sataman tiedottamisen pitkää ja 
harhaan johtavaa linjaa, kun sataman määrittely matkustajaliikennesatamaksi kätkee 
ympäristöllisesti suurimman haitan, valtavan tavaraliikenteen lisäyksen vaikutuksineen. 
Liikenteen toimivuus ja sen ympäristöhaitat eivät helpotu tunneliratkaisulla. Hankkeen 
vaihtoehdot ovat kaikki Jätkäsaaren osalta huonoja, koska liikenne ei nykyiselläkään 
volyymilla enää sovi keskustan asuntoalueille. 
 
Sataman ja hankkeen ongelmat 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoitus tapahtuu kunnan, eikä osakeyhtiön 
toimesta. Kun satamien kaavoitustavoitteet lähtevät varustamoiden tarpeista, ei 
asukkaiden etu toteudu. Puutteelliset tiedot tavaraliikenteen määristä, vaarallisten aineiden 
kuljetuksista ja liikenneriskeistä aiheuttavat vaaraa asukkaille. Kun ainakin kaksi rekkaa on 
viime vuosina kaatunut Länsilinkin-Porkkalankadun liittymän alueella, tulisi vastaava 
onnettomuus tunnelissa aiheuttamaan suuren vaaratilanteen ja tukkisi pääyhteyden 
keskustasta länteen pitkäksi aikaa. Tämä ruuhkauttaisi Lauttasaarentien ja 
Mechelininkadun ja tukkisi mahdollisen uuden kaupunkibulevardin. Viimemainittu olisi 
rekkojen takia myös jatkuvan ympäristöhaitan kohde. Tunnelin rakentaminen pilaa 
kulttuuriympäristöä ja puistoa rakennusaikana ja pysyvästi aiheuttaen yhä pahemman 
melun sekä meren virkistysalueelle, että Lauttasaareen ja Espooseen. 
Satamaliikenteen jatkuva ylikuormitus Länsiväylälle aiheuttaisi läntisen pääsuunnan 
tukkeutumisen ja väylän suuren lisäkulutuksen. 
 
Ehdotus 
 
Tavaraliikenne mahtuu Vuosaareen ja väylät sallivat riittävän suurien alusten kulun. 
Laivojen sopeuttaminen uuteen liikenneympäristöön kuuluu varustamoille ja voidaan 
toteuttaa kohtuullisessa ajassa ilman suuria mantereen puolella tehtäviä 
liikenneinvestointeja. Ympäristön kuormitus voidaan pitää kohtuullisena, kun käytetään 
Vuosaaren jo toteutettua infraa. Tavaraliikenne tulee erottaa matkustajaliikenteestä 
siirtämällä rekat Vuosaareen, henkilöautojen määrää keskustassa voi vähentää 
laivaliikenteen osalta ja lisätä keskustan satamien joukkoliikennepalveluja.  
 
Matkustajasatamien suunnittelun lähtökohdat keskustassa tulee tarkistaa asumisen ja 
kaupunkiliikenteen tavoitteiden mukaan. Ihanteellista myös matkailun kannalta olisi, että 
matkustajien enemmistö käyttäisi keskustan joukkoliikennettä ja vain keskustaan tuleva 
henkilöautoliikenne tulisi keskustan satamiin. Muu satamien autoliikenne kulkisi Vuosaaren 



kautta. Vuosaaren massatavaraliikenne ei kuulu välttämättä Helsingin kaupungin alueelle, 
vaan Etelä-Suomen muut satamat voivat välittää osan suuresta tavaraliikenteestä. Tämä 
olisi kaupungillekin taloudellisempi ratkaisu kuin uudet ja kalliit tunnelit ja väylät. Sekä 
Etelä- että Länsisatama toimisivat, kun raskas liikennekuorma poistuu. 
 
 
 
 
Helsingissä 
13.11.2022 
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ELY-keskukselle
 
Lauttasaari-Seuran mielipide Länsisataman laajentamista koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
 
viite: UUDELY/13199/2022
 
Helsingin Sataman hanke Länsisataman laajentamiseksi vaikuttaa Lauttasaareen ja sen asukkaisiin merkittävästi. Tästä syystä Lauttasaari-Seuran kaupunkiympäristötyöryhmä lausuu asiasta Seuran
mielipiteenä seuraavaa:
 
Tallinnan liikenteen keskittäminen Länsisatamaan lisää liikennettä Länsiväylällä. Satamatunnelin rakentaminen saattaa johtaa liikenteen lisääntymiseen entisestään. Tunnelilouheen kuljetukset tuovat
Länsiväylälle vuosien ajaksi lisää raskaiden ajoneuvojen liikennettä.
 
Valittavasta tunnelin rajausvaihtoehdosta riippuen Lauttasaaren läheisyydessä olevalle merialueelle aiheutuu erilaisia vaikutuksia muun muassa veden samentumista ja muutoksia eliölajistossa.
 
Sataman laajentaminen meritäytöin satama-alueen eteläosassa on hyvin lähellä Lauttasaarta. Erityisen tärkeitä kohteita vaikutusten arvioinnissa ovat Vattuniemen kärjen luontokohteet ja
virkistysalueet sekä Lauttasaaren itärannalla olevien venekerhojen toimintaedellytykset.
 
Lausunnolla oleva YVA-ohjelma on laaja, mutta seuran mielestä siinä on merkittäviä puutteita Lauttasaareen luontoon ja saaren asukkaisiin liittyvien vaikutusten arvioinnin osalta. Esitämme, että
arviointiohjelmaan sisällytetään myös:
 

       Sekä tunnelin että laajennuksen vaikutusten arviointi tulee kohdistaa sekä ihmisiin että luontoon. Sen tulee koskea rakennusvaihetta ja tie- ja meriliikennettä tunnelin ja laajennuksen
valmistuttua. Liikenteen aiheuttaman melun ja ilmansaasteiden kasvua on arvioitava pitkällä aikaperspektiivillä.
       Länsiväylälle suuntautuvan liikenteen määrä, mukaan lukien myös työaikaisen liikenteen määrä, tulee selvittää tehtyä tarkemmin, myös liikennepäästöjen ja melun vaikutukset asukkaiden
terveyteen ja viihtyvyyteen tulee arvioida.
       Tulee selvittää, onko satamatunnelin suuaukon sijoittumisella maisemavaikutuksia Lauttasaareen. Aineistosta mielestämme puuttuu maininta tärkeästä Kotkavuoren alueesta.
       Tunnelivaihtoehtojen valinnan kannalta oleellista on samanaikaisesti vireillä oleva Helsingin kaupungin Länsiväylän varren osayleiskaavan valmistelu, johon esitetään useita vaihtoehtoja
kerrosalan ja rakentamisalueiden suhteen. Tietyt vaihtoehdot tarkoittaisivat merkittäviä meritäyttöjä. Seuran mielestä näiden hankkeiden yhteisvaikutuksia ja mahdollisia keskinäisiä
riippuvuuksia tulee selvittää jo tässä YVA-ohjelmassa, erityisesti mahdollisten meritäyttöjen vaikutukset koilliseen Lauttasaaren on tunnistettava ja estettävä.
       Vattuniemen eteläkärki on saarelaisten ja laajemminkin helsinkiläisten virkistysalue. Lähes koko saaren ympäri menee rantareitti. Alue sinällään on tärkeä, eikä vain siten, että siellä olisi
yksittäisiä maiseman, luonnon tai kulttuuriympäristön arvokohteita kuten aineistossa annetaan ymmärtää (ks kuva 5-2 ja kuva 5-45). Alueen merkittävyys tulee kuvata suunniteltua
monipuolisemmin.
       Sataman laajentamiseksi tehtävät meritäytöt aiheuttavat melua ja pölyä. Niiden vaikutukset etenkin Lauttasaaren itäisten osien asukkaisiin tulee selvittää. Pölyn ja veden samentumisen
vaikutukset veneilyyn tulee selvittää.
       Tärkeää on ottaa huomioon se, että Vattuniemessä on merkittävä veneilyalan keskittymä. YVA-ohjelmaan tulee sisällyttää myös yritysvaikutusten arviointi, vähintään tämän veneilyklusterin
osalta.
       Sataman laajentaminen johtaa myös laivaliikenteen lisääntymiseen. YVA-ohjelmassa tulee selvittää myös lisääntyneen meriliikenteen vaikutukset lähialueen luontoon sekä muiden vesillä
liikkujien olosuhteisiin.

 
Helsingissä 15.11.2022
 
Lauttasaari-Seuran kaupunkiympäristötyöryhmä
 
Katri Penttinen
puheenjohtaja
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Vastustan satamatunnelin louhekuljetuksia Länsiväylälle ja ylipäätään koko hanketta, koska se tulee kuormittamaan Lauttasaarta ja
Länsiväylää ja myös Salmisaarta ja lähialueita.
Luonnon kuormittaminen näillä jatkuvilla moukaroivilla hankkeilla ruoppauksineen, merentäyttöineen, louheineen, kuljetuksineen,
rakentamisineen on sietämätöntä etenkin, kun ne kohdistuvat jatkuvasti samalle alueelle eli läntiseen Helsinkiin!
Nimenomaan meri ja merellisyys pitäisi olla suojelukohteita eikä tuhon kohteita.
Olen harmistuneena seurannut näitä hankkeita ja niiden lisääntymistä. Ei tässä ajatella luontoa eikä asukkaita. Olisi löydettävä
parempia vaihtoehtoja kuin tämä tuhoisa toiminta.
 
yt. 
Lauttasaari
 
Lähetetty Windowsin Sähköpostiista
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.microsoft.com%2Ffwlink%2F%3FLinkId%3D550986&data=05%7C01%7C%7C7c96aa96199c47a7579408dac3da0a19%7Cd95951a6dfd34a749abbf2b2cb89d671%7C1%7C0%7C638037638483970472%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=XIGW8yWuB8NQuvg87jW8OJRKLiNqlTGc0vqbdu18%2BRE%3D&reserved=0
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