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Johdanto 
 
Helsingin kaupungin viranomaiset ovat yli 25 vuoden ajan keskustelleet Vuosaaren sataman 
ja sen takamaan rakentamisesta ja suunnitelleet sitä. Jo kauan ennen Euroopan unionin 
jäsenyyttä Suomen hallitus ja Helsingin kaupunginvaltuusto sopivat, että tarvitaan 
vaihtoehtoinen tavaraliikennesatama, jotta voidaan purkaa painetta Helsingin kolmesta 
olemassa olevasta satamasta ja niiden kaupunkiympäristöstä. Helsingin alueen talous on aina 
ollut yhteyksissä satamapalvelujen sujuvuuteen. Turun sataman kilpailukyvyn kehittyminen 
pakotti Helsingin kaupungin ottamaan päätöksenteossaan huomioon tiukemmat 
talousnäkökohdat. 
 
Työt aloitettiin viimein vuoden 2003 alussa ja Helsingin kaupungin viranomaisten mukaan 
tarkoituksena on, että Vuosaaren satama ja Vuoli-liikenneyhteydet valmistuvat vuonna 2008. 
Sataman rakentamisesta ja rahoituksesta vastaa Helsingin Satama. Suomen valtio osallistuu 
sataman takamaan liikenneyhteyskustannuksiin. Euroopan unioni on tähän mennessä 
myöntänyt 4 miljoonaa euroa, joista 2 miljoonaa suunnitteluun. 
 
Satamaviranomaisten mukaan tämä uusi satama tulee olemaan Itämeren alueen modernein ja 
teknisesti kehittynein, mutta myös Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen. He toteavat myös, 
että heille on velvollisuus ja kunnia-asia toteuttaa satama siten, että se on sopusoinnussa 
ympäröivän luonnon sekä virkistys- ja asuinalueiden kanssa. Hankkeen alkuunpanijat ovatkin 
asettaneet tavoitteekseen, että satamasta tulee malliesimerkki siitä, miten tehokas teknologia, 
funktionaalinen logistiikka ja ympäristön kunnioittaminen voidaan yhdistää luovasti. 
Satamassa on tarkoitus käsitellä 12 miljoonaa tonnia tavaraa vuodessa. 
 
Tavaraliikenteen siirtäminen Vuosaareen vapauttaa Jätkäsaaren alueen, jossa tällä hetkellä on 
yksi keskeisistä tavaraliikenneterminaaleista, ja mahdollistaa koko rannikkoalueen 
laajamittaisen uudelleenkehittämisen. Samanlaista kehitystä tapahtuu myös Kalasataman 
alueella ja muilla naapurialueilla. Vuosaaren sataman kehittämisessä on siis kyse paljon 
laajemmista asioista kuin aluksi voisi kuvitella. Ehkä on niin, että kun panokset ovat näin 
korkeat, valituksia herkälle suojelualueelle koituvista ympäristövaikutuksista ei ole otettu 
kovin todesta. 
 
Vetoomuksen esittäjien ja etenkin Suomen luonnonsuojeluliiton esiin nostamat keskeiset 
seikat Vuosaari-hankkeesta eivät liity tarpeeseen luoda elinkelpoinen vaihtoehtoinen 
tavaraliikennesatama Helsinkiin. Keskeisin ongelma on siinä, että Vuosaaren alue nimettiin 
vuonna 1998 osaksi Mustavuoren lehtometsää ja Östersundomin lintukosteikkoaluetta, joita 
suojellaan lintudirektiivin 79/409/ETY ja elinympäristödirektiivin 92/43/ETY nojalla Natura 
2000 -alueina. Näin ollen on selvää, että Suomen viranomaisten on sovellettava Euroopan 
unionin tasolla vahvistettuja sääntöjä. Vetoomuksen esittäjät ovat pyytäneet Euroopan 
parlamentin vetoomusvaliokunnalta tukea sen varmistamisessa, että yhteisön oikeuden 
tavoitteet turvataan. Elinympäristödirektiivin täytäntöönpanosääntöjen heikentyminen voisi 
muodostaa erittäin vaarallisen ennakkotapauksen, mikä asettaisi direktiivin vaikutuksen ja 
koskemattomuuden kyseenalaiseksi. 
 
Koska Helsingin kaupungin viranomaiset ja kansalliset viranomaiset olivat täysin tietoisia 
siitä, että satamaa ja siihen liittyviä uusia tie- ja rautatieyhteyksiä suunniteltiin Euroopan 
unionin oikeuden suojaamalle alueelle, valiokunta pitää huolestuttavana, että Euroopan 
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yhteisöjen tuomioistuimelta ei pyydetty ennakkoratkaisua perustamissopimuksen 234 artiklan 
mukaisesti. 
 
Ympäristöministeriö ilmoitti Helsingissä vierailleelle valtuuskunnalle, että tätä oli harkittu, 
mutta korkein hallinto-oikeus oli katsonut sen tarpeettomaksi. Jos ennakkoratkaisua olisi 
pyydetty ajoissa, kiistaa ei olisi syntynyt tässä mittakaavassa. Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksellä on ennakkopäätöksen voima ns. vuosikirjapäätöksenä. Jos tätä ei kiistetä, se 
saattaisi kyseenalaistaa merkittävästi elinympäristödirektiivin oikean soveltamisen 
Euroopassa. 
 
Suomen viranomaisten velvoitteet ja Eurooppa-oikeus 
 
Suomen viranomaiset järjestivät Vuosaaren alueesta arvioinnin, jossa todettiin, että sataman ja 
siihen liittyvän infrastruktuurin rakentaminen heikentäisi merkittävästi tämän 
erottamattomasti Natura 2000 -verkostoon vuodesta 1998 alkaen kuuluneen alueen 
suojeluarvoa. 
 
Ympäristöministeriö olisi voinut ryhtyä tämän johdosta toimiin saadakseen poikkeuksen 
elinympäristödirektiivin (92/43/ETY) soveltamisesta, mikä on täysin legitiimi toimi, kunhan 
kaikki poikkeuksen edellyttämät ehdot täyttyvät. (Joulukuussa 2001 oli itse asiassa laadittu 
poikkeusesitys, mutta se vedettiin takaisin valtioneuvoston oikeuskanslerin painostuksen 
johdosta syistä, jotka ovat jotensakin hämärät.) Jos asiassa oli epäselvyyttä, olisi pitänyt 
soveltaa ennalta varautumisen periaatetta ja hakea poikkeusta. 
 
Sen sijaan vaikuttaa siltä, että löydöksiä on tarkistettu alakanttiin vaikutuksen 
vähättelemiseksi väittämällä, että tiettyjä lajeja ei joka tapauksessa enää ollut alueella. Yhtä 
lukuun ottamatta kaikki konsultoidut asiantuntijat pitivät näitä tarkistettuja tuloksia 
virheellisinä. 
 
Myös eurooppalainen ympäristötoimisto (EEB) kritisoi viranomaisia voimakkaasti ja lähetti 
ympäristöministeriölle tylyn muistutuksen, jossa todettiin muun muassa, että Natura 2000 
-alueen ehtojen ei pitäisi antaa heikentyä eikä varsinkaan näin lyhyessä ajassa ja että 
jäsenvaltioiden oletetaan pitävän yllä suotuisan suojelun tasoa ja takaavan sen. 
 
Direktiivi 92/43/ETY (21.5.1992) 
 
Elinympäristödirektiivin 6 artiklan 3 kohdassa todetaan muun muassa seuraavaa: "Alueelle 
aiheutuvien vaikutusten arvioinnista tehtyjen johtopäätösten perusteella ja jollei 4 kohdan 
säännöksistä muuta johdu, toimivaltaiset kansalliset viranomaiset antavat hyväksyntänsä tälle 
suunnitelmalle tai hankkeelle vasta varmistuttuaan siitä, että suunnitelma tai hanke ei vaikuta 
kyseisen alueen koskemattomuuteen, ja kuultuaan tarvittaessa kansalaisia." 
 
Direktiivin 6 artiklan 4 kohdassa todetaan muun muassa seuraavaa: "Jos suunnitelma tai 
hanke on alueelle aiheutuvien vaikutusten arvioinnin kielteisestä tuloksesta huolimatta ja 
vaihtoehtoisten ratkaisujen puuttuessa kuitenkin toteutettava erittäin tärkeän yleisen edun 
kannalta pakottavista syistä, mukaan lukien sosiaaliset tai taloudelliset syyt, jäsenvaltion on 
toteutettava kaikki tarvittavat korvaavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että Natura 2000:n 
yleinen kokonaisuus säilyy yhtenäisenä. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle toteutetut 
korvaavat toimenpiteet. Jos kyseisellä alueella on ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai 
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laji, ainoat kysymykseen tulevat näkökohdat ovat sellaisia, jotka liittyvät ihmisen terveyteen 
tai yleiseen turvallisuuteen tai ensisijaisen tärkeisiin suotuisiin vaikutuksiin ympäristöön 
taikka, komission lausunnon mukaan, muihin erittäin tärkeän yleisen edun kannalta 
pakottaviin syihin." 

 
Edellä esitettyjen kohtien johdosta on syytä esittää tiettyjä alustavia huomautuksia, jotka 
koskevat Euroopan unionin komission roolia tässä prosessissa. Valiokunnalle ei ole missään 
vaiheessa sen jälkeen, kun se toimitti ko. vetoomuksen komissiolle heinäkuussa 2002, 
kerrottu komissiosta, että Suomen viranomaiset olisivat ilmoittaneet sille hankkeeseen 
liittyvistä mahdollisista korvaavista toimenpiteistä. Lisäksi on todettava, että tietojemme 
mukaan Suomen viranomaiset eivät ole pyytäneet komissiolta lausuntoa mahdollisen 
poikkeuksen valmistelemiseksi. Yhdessäkään komission toistaiseksi antamassa neljässä 
vastauksessa valiokunnalle ei mainita poikkeuspyyntöä. Onko komissio ottanut tämän 
mahdollisuuden esiin ympäristöministeriön kanssa vai onko komissio jätetty täysin 
ulkopuoliseksi? Millä perusteella komissio suostui antamaan Euroopan unionin rahoitusta? 
Miksi komissio ei vieläkään ole vetänyt asiasta johtopäätöksiä? 
 
On tiedossa, että heinäkuussa 2000 komissio on tarkastellut tapaa, jolla suojelualue oli rajattu, 
koska se kiinnitti Suomen viranomaisten huomiota siihen, että kymmenen liitteen 1 lintulajia 
jäi alueen ulkopuolelle1. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on päätöksissään viitannut 
ornitologisten perusteiden keskeiseen merkitykseen alueen rajauksessa. Miksi komissio ei 
kiinnittänyt valiokunnan huomiota tähän? 
 
Erityisten suojelutoimien alueita koskevia suunnitelmia tai hankkeita ei pitäisi lainkaan 
toteuttaa ilman sovittua poikkeusta, ellei voida todistaa suurella todennäköisyydellä, että tämä 
ei vaikuttaisi kielteisesti Natura 2000 -alueen koskemattomuuteen. Suurin osa tapaamistamme 
ihmisistä oli sitä mieltä, että kyseinen hanke vaikuttaa dramaattisesti tällaiseen alueeseen. 
Monet arvostetut lintutieteilijät ja luonnonsuojelijat ovat tehneet tämän selväksi valiokunnan 
jäsenille erittäin yksityiskohtaisissa selvityksissä ja tyhjentävissä keskusteluissa. 
 
He ovat myös huomauttaneet, että ympäristöministeriön toteuttamassa alkuperäisessä 
ympäristövaikutusten arvioinnissa oli vakavia puutteita, koska siinä ei muun muassa tutkittu 
itse telakka-aluetta. Sittemmin on ilmennyt, että vanhan telakan alueella merenpohjassa on 
erittäin korkeita määriä myrkyllisiä aineita, mukaan lukien TBT, TphT ja PCB:t sekä 
organotiineja. Näitä aineita jäi yli laivankorjaustelakan aikaisemmasta toiminnasta ja ne ovat 
kaikki tätä nykyä kiellettyjä. Ruoppausprosessi on vapauttanut näitä erittäin vaarallisia aineita 
meriympäristöön, mistä on aiheutunut erittäin huolestuttavia seurauksia alueen kalastajille, 
joita valtuuskunta tapasi Sipoossa. 
 
Vielä yksi merkittävä tekijä, jota Suomen viranomaiset eivät näyttäisi tarkastelleen 
asianmukaisesti, on muiden, Vuosaari-hankkeen läheisten hankkeiden ja suunnitelmien 
kumulatiivinen vaikutus Mustavuoren/Östersundomin Natura-alueeseen. Tällaisia 
suunnitelmia on olemassa, mukaan lukien Itäsalmen kauppakeskus, josta on sen Uudenmaan 
alueella toimivien rakentajien mukaan tarkoitus tulla Suomen toiseksi suurin kauppakeskus. 
Tämä vaikuttaisi Kapellvikenin alueeseen, joka on kaikkein monipuolisin ja rikkain 
lintukosteikko Östersundomissa. 
 
                                                 
1 14. heinäkuuta 2000 päivätty kirje. 
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Lisäksi tämä heikentäisi edelleen Natura-alueen suojeluarvoja, joita sataman rakentaminen jo 
valmiiksi uhkaa, ja pirstoisi uhanalaisten lajien elinympäristöä lisää. BirdLife Suomi onkin 
laskenut, että näiden hankkeiden yhdistetty kumulatiivinen vaikutus aiheuttaisi alueen 
tiedoissa ja lintudirektiivin liitteessä 1 mainittujen lintulajien (ruisrääkkä, kirjokerttu, liro, 
kehrääjä, luhtahuitti, ruskosuohaukka ja pikkulepinkäinen) ympäristön pilaantumisen 19–
42 prosenttisesti. Useat muut herkät lintulajit, joita ei ole lueteltu alueen alkuperäisissä 
tiedoissa, joutuisivat myös vakavasti uhatuiksi. 
 
Hallituksen vastaus 
 
Ympäristöministeriö, ministeriön kansliapäällikkö ja neuvonantajat tapasivat Euroopan 
parlamentin valtuuskunnan ja toimittivat kirjallisen vastauksen1 vaikutusarvioinneista, 
Itäsalmen alueen jatkokehityssuunnitelmista ja TBT-ongelmasta sekä vastasivat useisiin 
valtuuskunnan kysymyksiin. 
 
He ilmoittivat, että heidän aikaisemmat tutkimuksensa osoittivat mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia nimettyihin lintulajeihin sekä "laajoihin matalikkoihin ja lahtiin". Kaksi kolmesta 
asiantuntijasta, joilta oli pyydetty lausuntoa, olivat samaa mieltä siitä, että alueen 
koskemattomuuteen kohdistuisi kielteisiä vaikutuksia, kun taas yksi asiantuntija, joka on tällä 
hetkellä satamahankkeen palveluksessa, totesi, että kahteen lintulajiin ei kohdistuisi 
merkittäviä vaikutuksia Porvarinlahden sillan alueella, jonne on suunnitteilla rautatieyhteys 
(valtuuskunta vieraili alueella asiantuntijaryhmän kanssa; ryhmä oli asiasta täysin eri mieltä). 
 
Ympäristöministeriö ilmoitti tunnustuksena siitä, että herkkiin lintulajeihin kohdistuu 
mahdollisesti kielteisiä vaikutuksia, valiokunnan jäsenille, että oli sovittu lieventävistä 
toimenpiteistä esimerkiksi melun ja sataman valaistuksen vaikutuksen vähentämiseksi. 
 
Sataman vastaus 
 
Asianajajansa toimittamassa kirjallisessa asiakirjassa satamahankkeen edustajat toteavat, että 
asiasta on ollut vireillä yli 20 hallinto-oikeudellista oikeustapausta2. Kaikissa 
oikeustapauksissa on päädytty siihen, että Vuosaari-hankkeella ei ole merkittävää vaikutusta 
Natura 2000 -alueeseen, joten ei ole ollut tarpeen hakea poikkeusta elinympäristödirektiivin 
säännöksiin. 
 
Mitä tulee TBT:hen, asianajaja katsoo, että jos satamaa ei olisi alettu rakentaa, TBT-ongelma 
olisi jäänyt ratkaisematta. Ruoppaus poistaa hänen mukaansa TBT-kerrostuman 
merenpohjasta. Keskusteluissa valtuuskunnalle kerrottiin, että tähän tehtävään on palkattu 
asiaan perehtynyt yritys. 
 
Johtopäätökset 
 
Valtuuskunnalla oli vierailun aikana mahdollisuus tavata entinen ympäristöministeri Satu 
Hassi, joka vastusti hallituksen alkuperäistä päätöstä – Hassin varahenkilö allekirjoitti 
päätöksen tämän ollessa ulkomailla. Keskusteluja käytiin myös eduskunnan 
ympäristövaliokunnan puheenjohtajan ja jäsenten kanssa sekä Helsingin kaupunginvaltuuston 

                                                 
1 Ympäristöministeriö, 25. maaliskuuta 2004. 
2 Kari Marttisen muistio, 24. maaliskuuta 2004. 
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korkean virkamiehen, Vuosaaren satamahankkeen johtajan, Helsingin alueen tiehallinnon 
projektijohtajan ja projektipäällikön ja jäsenten sekä Sipoossa tapahtuvien muutosten 
vaikutuksista kärsivien paikallisten kalastajien kanssa. Useita keskusteluja käytiin myös 
Suomen luonnonsuojeluliiton, BirdLife Suomi ry:n ja kokeneiden tiedemiesten kanssa1, ja 
nämä esittivät tausta-asiakirjoja. 
 
Tiedonhankintamatkalle osallistuneet jäsenet viettivät myös aikaa Vuosaaren tulevan sataman 
alueella hankkeen laajuuden hahmottamiseksi. Vierailijoita opasti ystävällisesti satamajohtaja 
Heikki Nissinen. Vetoomuksen esittäjien ja asiantuntijoiden kanssa vierailtiin Porvarinlahden 
seudulla kaikkein herkimmällä alueella. 
 
Helsinki tarvitsee kiistatta uuden tavaraliikennesataman. Viranomaisten edun mukaista oli 
löytää sopiva paikka omalta hallintoalueeltaan, jos he aikoivat hyötyä yksin hankkeen 
tuottamista resursseista jakamatta tuloja muiden naapurialueiden kanssa, joista olisi saatettu 
löytää vaihtoehtoisia paikkoja Natura-alueen ulkopuolelta. Maassa, joka tuntee ylpeyttä 
alueidensa ja etenkin pääkaupunkiseudun voimasta, kansalliset näkökohdat jäävät ehkä taka-
alalle. Eurooppalaiset näkökohdat ja elinympäristödirektiivin säännösten täysimääräinen 
toteutus saattavat myös kuulua taka-alalle jääviin asioihin. 
 
Eurooppalaisesta näkökulmasta katsottuna on kuitenkin pidettävä tarkkaa huolta siitä, että 
Euroopan unionin lainsäädäntö pannaan täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa yhtä huolellisesti 
ja yhtenäisesti etenkin kun kyse on ympäristöasioista, koska virheistä voi aiheutua 
peruuttamatonta vahinkoa. 
 
Näin ollen on vaikea olla samaa mieltä tässä asiassa Helsingin kaupungin viranomaisten ja 
Suomen hallituksen kanssa. Suomen viranomaiset itse nimesivät Natura-alueet. Heidän 
voidaan olettaa olleen täysin tietoisia päätöksensä vaikutuksista. Nämä samat viranomaiset 
osoittivat aran suojelualueen Vuosaari-hankkeen rakennuskohteeksi. Heillä oli siihen oikeus, 
kunhan direktiivin säännöksiä noudatettiin täysimääräisesti. Nehän mahdollistavat tällaisten 
hankkeiden toteuttamisen, kun kyseessä on yleisen edun kannalta pakottavat syyt ja kun 
poikkeus on myönnetty. 
 
Hankkeen vaikutuksen minimoinnilla, ennalta varautumisen periaatteen noudattamatta 
jättämisellä (mistä on olemassa useita EYT:n päätöksiä) ja elinympäristödirektiivin 
6 artiklassa esitetyn menettelyn noudattamatta jättämisellä Suomen viranomaiset ovat 
saattaneet rikkoa Euroopan unionin lainsäädäntöä2. Tällaisesta toiminnasta on seurauksia sekä 
Suomelle että muille jäsenvaltioille. Mikäli Suomi pystyy kyseenalaistamaan näin 
merkittävän direktiivin koskemattomuuden, muodostuu valitettava ennakkotapaus, joka 
antaisi väärän signaalin Euroopan unionin toivottaessa nyt kymmenen uutta jäsentä 
tervetulleeksi. 
 

                                                 
1 Dosentti Heikki Hirvonen, luonnonvaraisten eliöiden kestävä käyttö ja suojelu, Helsingin yliopisto, Professori 
Mikael Kilpi, Suomen Lintutieteellinen yhdistys & Aronia Environment, Turun yliopisto & Yrkeshögskolan 
Sydväst; toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen ja Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto; Margus 
Ellermaa, FT Tapio Solonen, BirdLife Suomi ja vetoomuksen Suomen luonnonsuojeluliiton puolesta esittäneet 
Sakari Niemelä, Juha Sario ja Lauri Nordberg. 
2 vrt. EYT:n tuomio (29.1.2004) asiassa C-209/02, komissio v. Itävalta: elinympäristödirektiivin velvoitteiden 
noudattamatta jättäminen. 
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TBT-kysymys on erillinen, mutta kuitenkin erittäin tärkeä asia. Viranomaisten pitäisi antaa 
paikalliselle väestölle selkeää tietoa, jossa selvitetään ongelman todellisen laajuuden lisäksi 
myös se, mitä asialle ollaan tekemässä ja milloin ja mitä suojatoimia ollaan toteuttamassa, 
jotteivät tällaiset myrkylliset aineet pääse ravintoketjuun. 
 
Suositukset 
 
Vetoomusvaliokunta antaa seuraavat suositukset ottaen huomioon Euroopan parlamentin 
puhemiehistön 25. helmikuuta 2004 hyväksymän tietojenhankintamatkan ja keskusteltuaan 
asiasta valiokunnassa 26. huhtikuuta 2004: 
 
– pyytää Euroopan komissiota selvityksessä esiin tulleiden seikkojen nojalla 

tarkastelemaan Vuosaaren satamahanketta viipymättä uudelleen Suomen 
viranomaisten kanssa, jotta voidaan varmistaa, että elinympäristödirektiivin 
(92/43/ETY) ja lintudirektiivin (79/409/ETY) säännöksiä on noudatettu 
asianmukaisesti etenkin elinympäristödirektiivin 4, 5 ja 6 artiklan osalta, ja 
raportoimaan vetoomusvaliokunnalle 1. heinäkuuta 2004 mennessä; 

 
– pyytää Suomen viranomaisia vaatimaan hankkeen töiden keskeyttämistä ainakin 

siihen asti, kun em. uudelleentarkastelu on saatu päätökseen; 
 
– kehottaa Suomen viranomaisia yksilöimään välittömästi yhdessä arvostettujen 

lintutieteen asiantuntijoiden ja Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa vaihtoehtoisia 
korvaavia erityisten suojelutoimien alueita Helsingin alueella, jotta herkkiä lintulajeja, 
eläimiä ja kasveja voitaisiin suojella tehokkaammin, ja osoittamaan sitoutumisensa 
elinympäristödirektiivin säännöksiin ja tavoitteisiin ja niiden noudattamiseen; 

 
– pyytää, että Suomen viranomaiset esittävät kaikki tiedot TBT-löydöistä ja muista 

kielletyistä myrkyistä Sipoon alueen asukkaille ja erityisesti Vuosaaren sataman 
alueen lähikunnille, joissa on kalastus- ja virkistystoimintaa; rannikkovedestä pitäisi 
ottaa säännöllisesti ja usein kattavia näytteitä ja tulokset pitäisi julkaista myös 
paikallislehdissä; mikäli ruoppausta jatketaan, ruoppauspäivistä pitäisi ilmoittaa 
julkisesti; 

 
– pyytää ryhtymään toimiin, muun muassa korvaaviin toimenpiteisiin, luonnonvaraisen 

eläimistön ja ihmisten ravintoketjun suojaamiseksi ja paikallisille asukkaille 
aiheutuvien riskien minimoimiseksi. 

 


