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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Helen Oy:n Tattarisuon läm-
pökeskuksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

HEL 2018-002081 T 11 01 05

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö- ja 
luontovarat – vastuualue, pyytää Helsingin kaupunginmuseolta lausun-
toa Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskuksen ympäristövaikutusten ar-
viointiselostuksesta. Helen Oy suunnittelee biomassaa tai biomassaa ja 
jäteperäistä kierrätyspolttoainejakeita polttoaineena käyttävän lämpö-
keskuksen rakentamista Koillis-Helsinkiin Tattarisuolle. YVA-selostuk-
sessa kuvataan hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ja niiden vaikutukset. 
Hankkeen vaihtoehtoja on kolme; VE0:ssa hanketta ei toteuteta, 
VE1:ssa lämpökeskus sijoitetaan Suurmetsän kaupunginosaan, Tattari-
suon teollisuusalueen koilliskulmaan ja VE2:ssa Tattarisuon teollisuu-
salueen eteläpuolelle ja Malmin lentokentän itä-länsisuuntaisen kiitora-
dan itäpäähän. YVA:n Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön -
osassa arvioidaan, miten lämpökeskuksen rakennukset, rakenteet ja 
savupiippu vaikuttavat alueen luonteeseen ja vaikuttavatko ne kulttuu-
riympäristön ja maiseman kannalta tärkeiden ominaispiirteiden säilymi-
sen mahdollisuuksiin heikentävästi. Vaikutuksia on arvioitu käytön alku-
vaiheessa ja toimintavaiheessa. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta 
kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa 
seuraavan lausunnon:

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on huomioitu kattavasti 
muinaismuistolain suojaamat kiinteät muinaisjäännökset (1. maailman-
sodan linnoitteet), Malmin lentokentän valtakunnallisesti merkittävä ra-
kennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009), Fallkulan ja Aurinkomäentien 
kartanoympäristöt sekä Tapanilan ja Kontulan asuntoaluekokonaisuu-
det. Kummankaan vaihtoehdon kohdalla tai välittömässä läheisyydessä 
ei sijaitsi kiinteitä muinaisjäännöksiä tai kulttuurimaisemakohteita, paitsi 
Malmin lentokentän itä-länsisuuntaisen kiitoradan itäpää VE2:n alueel-
la. Lämpökeskuksen rakennukset ja savupiippu sekä muut laitosraken-
nukset tulevat näkymään maisemassa, joten lämpökeskuksen näky-
vyyttä eri alueilta on esitelty laajalti. Vaikutukset kulttuurimaisemaan 
ovat VE1:n kohdalla vähäisiä, sillä yllämainituista kohteista ei avaudu 
näkymiä lämpövoimalaan. VE2:ssa vaikutukset kulttuurimaisemaan 
ovat suuria Malmin lentoaseman suunalta. Malmin lentokentän kaava-
rungon mukaan lämpövoimalan länsi- ja lounaispuolelle tulee asuinra-
kennuksia, jotka katkaisevat näkyvyyden lämpövoimalaan kauempaa. 
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Muista yllämainituista kohteista ei avaudu avoimia näkymiä lämpökes-
kuksen suuntaa.

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa Tattarisuon lämpökeskuk-
sen ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.
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