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Uudenmaan ELY-keskus     7.5.2014 
 
 
 
VIITE: Lausuntopyyntö ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / UUDELY/2/07.04/2013 
ASIA: WWF Suomen lausunto 
 
 
WWF kiittää mahdollisuudesta lausua Helenin ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja toteaa asiasta 
seuraavaa:  
 
WWF katsoo, että esitetyistä vaihtoehdoista numero 1 (Vuosaaren C-voimalaitos) olisi ympäristö- ja 
ilmastovaikutuksiltaan paras ja kannatettavin vaihtoehto. Jotta hanke toteutetaan mahdollisimman 
kestävästi ympäristön kannalta, tulisi seuraavien reunaehtojen toteutua: 
 

1) Fossiilisten polttoaineiden eli hiilen ja turpeen käytöstä tulisi luopua kokonaan uudessa 

voimalaitoksessa.  

2) Voimalaitoksen aiheuttamia päästövähennyksiä tulisi arvioida Helsingin vuoden 2030-2050 tavoitteiden 

mukaisesti, koska voimalaitoksen käyttöikä on pitkä. Vuoden 2020 päästövähennystavoite tulee 

tavoittaa Vuosaaren voimalasta riippumatta, sillä voimala valmistuu vasta vuoden 2020 jälkeen. 

3) Vuosaaren monipolttolaitoksen tulisi olla kooltaan minimoitu ja sen käyttöaika tulisi optimoida 

talvikuukausiin, jotta laitoksen käyttämän bioenergian negatiiviset ympäristövaikutukset voidaan 

minimoida. Hanasaaren voimalan ja Vuosaaren voimalan tuotannon erotus tulisi kattaa hajautetun 

uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden lisäämisen mallilla (esimerkiksi WWF:n 

kaupunkienergiaraportin: http://wwf.fi/mediabank/4476.pdf mukaisesti) 

4) Vuosaaren voimalan bioenergian hankinnan tulee olla kestävää ja ottaa huomioon bioenergian 

mahdolliset negatiiviset vaikutukset metsien hiilensidontaan sekä metsäluonnon monimuotoisuuteen. 

Tämän vuoksi käytettävän biomassan hankinnan tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

(a.) Ilmastovaikutukset: Bioenergia hankinnan päästövähennyksiä arvioidessa tulee huomioida myös 

epäsuorat päästöt, jotka aiheutuvat, kun metsään ja metsämaahan sitoutunut hiili vapautuu 

hyödyntämisen yhteydessä luonnollista prosessia nopeammin ilmakehään. Hankinnassa tulee 

ottaa huomioon myös puutavaralajikohtaisten päästökertoimien väliset erot. Tästä johtuen WWF ei 

suosita kantoja käytettävän Vuosaaren voimalaitoksen polttoaineena. 

(b.) Metsäluonnon monimuotoisuus: Vuosaaren voimalaitoksen polttoainehankinta ei saa olla esteenä 

Etelä-Suomen suojelualueverkoston kehittämiselle. Polttoainehankinnassa tulee ottaa huomioon 

hakkuutähteiden keruun negatiivinen vaikutus metsän ravinnekiertoon ja sen vuoksi riittävä määrä 

hakkutähdettä tulee jättää metsään ylläpitämään ravinnetasapainoa. Lahopuun määrä on 

määritetty yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä metsälajiston monimuotoisuudelle. Tämän vuoksi WWF 

suosittaa että hakkuiden yhteydessä taataan riittävä lahopuun määrä metsässä. 

5) Helsingin Energian tulisi toteuttaa vastaava kivihiilivoimalan alasajo seuraavaksi Salmisaaren 

voimalaitoksen kohdalla. 
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