
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (5)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/12
20.03.2018

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58211 Kansakoulukatu 3 09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

§ 157
Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
Helen Oy:n Tattarisuolle suunnitellun lämpökeskuksen ympäristö-
vaikutusten arviointiohjelmasta

HEL 2018-002081 T 11 01 05

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Esteelliset: Kaisa Hernberg (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, että merkittävän hank-
keen vaikutukset arvioidaan riittävän laajasti ja huolella. Vaikutusten ar-
vioinneissa tulee ottaa huomioon alueen nykytila ja toiminnot sekä kau-
pungin tuleva kehitys hankkeen vaikutusalueella. Erityistä huomiota tu-
lee kiinnittää herkkiin kohteisiin, joita ovat esimerkiksi asuminen, virkis-
tysalueet, herkät luontokohteet ja vedenhankinnan kannalta tärkeäksi 
luokiteltu pohjavesialue. 

YVA:n vertailuvaihtoehdoksi 0 on esitetty hankkeen toteuttamatta jättä-
minen ja lämmön tuottaminen jossain muualla. Ohjelman kuvauksesta 
ilmenee, että tarkoitetaan lähinnä tämän vaihtoehdon vaikutuksia lähia-
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lueella. Koska hanke on kytköksissä muihin Helen Oy:n kehitysohjel-
man hankkeisiin, tulisi arvioinnin aikana kuvata huolella myös toteutta-
matta jättämisen liittyminen ja yhteydet muihin hankkeisiin ja pääasialli-
set vaikutusmekanismit muualle. 

Arviointiohjelman tiedot oletetun vaikutusalueen nykytilasta ja arvioin-
nin sisältö on pääosin esitetty asianmukaisesti. Arvioinnin aikana tietoja 
tulee kuitenkin tarkentaa ja täydentää. 

Liikenteen vaikutusalueista on ohjelmassa jäänyt mainitsematta mah-
dollinen liikennöinti Tattariharjuntielle Suurmetsäntien ohella. Vireillä 
olevien hankkeiden kuvauksessa ja arvioinnissa tulisi tuoda esiin myös 
logistiikkareitteihin liittyvät Tattarisillan asemakaava-hanke ja alueva-
raussuunnitelma.

Hankealueen rajalla kulkevan maakaasun siirtoputken tiedot ja vaiku-
tukset tulee tarkentaa ja selvittää arvioinnin aikana, sillä suojaetäisyyk-
sillä on oleellista merkitystä hankealueeseen ja hankkeen toteuttami-
sen mahdollisesti edellyttämiin lisätoimiin. 

Lämpökeskuksen rakennukset ja laitteet ovat muuhun ympäristöön ver-
rattuna huomattavan suuria. Maisemalliset vaikutukset tulee arvioida 
huolella ja arviointiselostuksen liittää korkealaatuiset vaikutuksia ha-
vainnollistavat kuvat ja mahdollinen muu aineisto. Maisema- ja kaupun-
kikuvallisten vaikutusten vähentämisen ja hallinnan suunnittelullisia kei-
noja tulee esittää. Arviot tulee esittää sekä nykytilan että tulevaisuuden 
maankäyttötavoitteiden mukaisen kaupunkirakenteen kannalta.

Häiriötilanteiden ja potentiaalisten onnettomuuksien seurausvaikutuk-
set on esitetty arvioitaviksi kohdistuen ympäristövahinkoihin ja tehtävik-
si arviointi-istunnoissa. Kaupunkiympäristölautakunta pitää tärkeänä, 
että myös ihmisiin kohdistuvat terveysvaikutukset arvioidaan. Potenti-
aalisten onnettomuuksien ja häiriöiden vaikutusalueiden laajuus tulee 
selvittää hankkeen toteutuskelpoisuuden arvioimiseksi. On todennä-
köistä, että tarvitaan syvemmälle menevää arviointia, kuin ohjelmassa 
on esitetty. 

Vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön on esitetty arvioitavaksi uusiutu-
vien biopolttoaineiden, kierrätyspolttoaineiden ja fossiilisten polttoainei-
den vertailuin. Kaupunkiympäristölautakunta pitää vertailua tarpeellise-
na. Vertailussa tulee kiinnittää huomiota tietojen yhteismitallisuuteen 
koko ketjun osalta ja arvioinnin lopputuloksen havainnolliseen esittämi-
seen.

Vuorovaikutus ja osallistumismahdollisuudet on esitetty varsin katta-
vasti. Ohjelmasta ei kuitenkaan selviä, onko tunnistettu tahoja, joiden 
kuuleminen ja osallistuminen tulisi turvata muilla, kuin perinteisin kei-
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noin. Työpajat ja nettikyselyt ovat hyviä tapoja tavoittaa paikallisia 
asukkaita, mutta näihin osallistuminen saattaa kohdistua niihin, joilla on 
hyvät edellytykset seurata sähköistä mediaa. Työn aikana tulisi harkita, 
onko ryhmiä, joita esimerkiksi iän, kielen tai muun syyn takia tulisi pyr-
kiä tavoittamaan työpajoihin tai asukastilaisuuksiin myös muilla keinoin.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että sille esitellään tiedot val-
mistuneesta arviointiselostuksesta ja että sille varataan mahdollisuus 
lausua arviointiselostuksesta syksyllä 2018.

Esittelijän perustelut

Tattarisuon lämpökeskushanke

Helen Oy suunnittelee Tattarisuolle sijoitettavaksi aiottua lämpökeskus-
ta. Lämpökeskushanke liittyy kaupunginvaltuuston vuonna 2015 hyväk-
symään Helen Oy:n kehitysohjelmaan, jonka tavoitteena on siirtyä pit-
källä aikavälillä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitysohjelma sisäl-
tää mm. luopumisen kivihiiltä käyttävästä, lämpöä ja sähköä tuottavas-
ta Hanasaaren voimalaitoksesta. Voimalaitos on tarkoitus lakkauttaa 
vuoden 2024 lopussa. Korvaava lämmöntuotanto on päätetty perustaa 
hajautettuun erillistuotantoon. 

Tattarisuolle aiottu biolämpökeskus on yksi kolmesta uudesta bioläm-
pökeskuksesta, joilla nykyistä poistuvaa tuotantoa korvattaisiin. Laitos-
ten toteuttamisesta tai mahdollisesta toteuttamisjärjestyksestä ei ole 
päätetty.  Tattarisuon laitoksella tuotettaisiin vain lämpöä. Tutkittava 
lämpökeskus on polttoaineteholtaan 120 MW ja kaukolämpöteholtaan 
130 MW. Mikäli Tattarisuon laitos valittaisiin toteutettavaksi ensimmäi-
senä, tulisi sen olla tuotantokäytössä viimeistään 2024 lopussa. 

Laitoksesta tutkitaan kahta vaihtoehtoa. Vaihtoehdon 1 pääpolttoaine 
on biomassa, joka tuotaisiin lämpökeskukseen valmiina puuhakkeena. 
Vaihtoehtona 2 tarkastellaan myös mahdollisuutta toteuttaa rinnakkais-
laitos, joka voisi ottaa vastaan jäteperäisiä kierrätyspolttoaineita, kuten 
esimerkiksi purkujätteestä eroteltua maalattua puuta. Polttoainejakeet 
eivät sisällä vaaralliseksi luokiteltavia jätteitä. Kierrätyspolttoaineen 
osuus olisi 50 %. Polttoaineet kuljetettaisiin laitokselle rekoilla, joita 
vain arkipäivisin tapahtuviin kuljetuksiin tarvittaisiin noin 40 ajoa suun-
taansa.

Laitos sijoittuisi Tattarisuon teollisuusalueen pohjoisosaan rajautuen 
Suurmetsäntiehen ja Alppikylän huippuna tunnettuun täyttömäkeen. 
Hankealue sijoittuu voimassa olevissa asemakaavoissa (9200 ja 
11370) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle sekä lähivirkis-
tysalueelle. Hankealueen itäpuolella sijaitsee vedenhankinnan kannalta 
tärkeä I-luokan pohjavesialue.
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YVA-prosessi

Hankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Hankkeesta 
vastuullinen on Helen Oy ja yhteysviranomainen on Uudenmaan ympä-
ristökeskus. YVA-prosessi on kaksivaiheinen: ensimmäisenä laaditaan 
arviointiohjelma, joka on suunnitelma siitä, kuinka hankkeen vaikutuk-
sia tutkitaan ja kuinka vaihtoehtoja ja vaikutuksia on tarkoitus verrata. 
Arviointiohjelmassa annetaan tiedot hankkeesta ja ympäristön nykyti-
lasta, aikataulusta sekä vuorovaikutuksesta. Yhteysviranomainen pyy-
tää arviointiohjelmasta lausuntoja ja siitä on jokaisella mahdollisuus an-
taa mielipiteensä. Yhteysviranomainen antaa arviointiohjelman ja siitä 
saadun palautteen perusteella lausuntonsa. 

Varsinaiset arvioinnit on tehtävä ohjelman ja siitä saadun yhteysviran-
omaisen lausunnon mukaisesti. Kun arvioinnit ovat valmistuneet, tulok-
set, niiden merkittävyys- ja hyväksyttävyysarviot sekä hankevaihtoehto-
jen vertailu kootaan arviointiselostukseen. Yhteysviranomainen asettaa 
arviointiselostuksen nähtäville kahdeksi kuukaudeksi lausuntoja ja mie-
lipiteitä varten. Yhteysviranomainen antaa lopuksi asiasta perustellun 
päätelmänsä. Päätelmä on liitettävä hanketta koskeviin lupa- tai pää-
tösprosesseihin. YVA-prosessissa ei tehdä mitään päätöksiä hankkeen 
toteuttamisesta. Sen tarkoitus on tuottaa tietoa ja mahdollistaa hyvä ja 
laaja vuorovaikutus.

Tattarisuon lämpökeskuksen YVA on tullut vireille ja ohjelma on asetet-
tu nähtäville kuukauden ajaksi 5.3.-3.4.2018. Lausunnot ja mielipiteet 
annetaan nähtävilläolon päättymiseen mennessä. Yhteysviranomaisen 
lausunto asiasta saadaan viimeistään 4.5.2018. Varsinaiset arvioinnit 
on ohjelmassa esitetyn aikataulun mukaan tarkoitus tehdä kevään ja 
kesän 2018 aikana. Arviointiselostuksen on esitetty valmistuvan loppu-
kesästä 2018. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä YVA-selostuk-
sesta saadaan vuoden 2018 lopussa.

Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa 
(Helen Oy, Ramboll, 7.2.2018) tarkastellaan aiemmin mainittujen vaih-
toehtojen 1 ja 2 lisäksi vaihtoehto 0, jossa Tattarisuon alueelle ei toteu-
teta lämpökeskusta, vaan tuotanto tapahtuu muualla Helsingissä. 

Ohjelmassa on esitetty yleiskuvaus hankkeesta, sen tavoitteista ja ai-
kataulusta. Arviointiohjelmassa on kuvattu ympäristön nykytilan kaava-
tilanne, luonnon ja ympäristön olosuhteet, maisema ja kulttuuriympäris-
tö, liikenne, väestö, asuminen ja virkistys sekä elinkeinoelämä. 

Ohjelmassa on esitetty arvioinnit tehtäväksi alueellisesti niin laajasti, 
kuin vaikutuksia voi esiintyä. Tarkasteltaviksi on esitetty vaikutukset il-
malaatuun ja ilmastoon, maaperään ja pohjaveteen, kasvilisuuteen, 
eläimistöön ja luonnonsuojeluun, yhdyskuntarakenteeseen, aineelli-
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seen omaisuuteen, maisemaan ja kaupunkikuvaan, kulttuurihistorialli-
siin arvoihin, ihmisiin, liikenteeseen, meluun ja luonnonvarojen käyt-
töön. Myös potentiaalisten onnettomuuksien ja toiminnan lopettamisen 
vaikutukset sekä yhteisvaikutukset arvioidaan. Ihmisiin kohdistuvista 
vaikutuksista esitetään arvioitaviksi sekä sosiaaliset vaikutukset että 
terveysvaikutukset. Ohjelmassa esitetään lisäksi selvitettäväksi epävar-
muustekijät ja haitallisten vaikutusten vähentämiskeinot. 

Vaihtoehtojen vertailussa esitetään vertailtavaksi keskenään vaihtoeh-
tojen 1 ja 2 ja hankkeen toteuttamatta jättämisen vaikutukset hankea-
lueilla ja lähiympäristössä.

Arviointiprosessin aikana esitetään vuoropuhelua ja osallistumista jär-
jestettäväksi mm. asukastilaisuuksin, työpajoin, tiedottein ja nettikyse-
lyin. 

Lausuntopyyntö

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa 
ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka koskee Helen Oy:n 
suunnittelemaa hanketta biolämpökeskuksen toteuttamiseksi Tattari-
suolle. Lausunto on pyydetty antamaan 13.3.2018 mennessä. Lausun-
nolle on pyydetty lisäaikaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma 
7.2.2018 (Helen Oy)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


