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LAUSUNTO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA,
RAUTATIETUNNELI SUOMEN JA VIRON VÄLILLÄ
1. HANKETIEDOT JA YVA -MENETTELY
Finest Bay Area Development Oy on 20.12.2018 saattanut vireille Suo
men ja Viron välisen rautatietunnelihankkeen Suomen alueen ympäris
tövaikutusten arviointimenettelyn toimittamalla Uudenmaan elinkeino
INkenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) hanketta koskevan ym
päristövaikutusten arviointiohjelman.
Arviointiohjelma ja arviointiselostus
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma ympä
ristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta. Arviointiohjelman ja yhteys
viranomaisen siitä antaman lausunnon perusteella hankkeesta vastaava
laatu ympäristövaikutusten arviointiselostuksen.
Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen
Hankkeesta vastaava on Finest Bay Area Development Oy, jossa hank
keen yhteyshenkilönä on Kustaa Valtonen. Arviointiohjelman on laatinut
konsulilitoimeksiantona Pöyry Finland Oy, jossa yhteyshenkilönä on Ka
rolUna Jaatinen. YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena toimii Uu
denmaan ELY-keskus, jossa yhteyshenkilönä on Leena Eerola. Kan
sainvälisen YVA-menettelyn vastuuviranomainen Suomessa on ympä
ristöministeriö, jossa yhteyshenkilö on Seija Rantakallio.
Hankkeen kuvaus
Finest Bay Area Development Oy suunnittelee noin 100 kilometriä pit
kän merenalaisen rautatietunnelin rakentamista Suomen ja Viron välille.
Hankkeen tavoitteena on palvella sekä henkilö- että rahtiliikennettä ja
lyhentää maiden välistä matkustusaikaa. Hankkeessa suunnitellaan li
säksi kahta Suomen aluevesille sijoittuvaa keinosaarta, joista isommas
sa myös kNnteistökehitys olisi mahdollista.

Lasku hankkeesta vastaavalle 12 000€. Maksuperusteet ovat lausunnon lopussa.
UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Kutsunumero 0295 021 000
PL 36
Opastinsilta 12 8 5 krs,
www.ely-keskus.fduusimaa
00520 Helsinki
00521 Helsinki
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Tunnelin rakentaminen kestää arviolta 5-9 vuotta. Se rakennetaan sekä
massHvisilla lauhintakoneilla (TBM-menetelmä) että perinteisellä po
raus-räjäytys-louhintamenetelmällä. Tunnelia on tarkoitus rakentaa sa
manaikaisesti useasta eri lähtöpisteestä. Ratatunnelilinjaus kulkee me
rialueella yli 100 metrin ja mantereellakin kymmenien metrien syvyy
dessä.
Rakentamisesta syntyy merkittävä määrä, arviolta 70-80 miljoonaa m3
louhetta, josta suurin osa käytetään Suomen aluevesille sijoittuvan uu
den saaren rakentamiseen. Louhetta on mahdollista hyödyntää myös
muissa rakennushankkeissa.
Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen ympäristövaikutusten arvi
ointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen vaikutuksia Uudenmaan alu
eella, Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Viron talousvyöhykkeen
rajaan saakka.
Viron alueella reitti kulkee Viron talousvyöhykkeellä, aluevesillä ja Tal
linnan sekä Viimsin alueilla Harjun maakunnassa. Viroon sijoittuvan rei
tin osalta Viro toteuttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyn oman
kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Molemmissa maissa arvioi
daan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.
Hankkeen vaihtoehdot
Suomen lainkäyttövaltaan kuuluvan alueen YVA-menettelyssä tarkastel
laan kolmea eri reittivaihtoehtoa (VE1a, VE1b ja VE2). Hankevaihtoeh
tojen lisäksi tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä (VEO+).
Vaihtoehto VE2 perustuu FinEst Link -aluekehityshankkeeseen, johon
osallistuivat Uudenmaan liitto, Harjun lääninhallitus, Helsingin ja Tallin
nan kaupungit sekä Viron lUkenneministeriä ja Suomen Väylävirasto.
Vaihtoehdossa VEIa tarkastellaan rautatietunnelin reittiä HelsinkiVantaan lentoasemalta Otaniemen kautta Hramtsowin matalan alueelle
sijoitellavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan. Arvioinnissa
huomioidaan myös huoltoyhteys, joka tulisi sijoittumaan Koirasaaren
alueelle.
Vaihtoehdossa VEIb tarkastellaan rautatietunnelin reittiä HelsinkiVantaan lentoasemalta Ilmalan ja Otaniemen kautta Ulkomatalan alu
eelle sijoitettavalle keinosaarelle ja siitä Tallinnan suuntaan. Vaihtoeh
don VEi b osalta huomioidaan myös mahdollinen IHkenteellinen kytkey
tyminen Pasilan rautatieasemalle. Arvioinnissa huomioidaan myös huol
toyhteys, joka tulisi sijoittumaan Koirasaaren alueelle.
Vaihtoehdoissa VE1a ja VE1b rautatietunnelit toteutetaan kahtena tun
neliputkena, jotka ovat halkaisijaltaan noin 17,4 metriä. Asemat toteute
taan sivulaituriratkaisuna, jollain ratojen välissä oleva seinärakenne jat
kuu yhtenäisenä myös asemien läpi. Vaihtoehdoissa VElaja VE1b
raideleveytenä käytetään joko eurooppalaista (1 435 mm), suomalaista
(1 524 mm) tai molempia raideleveyksiä.

Vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan rautatietunnelin reittiä HelsinkiVantaan lentoasemalta Pasilan ja Helsingin keskustan kautta Tallinnan
suuntaan. Huoltoyhteys tulisi Uppoluodon alueelle, missä olemassa

UUDELY/13748/2018

3/26

olevaa luotoa laajennettaisiin tarvittavilta osin. Vaihtoehtoon VE2 ei kuu
lu asutun keinosaaren rakentamista.
Vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan kolmea tunneliputkea, joista kaksi on
raidelUkenteelle ja yksi pelastus-ja huoltotarpeita varten. Halkaisijaltaan
isommat tunnelit ovat 10 metriä ja pienempi keskelle suoittuva tunneli
on halkaisijaltaan kahdeksan metriä. Vaihtoehdossa VE2 asemille ra
kennetaan tavarajunia varten ohitusraiteet. Rahtilflkenteen raide on ero
tettu henkilöliikenteen raiteesta väliseinäliä. Vaihtoehdossa VE2 käyte
tään eurooppalaista raideleveyttä, mutta Pasilan ja Helsinki-Vantaan
lentoaseman välillä on käytössä molemmat raideleveydet.
Kaikkhn Suomen WA-menettelyn hankevaihtoehtoihin liittyy rahtitermi
naalin rakentaminen Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle ja
rahtiterminaalNn tuleva rautatieyhteys. Kaikilta tarkasteltavilta tunnelirei
tin asemilta on IHtyntä joko rautatieverkkoon tai metroon.
Vaihtoehdossa VEO+ tarkastellaan hankkeen toteuttamatta jättämistä.
Arvioinnissa otetaan kuitenkin huomioon IHkennejärjestelmän kehittämi
nen.
Hankkeen WA -menettelyn tarve
Hankkeen YVA-menettelyn tarve määräytyy YVA-lain (252/2017) liitteen
1 hankeluettelon kohdan 9 (liikenne) perusteella. Kohdan 9 d) mukaan
YVA-menettelyä sovelletaan kaukoliikenteen rautateiden rakentamiseen
ja kohdan 9 h) Suomen ja Viron välisiin tunneleihin.
Hankkeen liittyminen muihin hankkeisiin ja suunnitelmiin
Rautatietunnelilinjaukset risteävät useiden maa- ja merikaapeleiden,
runkovesijohtojen, viemärilinjojen sekä Nord Stream -kaasuputkilinjojen
kanssa. Rautatietunneli risteää myös säännöllisesti INkennöityjen laiva
väylien kanssa. Risteämiskohdat määritetään tarkemmin arviointiselos
tuksessa.
Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat ja päätökset
Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) mukaista valtio
neuvoston suostumusta tarvitaan ympäristötutkimusten tekemiseen ja
rautatietunnelireitin käyttöoikeuteen.
Hankkeen toteuttaminen Suomen aluevesillä ja Suomen talousvyöhyk
keellä edellyttää Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) myöntämää
vesilain (587/2011) mukaista lupaa rautatietunnelin rakentamista, käyt
töäja ylläpitoa varten.
Maanpäälliset ja maanalaiset rakennukset ja rakennelmat edellyttävät
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaista rakennuslupaa tai
toimenpidelupaa. Hankkeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutoksia
maakunta-, yleis- ja asemakaavatasoilla. Asemakaavoittamattomilla
alueilla on kaavoittamistarve.
Hankkeessa sovelletaan ratalain (110/2007, muutos 998/2018) mukais
ta menettelyä (yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma).

4/26

UUDELY/13748/2018

Järjestelmällinen merenmittaus ja merenpohjan koostumuksen tutkimus
ovat aluevalvontalain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa. Lupavi
ranomaisena toimii Pääesikunta. Myös aineiston yhdistäminen muuhun
olemassa olevaan merenmittausaineistoon tai julkaisemiseen tulee olla
Pääesikunnan erillinen lupa.
Mikäli hankealueelta havaitaan merkkejä mahdollisista muinaismuisto
lain (295/1963) mukaisista muinaismuistoista, tulee asiasta olla yhtey
dessä Museovirastoon.

Hanketta koskevan päätöksenteon yhteydessä tulee ottaa huomioon la
ki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (272)2011) ja valtio
neuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011) sekä näiden
mukaiset ympäristötavoitteet, suunnitelmat ja toimenpideohjelmat.
Lupahakemusten liitteenä tulee olla ympäristövaikutusten arviointiselos
tus ja siitä annettu viranomaisen perusteltu päätelmä.
2. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN JA KUULEMINEN
Arviointiohjelman vireilläolosla on ilmoitettu seuraavissa lehdissä: Hel
singin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Vantaan Sanomat, Nurmijärven
Uutiset ja Keski-Uusimaa.
Arviointiohjelma on kuulutettu Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan
ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen, Nurmijärven ja Tuusulan
verkkosivuilla:
ympäristöhallinnon
sekä
verkkosivuilla
kuntien
www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunnelivVA.
Kuulutus ja arviointiohjelma ovat olleet nähtävillä 1.4.
raavissa paikoissa:

-

24.5.2019 seu

13, 00170
Helsingin kaupungintalo, kirjaamo, Pohjoisesplanadi 11
Helsinki
Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto, Rautatieläisenkatu 8,
00520 Helsinki
Espoon kaupunki, kirjaamo, Siltakatu 11,02770 Espoo
Espoon kaupunginkirjasto, Sellon kirjasto, Leppävaarankatu 9, 02600
Espoo
Kauniaisten kaupunki, Kaupungintalo, Kauniaistentie 10, 02700
Ka u nia inen
Keravan kaupunki, kirjaamo, Kauppakaari 11, 04200 Kerava
Vantaan kaupunki, Maankäytön asiakaspalvelu, Kielotie 13, 01300
Vantaa
Vantaa-into Myyrmäki, Paalutori 3, 01600 Vantaa
Tuusulan kunnantalon kirjaamo, Hyryläntie 16, 04300 Tuusula
Tuusulan kunnankirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula
Nurmijärven kunnantalon kirjaamo, Keskustie 2b, 01900 Nurmijärvi
Nurmijärven kunnankirjasto, Punamullantie 1, 01900 Nurmijärvi
Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 8, 5. krs, 00520 Helsinki
Internetissä www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliwA
-
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Hankkeesta pidettiin ennakkotapaaminen 17.5.2018 ja ennakkoneuvot
telu 20.6.2018. YVA-menettelyn tueksi muodostettiin ohjaus- ja seuran
taryhmät, johon kuuluvat hankkeesta vastaavan ja viranomaisten sekä
muiden oleellisten sidosryhmien edustajia. Hankkeesta on pidetty myös
useita muita viranomaisneuvotteluita.
Suomen ja Viron väliseen yhteistyöhön perustettiin ad hoc -työryhmä,
joka on pitänyt seitsemän kokousta rautatietunnelihankkeen YVA
menettelystä.
Arviointiohjelmasta järjestettiin yleisötilaisuus 4.4.2019 klo 17.30
A Grid auditoriossa, osoitteessa Otakaari 5, 02150 Espoo.

-

19.30

Hankkeesta vastaava on järjestänyt myös useita muita yleisölle avoimia
keskustelutilaisuuksia, työpajoja ja asukaskyselyn.
Rautatietunnelihanketta suunnitellaan sekä Suomessa että Virossa ja
vaikutukset kohdistuvat kummankin valtion alueelle. Tämän vuoksi
hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopi
musta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista eli niin
sanottua Espoon sopimusta (SopS 67/1997). Muut Itämeren alueen
kansalaiset, yhteisöt ja viranomaiset ovat voineet esittää mielipiteitä
YVA-ohjelmasta niiltä osin, kun hankkeen Suomen lainkäyttövaltaan
kuuluvan alueen vaikutukset ulottuvat muihin maihin. Hankkeeseen so
velletaan myös Espoon sopimusta tarkentavaa Suomen ja Viron kah
denvälistä sopimusta valtioiden rajat ylittävien vaikutusten arvioinnista
(SopS 51/2002). Ympäristäministeriö huolehtii Suomea velvoittavien
kansainvälisten sopimusten mukaisten toimien hoidosta.
Suomen ympäristöministeriö on toimittanut ilmoituksen rautauetunneli
hankkeesta ja hanketta koskevan Suomen ympäristövaikutusten arvi
ointiohjelman Virolle ja Venäjälle sekä ilmoituksen hankkeesta muille
Itämeren maille. Ympäristöministeriö pyysi näitä maita ilmoittamaan ha
Iukkuutensa osallistua hankkeen arviointimenettelyyn sekä samalla an
tamaan kommenifinsa arviointiohjelmasta ympäristöministeriölle vii
meistään 8.6.2019. Ympäristöministeriö välittää muista maista saadut
kannanotot yhteysviranomaisena toimivalle
Uudenmaan
ELY
keskukselle.
Viron alueelle sijoittuvan reitin osalta Viro toteuttaa ympäristövaikutus
ten arvioinnin oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Molem
missa maissa arvioidaan lisäksi rajat ylittävät vaikutukset.
3. YHTEENVETO ESITEWISTÄ LAUSUNNOISTA JA MIELIPITEISTÄ
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt arviointiohjelmasta lausunnot seu
raavilta tahoilta: Espoon kaupunginhallitus, Espoon kaupungin ympäris
täkeskus, Espoon seudun ympäristöterveys, Helsingin kaupunginhalli
tus, Helsingin kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupungin ympä
ristöpalvelut, Kauniaisten kaupunginhallitus, Kauniaisten kaupungin
ympäristötoimi, Keravan kaupunginhallitus, Nurmijärven kunnanhallitus,
Tuusulan kunnanhallitus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Vantaan
kaupunginhallitus, Vantaan kaupungin ympäristökeskus, Vantaan kau
pungin ympäristöterveys, Etelä-Suomen aluehallintoviraston Peruspal
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velut, oikeusturva ja luvat, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristö
luvat, Geologian tutkimuskeskus, Greenpeace, Helsingin seudun ympä
ristöpalvelut -kuntayhtymä HSY, Ilmatieteen laitos, Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo, Helsingin pelastuslaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, Liikenne- ja viestintäministeriö,
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Luonnonvarakeskus, Maa- ja
metsätalousministeriö, Metsähallitus, Museovirasto, ,Natur och Miljö,
Puolustusministeriö, Pääesikunta, Pääkaupunkiseudun Vesi Oy, Raja
vartiolaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen AmmattikalastajalUt
to SAKL, Suomen luonnonsuojelulhtto, Suomen merimuseo, Suomen
ympäristökeskus, Suomen turvallisuusverkko, Turvallisuus- ja kemikaa
livirasto, Työ- ja elinkeinoministeriö, Ulkoministeriö, Uudenmaan liitto,
Vantaan kaupunginmuseo, Väylävirasto ja WWF Suomi.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomai
selle 30 lausuntoa ja viisi mielipidettä.
Lausunnot ja mielipiteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta
www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA
Seuraavassa on esitetty yhteenveto lausuntojen ja mielipiteiden pääsi
sällöstä.
Yhteenveto lausunnoista
Yleistä
Lausunnoissa tuotiin esiin, että hankkeella tulisi olemaan suuria vaiku
tuksia koko Uudenmaan maankäyttöön, yhdyskuntarakenteeseen ja val
takunnalliseen liikennejärjestelmään. Arvioinnissa tulee siksi selvittää
koko hankekokonaisuus ja sen vaikutukset myös mantereella. Arvioin
nissa tulee esittää liikenneyhteydet asemineen, saarineen ja rahtitermi
naaleineen. Selostuksessa tulee arvioida myös tilannetta, jos hankkeen
rakentaminen jäisi jostain syystä kesken.
Helsingin ja Tallinnan välinen merialue on yksi maailman vilkkaimmista
merialueista. Alueen merilhkenteen turvallisuus tulee huomioida yhteis
työssä merellisten viranomaisten kanssa merialueelle tulevan työtunne
lin ja mahdollisen keinosaaren rakentamisen osalta.
Pidettiin epätarkoituksenmukaisena, että keinosaarten maankäyttöä ja
toimintoja sekä niistä aiheutuvia IHkennevirtoja ei huomioida vaikutusten
arvioinnissa lainkaan, etenkin jos hankkeen toteutumisen yhtenä edelly
tyksenä on keinosaarelle suunniteltu maankäyttö.
Katsottiin, että YVAn aikataulu ei ole realistinen. Suomen ja Viron WA
menettelyiden tulisi tapahtua samanaikaisesti, jotta hankkeen kokonais
vaikutukset ja vaikutukset kansainväliseen INkennejärjestelmään voitai
siin arvioida rNttävällä tasolla. Pidettiin tärkeänä, että tunnelihankkeen
kaikissa vaiheissa Suomen ja Viron viranomaisten välillä tehdään mah
dollisimman tiivistä koordinaatiota.
Katsottiin, että hankekuvaus on hankkeen laajuuteen nähden pintapuo
linen. Kokonaisuuden hahmollamiseksi kuvausta tulee laajentaa ja pa
nostaa helppolukuisuuteen ja ymmärrettävyyteen. Erityisesti tunnelien
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louhinta, louheen kuljetukset ja hyödyntäminen ovat kokonaisuuksia,
joiden kuvaaminen tulisi tehdä mahdollisimman selkeäksi. Luotettavien
suunnitelmien, taloudellisten laskelmien ja volyymiarvioiden puuttumi
nen on huolestuttavaa ja kyseenalaistaa hankkeen uskottavuutta.
EdellytettNn, että ratalinjauksen vaikutukset rahtiterminaalilta eteenpäin
valtakunnan verkkoon selvitetään tässä WA-menettelyssä osana han
kekokonaisuutta.
Hankevaihtoehdot
Lausunnoissa esiin tuodun mukaan arviointiselostuksessa tulee esittää
perustelut eri hankevaihtoehtojen linjauksille, jotta voidaan varmistua
vaihtoehtojen riittävyydestä ja vertailukelpoisuudesta.
Todettun, että arviointiohjelmassa ei ole esitetty vaihtoehdon VE2 lähtötietoja ja teknistä kuvausta tasapuolisesti, jotta ne olisivat vertailukelpoi
sia VE1a:nja VE1b:n kanssa.
Nollavaihtoehdon kuvauksessa tulee nostaa esiin tieliikenne satamiin.
SatamNn kohdistuvan tieliikenteen muutoksella on suuri merkitys, kun
muita vaihtoehtoja verrataan tähän vaihtoehtoon.
Vaikutukset Suomenlahteen ia pintavesNn
Ympäristönsuojelun kannalta on keskeistä, että hanke ei muuta Itäme
ren vesioloja eikä aiheuta merkittäviä ja pitkäaikaisia haittoja meriluon
nolle. Suomenlahden fysikaalisia ominaisuuksia on kuvattu yleisellä ta
solla virtausten osalta. Myös veden kerrostuneisuus on kuvattu puut
teellisesti sekä suolaisuuden että lämpötilan osalta.
KatsottNn, että lämpötila-, virtaus- ja suolaisuusolosuhteet tulee esittää
yksityiskohtaisesti, sillä alueen perusominaisuuksien kuvaaminen on
oleellista erityisesti keinosaaria ympäröivien vesialueiden mallinnukses
sa. Tekosaari tulee muuttamaan alueen virtaus-, aallokko- ja jääolosuh
teita merkittävästi. Keinosaaren rakentaminen käytännössä tuhoaa ny
kyisen merenpohjan elinympäristön, johon keinosaari rakennetaan.
Arviointiohjelman mukaan ennen tekosaaren rakentamista saaren koh
dalta ruopataan pehmeä pohjasedimentti ja savi, arviolta yhteensä noin
2-5 milj.m3, joka läjitetään toisaalle Suomen aluevesille hyödyntäen
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia meriläjitysalueita. Vaikutusarviointia varten tulee arvioida ruopattavien massojen määrä sekä se
dimenilien haitta-ainepitoisuus. Meriläjityksellä voi olla huomattavia hai
tallisia ympäristövaikutuksia, joten selostuksessa on esitettävä hank
keen moppausmassoille meriläjitysaluevaihtoehtoja ja tarkasteltava me
riläjitysalueiden käytön ympäristövaikutuksia.
Arvioinnissa tulee esittää, miten keinosaarelle toteutetaan asumiseen
tarvittava yhdyskuntatekniikka, kuten jätevesi- ja sähköverkosto.
Pidettiin tarpeellisena, että selostuksessa esitetään hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat yleiset uimarannat ja hankkeen vaikutukset uimave
den laatuun ja arvioidaan haittojen kestoajat.

UUDELY/1 3748/2018

8/26

Kalliotunneleihin muodostuu rakentamisen ja käytön aikana hulevettä,
joka tulee laadullisesti käsitellä ennen vesistöihin johtamista. YyA
selostuksessa tulee esittää arviot meritunnelhn kertyvän huleveden
määristä sekä eri hulevesikäsittelymenetelmien soveltuvuudesta hank
keen rakentamisen ja käytön vaiheisNn.
Luontovaikutukset
Keinosaari sijoittuu joko Ulkomatalan tai Hramtsowin matalan alueille,
jotka ovat potentiaalisia riuttaympäristöjä. Riutat kuuluvat luontodirektii
ym luontotyyppeihin, joten sekä Ulkomatalan ja Hramtsowin alueiden
ominaisuudet tulee selvittää.
Tunnelia suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai
käyttö ei yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa aiheuta haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueille. Katsottiin,
että kaikki suojellut kohteet tulee esittää ja ottaa huomioon vaikutusten
arvioinnissa. Lisäksi tulee ottaa huomioon mahdolliset vaikutukset vie
raslajien leviämiseen.
Hankkeen vaikutusalueella elävän merinisäkäskannan nykytilan selvit
tämiseksi tulee tehdä riittävät maastokartoitukset hylkeiden tilankäytön
ja erityisesti harmaahylkeiden karvanvaihtopaikkojen selvittämiseksi.
Mikäli hyljekannalle aiheutuvat haitat hankkeen toteuttamisesta tode
taan merkittäviksi, tulee selostukseen liittää suunnitelma haittojen vält
tämisestä, lieventämisestä ja kompensoimisesta.
Levähtävien ja talvehtivien lintujen kartoitusmenetelmiä ja laskenta
ajankohtia tulee tarkentaa.
Vaikutukset kalastoon ia kalastukseen
Kalastosta on niukasti tietoa erityisesti ulkosaariston alueelta. Rannik
kovyöhykkeellä on olemassa seurantatietoa osana kalataloudellista yh
teistarkkailua.
Vesiluonnon suojelemiseksi olisi hyvä edellyttää mahdollisten räjähtei
den kuljettamista loppusijoituspaikalle maalle käsiteltäväksi. Hankkeen
työnaikaiset rajoitukset ja toiminnan aikainen liikenne tekosaarille ai
heuttavat haittaa kalastukselle. Veden laadun säilyminen ja sen para
neminen vesienhoitosuunnitelmien puitteissa on välttämätöntä myös ka
lastuksen kannalta. Kalastukselle aiheutuva vahinko ja haitta tulee ai
kanaan lupamenettelyssä määrätä korvattavaksi.
Helsingin ja Tallinnan edustalla ja niiden välillä avomerellä harjoitetaan
sekä alku- että loppuvuodesta troolausta, johon hankkeella voi olla vai
kutusta. Tähän kohdistuvat vaikutukset tulee myös selvittää.
Hankkeen vaikutukset kohdistuisivat lähinnä alueella kutevHn kalalajei
hin, joita ovat silakka, merikutuinen shka ja kampela. Velmu
karttapalvelussa hankkeen kohdealue on luokiteltu erittäin suotuisaksi
silakan poikastuotantoalueeksi. Silakka on merkittävin kaupallinen kala
lajimme merialueella. Merikutuiselle siialle ja kampelalle tärkeiden Ii
sääntymisalueiden osalta tarvitaan lisäselvityksiä.
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Suunnitellut Koirasaaren huoltoyhteystunneli sekä suunnitellut asemat
sijaitsevat potentiaalisilla silakan kutualueilla, ja voivat aiheuttaa haittaa
silakan lisääntymiselle ja kalastettavalle kalakannalle.
Vaikutukset pohjavesiin
Ratatunnelin reitti sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeillä ja soveltuvil
la pohjavesialueilla. Tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsee käytössä olevia
vedenottamoita ja varavedenottamoita. Lisäksi reitin varrella on alueita,
joilla voi olla yksityisiä pora- ja rengaskaivoja ja todennäköisesti myös
maalämpökaivoja. Kaikki linjausvaihtoehdot ylittävät Päijänne-tunnelin
lentoaseman pohjoispuolella, missä rata kulkee maanpinnalla.
Pidettiin välttämättömänä, että selostuksessa vaikutukset pohjavesialu
eisNn ja niillä sijaitseviin vedenottamoihin ja varavedenottamoihin sekä
yksityistalouksien talousvesikaivoihin arvioidaan sellaisella tarkkuudella,
että voidaan saada mahdollisimman luotettava kuva hankkeen eri vaih
toehtojen vaikutuksista pohjaveden sekä talousveden laatuun ja mää
raan.
Ilmastovaikutukset ia Iuonnonvaroien käyttö
Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi arvioinnissa tulisi tarkastella, kuinka
hanke vaikuttaa mahdollisuuksiin sopeutua ilmastonmuutokseen sekä
kuinka hankeratkaisuissa varaudutaan sään ääri-ilmiöihin.
MuistutettHn, että ilmaan kohdistuvien vaikutusten osalta on tarpeen ar
vioida kaikki rakentamiseen ja toimintaan liittyvät ilmapäästöt, sekä
myös hankkeen välilliset vaikutukset.
Tunnelin rakentamisessa syntyvän kiviaineksen ja louheen määrä on
erittäin suuri, arviolta noin 70-80 milj.m3. Tämän lisäksi keinosaaren ra
kentamisen yhteydessä ruopataan pohjasedimenttiä ja savea arviolta
noin 2-5 milj.m3. Huomioitavaa on myös, että vaihtoehdossa VE2, jossa
keinosaarta ei rakenneta, ei ole selkeästi esitetty, miten syntyvää lou
hetta tullaan hyödyntämään. Myös vaihtoehdon VE2 osalta tulisi esittää
louheen hyödyntämiskohteet ja siihen liittyvät vaikutusarvioinnit.
Selostuksessa tulee käsitellä kattavasti energiankulutukseen liittyviä te
kijöitä myös muista kuin polttoaineen kulutuksen näkökulmista. Luon
nonvarojen käyttö ja ilmastovaikutukset ovat todennäköisesti hyvin mer
kittävät, joten näiden arviointiin tulee panostaa. Lisäksi louhinnan yh
teydessä syntyvät typpikuormat voivat olla merkittävä merialueiden re
hevöitymisen kannalta. Roskaantumisen näkökulmasta myös louhin
nassa käytettävästä paukkulangasta voi muodostua ongelmallisia ym
päristövaikutuksia.
YVA-selostuksessa tulee esittää louheille ja murskeille mahdollisia väli
varastointialueita ja niiden sijoittelussa tulee huomioida asutuksen sekä
herkkien kohteiden asettamat rajoitteet melu-ja pölypäästöille.
Katsottiin, että saarten rakentamisessa tulisi rakennusmateriaalien osal
ta huomioida kiertotalouden näkökulmat osana ympäristövaikutusten
arviointia.
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Vaikutukset liikenteeseen
Helsingin seudun kytkeminen nopeilla raideyhteyksillä muun muassa
muihin Suomen kaupunkiseutuihin ja Tallinnan sekä Pietarin suuntiin on
pitkällä tähtäimellä erittäin tärkeää. Tunnelin suunnittelussa ja toteutta
misessa tulee ottaa huomioon erityisesti matkustajahyödyt sekä liittymi
nen muuhun lHkennejärjestelmään, ennen muuta seudulliseen ja valta
kunnalliseen joukkoliikenteeseen.
KatsottNn, että Tallinna-tunneli tulee kytkeä suoraan valtakunnankes
kukseen eli Helsingin keskustaan ja edelleen Pasilaan. Tällöin toteutuu
parhaiten kytkentä muuhun liikennejärjestelmään.
Hankkeen rakentamisen aikaiset lflkenteelliset vaikutukset ovat merkit
täviä sekä maa- että merialueella. Pidettiin tärkeänä, että rakentamisen
aikaisen liikenteen sijoittumisesta/ohjauksesta ja liikennevaikutusten
vähentämisestä laaditaan erillinen selvitys.
Näin suuren hankkeen valmistumisen jälkeisistä lUkenteellisistä vaiku
tuksista suurin on tunnelia käyttävien matkustajien vaikutus seudulli
seen ja valtakunnalliseen joukkolNkennejärjestelmään. Tämä edellyttää
ennustetta paitsi tunnelia käyttävien matkustajien määrästä, myös hei
dän matkojensa suuntautumisesta. Todettiin, että ennustemalli tulee
kuvata tarkemmin, jotta sen luotettavuus käy kunnolla ilmi.
Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle sijoittuvat rahtiterminaa
lin tieyhteydet ja vaikutukset tie- ja raideliikenteeseen tulee selvittää rai
deyhteyden lisäksi. Lisäksi tulee huomioida rahtiterminaalin liittyminen
valtakunnanverkkoon.
Herkkyystarkastelujen tekeminen tuottaa hyödyllistä lisätietoa hankkee
seen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Vaihtoehtojen vertailta
vuuden vuoksi herkkyystarkastelut tulee tehdä kaikista vaihtoehdoista.
PainotettNn, että vaikutukset IHkennejärjestelmään tulee arvioida kysyn
nän lisäksi lHkennejärjestelmän kapasiteettinäkökulmasta. Tämä on eri
tyisen tärkeää Otakeila-hankevaihtoehdossa, jossa tulee selvittää, kuin
ka paljon yhteys tuo painetta Otaniemen metroasemalla metroon ja
muuhun lBtyntälNkenteeseen sekä tieverkolle. Vaikutukset metron kapa
siteettiin ja liikennöinthn koko sen laajuudella tulee selvittää. Liikennejär
jestelmän tulee olla valmis vastaanottamaan uutta ratayhteyttä käyttävät
matkustajat, jotta hanke voi olla toimiva.
Katsotthn, että tulee esittää kuvaus miten valtakunnalliset ja seudulliset
liikenne-ennusteet laaditaan. Käytetäänkö valtakunnallista Ihkenne
ennustetta ja miten Helsingin seutua koskeva liikenne-ennuste laadi
taan. Seudullisen ja valtakunnallisen Ihkennejärjestelmä kannalta mer
kittävää on myös väylien kapasiteetti.
Tunneliyhteyden toteutuksen yhtenä perusteena on palvella Aasian len
toliikennettä. Selostusvaiheessa liikenteen nykytilanteeseen tulee sisäl
lyttää Helsinki-Vantaa -lentoaseman lentolhkenne. Tunnelilla on tarkoi
tus yhdistää kaksi lentoasemaa, joka lisää lentoliikenteen kapasiteettia.
Lentolhkenteellä on oleellista merkitystä hankkeelle ja sitä kautta myös
vaikutusarvioinnille.

UUDELY/13748/2016

11/26

Henkilöliikenteen on esitetty päättyvän lentoasemalla. Edellytettiin, että
suunnitelmissa tulee varautua henkilölNkenteeseen lentoasemalta rahti
terminaalin kautta kulkevalle ratalinjaukselle valtakunnan verkkoon. Kun
tehdään raskas raideinvestointi, sen hyödyntäminen mahdollisimman
laajasti tulee turvata.
Keinosaarten rakentamisvaihe tuo INkennealueelle työaluksia, joiden
INkkumisesta ja rakentamisesta tulee tiedottaa muuta liikennettä.
Vaikutukset maankävttöön ia kaavoitukseen
Uusimaa-kaava 2050 on edennyt ehdotusvaiheen valmisteluun ja Hel
singin seudun vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Tallinna-tunnelille
osoitetaan vain yksi ohjeellinen linjaus, joka vastaa YVA-menettelyn
hankevaihtoehtoa VE2.
TodettNn, että linjausten VE1a ja VE1b kaavallisia edellytyksiä, tai lin
jauksen VEIb Ilmalan alle sijoittuvan aseman toteuttamisedellytyksiä, ei
ole tutkittu Helsingin alueella. Helsingin keskustan kautta kulkeva lin
jausvaihtoehto on sekä Helsingin voimassa olevassa yleiskaavassa,
Vantaan yleiskaavaluonnoksessa sekä Uudenmaan uuden maakuntakaavan ehdotuksessa. Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan aseman
kautta kulkee suurin osa Suomen kauko- ja lähUunalNkenteestä ja metro
kytkeytyy Suomen rautatieverkostoon vain Helsingin päärautatiease
maIla. Helsingin keskustassa sijaitsee lisäksi Suomen merkittävin linjaautojen kaukolNkenteen terminaali. TodettUn, että kansainvälisten, vaI
takunnallisten ja seudullisten järjestelmien tuiee muodostaa yhtenäinen
toiminnallinen kokonaisuus, jossa järjestelmät tukevat toisiaan optimaa
lisella tavalla.
Katsottiin, että hankkeen kokoluokan ja merkittävyyden vuoksi sillä on
merkittävä vaikutus yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän kehittämi
sen edellytyksfln asemien ympäristössä sekä koko pääkaupunkiseudul
la. Mikäli hankkeen vaikutuksia maankäyttöön ja yhdyskuntarakentee
seen ei kattavasti arvioida YVA-menettelyn aikana, kokonaiskuva hank
keen vaikutuksista jää hahmottumatta. Korostettiin tiivistä yhteistyötä vi
ranomaisten kanssa.
Vaadittiin, että kuntien tulee olla osallisena hankkeen suunnittelussa
niiltä osin, kun sen maankäytölliset ratkaisut koskevat tai vaikuttavat
kuntien maankäyttöön.
YVA-prosessissa on varmistettava, että valtakunnallisissa alueidenkäy
töntavoitteissakin mainitut maanpuolustuksen ja rajavalvonnan näkö
kulmat tulevat riittävästi huomioiduiksi.
Vaikutukset maisemaan ia kulttuuriperintöön
Hankkeesta vastaava on teettänyt merenpohjan vedenalaisinventoinnin
Koirasaaren, Hramtsowin matalan ja Ulkomatalan ympäristössä
(SubZone Oy raportti) vedenalaisen kulttuuriperinnön paikantamiseksi.
Selvityksessä havaittiin kaksi hylkyä tai hylyn osaa, jotka eivät ole mui
n aisjään nöksiä.
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Hankkeen maisemavaikutusalueella sijaitsevia maisema- ja kulttuu
riympäristäarvoja on tuotu esille. Ohjelmassa on tuotu esille myös valta
kunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja hankkeen vai
kutuspiirissä sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat maisema- ja/tai kuit
tuuriympäristäalueet ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.
Katsotthn, että vaikutusten arviointia tulee laajentaa erityisesti rahtiter
minaalin ja sinne vievien liikenneyhteyksien, tunnelin asemien ympäris
töjen sekä keino- ja hualtosaarten maankäytön osalta, joissa tunnelin
vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen sekä maisemaan, kulttuuriympä
ristöön ja kaupunkikuvaan ovat merkittäviä. Kun hankkeen suunnitelmat
tarkentuvat, tulee arvioida lisäselvitysten tarvetta.
Vaikutukset tieteelliseen perintöön
Hramtsowin matalan läheisyydessä sijaitsee kansallisen pitkäaikaisseu
rantaohjelman vedenlaadun näytteenottoasema ja hankealueesta kaak
koon saitsee seuranta-asema Kasuuni, jolla seurataan sekä vedenlaa
tua että pohjan ja pohjaeläimistön tilaa. Selostuksessa tulee arvioida
sekä rakennusaikaisia että myöhempiä vaikutuksia keinosaaren ympä
ristössä.
Melu, tärinä ia pöly
Hankkeen arvioidaan aiheuttavan melu-, tärinä- ja pölyhaittoja sekä ra
kentamisen että toiminnan aikana. Katsotthn, että vaikutusten arvioinnin
toteuttaminen on esitetty pääosin riittävällä tasolla. Vedenalaisten vaiku
tusten arvioinnissa on kuitenkin huomioitava, että vaikutukset tulee ar
vioida myös tunnelin käytön ajalta. Mikäli vedenalaiset melutasot ylittä
vät mallilaskelmien perusteella alueella tyypillisesti havaittujen vesi
nisäkkäiden ja kalojen kuulokynnysarvot, selvitykseen tulisi liittää suun
nitelma meluvaikutusten lieventämiseksi erityisesti meluisimman raken
nusvaiheen aikana esimerkiksi kuplaverhoin.
Melun, tärinän ja ilmanlaadun osalta tulee huomioida, että hankkeen
vaikutusalueelle saattaa muuttaa hankkeen aikana merkittävä määrä
uusia asukkaita ja herkkiä kohteita saatetaan rakentaa vaikutusalueelle.
Ympäristöriskit, annettamuudet ia palotekniset ratkaisut
Itämeren suojelun kannalta on keskeistä torjua öljyonnettomuuksia. Ar
vioinnissa tulee tarkastella, kuinka keinosaari vaikuttaa öljyonnetto
muuksien riskeihin Itämerellä. Hankkeen riskien arvioinnissa tulee tar
kastella, kuinka meritunneleista voidaan poistaa esimerkiksi sammutus
aineilla pilattuja hulevesiä.
Todetthn, että keinosaarten rakentamisen aikaiset vesilNkenteen turval
lisuusvaikutukset tulee arvioida ja arvioinnin tulee sisältää sekä työkoh
teista että louhemassojen kuljetuksista aiheutuvat riskit. Turvallisuusvaikutusten arviointi tulee koskea myös huvivenelHkennettä.
Paloteknisillä ratkaisuilla tarkoitetaan muun muassa matkustajien pois
tumisturvallisuutta ja pelastushenkilöstön toimintaedellytyksiä tunneleis
sa. Arviointiohjelmassa ei näitä ratkaisuja ole esitetty riittävällä tarkkuu
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della, joten vielä ei voida ottaa kantaa tarkemphn suunnitteluratkaisui
hin.
Katsottiin, että Suomen ja Viron pelastushenkilöstän toimintaedellytyk
set tulee yhteen sovittaa koko tunnelin matkalta. Pelastushenkilöstön
INkkuminen, ihmisten riittävän nopea evakuoiminen ja tarkemmat palotekniset ratkaisut tulee suunnitella yhteistyössä kummankin maan pe
lastusviranomaisten kanssa. Tunneleista tulee laatia tarvittavat riskinar
vioinnit, joissa huomioidaan henkilö- ja tavaraliikenteen tuomat riskit.
Tässä yhteydessä tulee kuvata tarkemmin muun muassa mahdolliset
vaarallisten aineiden kuljetukset ja muut hankkeen aiheuttamat erityis
riskit. Pelastusviranomaisia on kuultava riskinarviointiprosessin aikana.
Luvat
Hanke edellyttää lukuisia suunnitelmia, lupia ja päätöksiä, joiden keski
näinen riippuvuus tulee esittää arviointiselostuksessa rHttävässä laajuu
dessa. Selostukseen tulee lisätä myös ratalain ja maantielain edellyttä
mät väyläsuunnittelun vaiheet. Ratalain mukaisten suunnitelmien ja
hankkeen edellyttämien lupien hyväksymiset edellyttävät myös linjauk
sen ja asemien osoittamista ensin oikeusvaikutteisissa kaavoissa, mikä
tulee huomioida hankkeen aikatauluissa.
Järjestelmällinen merenmittaus ja merenpohjan koostumuksen tutkimus
ovat aluevalvontalain 12 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa. Lupavi
ranomaisena toimii Pääesikunta. Myös aineiston yhdistäminen muuhun
olemassa olevaan merenmittausaineistoon tai julkaisemiseen tulee olla
Pääesikunnan erillinen lupa.
YyA-ohjelmassa on vHtattu YK:n merioikeusyleissopimuksen 79 ar
tiklaan. TodettHn, että kyseinen putkien ja kaapeleiden laskua mannerja
lustalle koskeva artikla ei näyttäisi soveltuvan asiakirjoissa kuvattuun
tunnelin rakentamishankkeeseen.
Hankkeen edetessä tulee kiinnittää huomiota tiettyihin YK:n merioikeus
sopimusta (UNCLOS, SopS 49 ja 50/1996) sekä Suomen talous
vyöhykkeestä annettua lakia (1058/2004) koskeviin näkäkohtiin. Suo
mella on talousvyöhykkeellä kansainvälisen oikeuden mukainen lain
käyttövalta tekosaarten, laitteiden ja muiden rakennelmien rakentami
sessa ja käytössä sekä meriympäristön suojelussa ja meritieteellisessä
tutkimuksessa samoin kuin muut kansainvälisen oikeuden mukaiset oi
keudet ja velvollisuudet. Rakennettavaksi esitetty tekosaari sijaitsee
Suomen aluevesillä. Mikäli tekosaari kuitenkin rakennettaisiin talous
vyöhykkeelle, sen rakentaminen tulisi harkittavaksi talousvyöhykelain 7
§:n pohjalta.
Kansainvälinen menettely
LNkennöintHn ja rajanyhtykseen mahdollisessa tunnelissa liittyy runsaas
ti oikeudellisia kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi edellytetään laajaa vi
ranomaisyhteistyötä sekä Suomessa että yhteistyössä Viron kanssa.
Kiinnitettiin huomiota tunnelihankkeen valmisteluprosessien eroihin
Suomessa ja Virossa. Suomessa hankkeesta on käynnissä lausuntokierros WA-menettelyyn INttyen. Virossa hankkeesta vastaava on jättä
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nyt hakemuksen Viron valtiovarainministeriölle ns. kansallisen erikois
kaavan laatimisesta. Kansalliseen erikoiskaavaan liittyvän päätöksen
tekeminen kuuluu Virossa hallitukselle, mikä tuo prosessiin poliittisen
ulottuvuuden. Luvan myöntäminen ei vielä merkitse kannanottoa tunne
lin rakentamisen puolesta, vaan käynnistää noin 5-6 vuotta kestävän
suunnitteluvaiheen. Esimerkiksi hankkeen strateginen ympäristövaiku
tusten arviointi ei voi käynnistyä ennen kuin kansallisen erikoiskaavan
laatimisesta on tehty päätös. Asia on tulossa Viron uuden hallituksen
käsiteltäväksi sen jälkeen, kun hakija on toimittanut siltä pyydetyt lisätiedot.
Viro on pitänyt tärkeänä rhttävän tiivistä koordinaatiota viranomaisten
välillä valmisteluprosessien aikana. Viron puolelta on nostettu esiin
mahdollisuutena myös Suomen ja Viron yhteisymmärryspöytäkirjan laa
timinen tunnelista.
Nähtiin tärkeänä, että tunnelihankkeen kaikissa vaiheissa Suomen ja Vi
ron viranomaisten välillä tehdään mahdollisimman tiivistä ja pitkälle me
nevää koordinaatiota. Tämä on tärkeää erityisesti ottaen huomioon lu
paprosessien eroavaisuudet Suomen ja Viron välillä.
Muita kommentteia
Maa- ja louhintamassojen sijoittamisen ympäristövaikutukset tulee tar
kemmin selvittää.
Jos ympäristöarvojen menetystä ei voida välttää, tulisi hankkeessa olla
sisällytettynä tarkastelu mahdollisuuksista ekologiseen kompensaatioon
toisaalla.
Vastaukset Espoon sopimuksen ja Suomi
pimuksen mukaiseen ilmoitukseen

-

Viro kahdenvälisen so

Suomen ympäristöministeriö on ilmoittanut rautatietunnelihankkeen
YVA-menettelyn alkamisesta Virolle ja Venäjälle sekä toimittanut ilmoi
tuksen hankkeesta muille Itämeren maille. Maita pyydettiin ilmoittamaan
halukkuutensa osallistua hankkeen arviointimenettelyyn sekä samalla
antamaan mahdollisia kommentteja arviointiohjelmasta. Viro on ilmoit
tanut osallistuvansa menettelyyn. Puola ilmoitti, ettei osallistu arviointi
menettelyyn, mutta haluaa seurata menettelyä.
Virossa annettiin neljä lausuntoa (the Ministry of Finance, the Environ
mental Board, the Maritime Administration ja the Ministry of the Envi
ronment of Estonia) ja yksi mielipide (the Estonian Association of Archi
tects) sekä pari kirjettä, joihin ei sisältynyt kommentteja.
Lausunnoissa todettiin muun muassa, että Suomen ja Viron menettelyi
den eroista johtuen menettelyiden samanaikainen toteuttaminen ei ole
mahdollista. Virossa kaavoitusmenettelyt voidaan toteuttaa valtion eri
tyiskaavamenettelyllä, jonka aloittaminen edellyttää hallituksen päätös
tä. Katsottiin, että hankkeen suunniteltu aikataulu ei ole realistinen. Ai
katauluja tulee tarkistaa, jotta YVA-menettelyt Suomessa ja Virossa
voidaan suorittaa mahdollisimman yhtäaikaisesti ja myös kaikki tarvitta
vat selvitykset voidaan tehdä.
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Hankkeen kokonaisvaikutuksia on vaikea arvioida, jos hanketta ei suun
nitella yhteisenä projektina. Pidettiin tärkeänä, että eri vaihtoehtoja ver
rattaessa tunneliprojektin koko elinkaaren vaikutukset arvioidaan. En
nen lupamenettelyä kummankin maan yhteysviranomaisella tulee olla
yleiskäsitys projektin kokonaisvaikutuksista.
Valmisteilla olevassa Helsinki-Uusimaa 2050 maakuntakaavassa ehdo
tetun tunnelin on suunniteltu kulkevan Helsingin läpi. Todettiin, että
hankkeen edetessä tulee ottaa huomioon toteuttamiskelpoiset vaihto
ehdot.
KatsottNn, että vaikutusten arviointiin pitäisi sisältyä myös HELCOM:in
punaisen listan elinympäristöt ja lajit.
Suomen tekosaarilla mahdollisten asukkaiden jätevesien käsittely ja jä
tehuollon vaikutukset tulee arvioida WA-menettelyssä. Suomenlahdelle
ei sallita ravinnekuormituksen lisäystä.
Tekosaarten rakentaminen ja käyttö voivat aiheuttaa rajan ylittäviä vai
kutuksia laivalNkenteeseen. Vertailtaessa reittivaihtoehtoja tulee ottaa
huomioon, että Suomen puolella olevalla sopivimmilla tunnelireitillä voi
olla suurimmat vaikutukset laivalNkenteeseen Virossa.
Lausunnoissa tuotiin esille, että Suomen YVA-menettelyssä Viroon liit
tyvät tiedot, muun muassa maankäytön suunnittelusta ja vaikutusten ar
vioinnista, tulee olla tarkkoja ja ajantasaisia.
Mielipiteessä todettNn, että ympäristövaikutusten arvioimisen lisäksi on
tarpeen arvioida sosioekonomisia vaikutuksia. Katsottiin, että nopea yh
teys tulee rakentaa ensisijaisesti kummankin kaupungin asukkaille. Sik
si asemien suainti ja järjestys ovat tärkeitä.
Kansainväliset lausunnot ja mielipide löytyvät kokonaisuudessaan osoit
teesta www.ympahsto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliWA.
Yhteenveto mielipiteistä
Yleistä
Mielipiteissä todettHn, että arviointiohjelmassa on joitakin virheitä ja
vanhentunutta tietoa. KatsottHn, että YVA-ohjelman tulee keskittyä
olennaiseen.
Vaikutukset luontoon on kuvattu laajasti ja monipuolisesti.
Vaihtoehtoien vertailu
Arviointiohjelmassa ei ole esitetty, millä perusteilla reittivaihtoehdot ovat
valikoituneet arvioinnin kohteeksi. Vaihtoehdot eivät myöskään ole ver
tailukelpoisia keskenään. Jotta vaihtoehtoja voitaisiin vertailla, on selos
tuksessa esitettävä ja perusteltava vertailukelpoiset vaihtoehdot.
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Vaikutukset maankäyttöön
YVA-menettelyssä ei ole arvioitu keinosaarille mahdollisesti sijoittuvaa
asutusta ja elinkeinoelämää. Todettiin, että keinosaarelle suunnitellulla
asukasmäärällä ja toiminnoilla on vahva merkitys maankäyttöön ja toi
mintoihin. Niiden vaikutuksia ei tule rajata tarkastelun ulkopuolelle.
Myös asemien ympäristössä tapahtuva infrastruktuurin kehitys on rajat
tu YVA-menettelyn ulkopuolelle. Arviointiin tulee sisällyttää kaikki ne te
kUät, jotka kuuluvat hankkeen kokonaisuuteen.
Rautatietunnelin kaikkiin hankevaihtoehtoihin liittyy rahtiterminaalin ra
kentaminen Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle ja terminaa
liin tuleva rautatieyhteys. TodettNn, että rahtiterminaali sijoittuisi osittain
käynnissä olevan Senkkerin louhintatyömaalle tai sen suoja-alueelle.
KorostettNn, että rautatie ja rahtiterminaali on suunniteltava siten, ettei
se miltään osin ulotu lainvoimaisen osayleiskaavan mukaiselle EO
alueelle eikä sen suoja-alueelle.
Vaikutukset liikenteeseen
Todettiin, että INkennejärjestelmä on kuvattu puutteellisesti. Selostuk
sessa on tarkasteltava junatyyppiä, sen teknisiä ominaisuuksia ja junakaluston määrää. Ratalinjausta rahtiterminaalilta eteenpäin valtakunnan
rataverkkoon ja Rail Balticaan ei selvitetä YVA-menettelyssä. Siten
vaihdotonta yhteyttä Suomesta Eurooppaan ei tule eri raideleveyden ja
erikois-junakaluston takia. TodettNn, että liikennöintiselvitys on tehty
vain vaihtoehdosta VE2.
Vaikutukset muuhun joukkolUkenteeseen ovat erilaiset eri vaihtoehdoil
la. Todettiin, että matkustajakapasiteetin riittävyys tulee selvittää varsin
kin metrossa, mutta myös muualla rata-ja katuverkolla.
Selvitysten puutteellisuus
Selostuksessa tulee arvioida louheen ja muun materiaalin kuljetusmää
rät ja kuljetusreitit sekä varastointi ja loppusijoitus. Lisäksi eri vaihtoeh
tojen työnaikaisten huoltotukikohtien sijainti ja toiminta pitää seMttää.
Vaikutusten kokonaismerkittävyyden arvioinnissa ei ole otettu riittävästi
huomioon alueella ennestään olevaa ympäristökuormitusta. Herkkien
alueiden sijainnit toiminnan vaikutusalueella on tarkistettava.
YVA-ohjelmassa ei riittävästi esitetä arvioitavan ilmastonmuutoksen
vaikutusta tunnelin käyttöaikana. Huomioon otettavia seikkoja ovat me
renpinnan nousu, maksimiaallonkorkeudet, tuulen voimakkuus erityises
ti tekosaarten alueilla.
YVA-ohjelmassa ei ole otettu huomioon maanjäristysten vaikutusten ar
viointia. Suositeltiin käyttämään Suomen ja Viron seismisiä tietokantoja
Itämeren alueen maanjäristyksistä. Lähtötietojen perusteella tulee arvi
oida tunnelilinjavaihtoehtoja sekä tunneli perustamissyvyyttä.
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4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma kattaa WA-asetuksen 3
§:ssä mainitut arviointiohjelman sisältövaatimukset. Arviointioh
jelma on käsitelty WA-lainsäädännön vaatimalla tavalla.
Arviointiohjelmassa esitetyn lisäksi arviointiselostusta ja siihen liittyviä
selvityksiä laadittaessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat.
Vaihtoehtojen käsittely
Arviointiselostuksessa tulee esittää perustelut eri hankevaihtoehtojen
linjauksille, jotta voidaan varmistua vaihtoehtojen riittävyydestä ja vertai
lukelpoisuudesta.
Vaihtoehdoille VE1a ja VE1b ja VE2 on esitetty erilaiset tekniset toteu
tustavat. Teknisten toteutustapojen vaikutukset ja erilaisten linjausten
vaikutukset tulee selvittää erikseen, jotta vaihtoehtojen ympäristövaiku
tusten tasapuolinen vertailu on mahdollista.
Hanketta ja hankealuetta koskevat strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat
Suomen aluevesiä ja talousvyöhykettä koskevilla strategioilla ja suunni
telmilla saattaa olla vaikutuksia rautatietunnelihankkeeseen. Arviointi
selostuksessa tulee esittää, onko hankkeella haitallisia vaikutuksia
muun muassa merilNkennestrategian ja merialuesuunnitelman toteutta
miseen.
Hankkeen ja ympäristön nykytilan kuvaus
Hankkeessa on arvioitu syntyvän valtavan suuri määrä louhetta, 70 80
milj.m3. Tästä suurin osa on TBM-poraamalla syntyvää pienempää lou
hetta/kivimursketta. Poraus-räjäytysmenetelmällä syntyvän isomman
louheen määräksi on arvioitu vain 1,5 milj.m3. Suurin osa tunnelin teos
sa syntyvästä kiviaineksesta käytetään tekosaaren rakentamiseen. Oh
jelmassa on kuitenkin todettu, että TBM-porauksen tuottama kivimurske
ei ole optimaalista vesistötäyttöön. Tämän vuoksi saaren tekemiseen
tarvitaan myös paljon karkeampaa louhetta. Ohjelmasta jää epäselväksi
syntyykö tällaista karkeampaa louhetta hankkeessa saaren tekemiseen
tarvittavaa määrää ja jos ei synny, niin mistä louhetta tällöin saadaan
riittävästi. Toisaalta vaihtoehdossa VE2 saari on selvästi pienempi ja
louhetta/kivimursketta tarvitaan paljon vähemmän, jolloin sille pitää olla
muita käyttökohteita.
-

Hankkeessa syntyvien ja siinä tarvittavien kiviainesten logistiikan suun
nittelu on merkittävä hankkeen ympäristövaikutusten kannalta. Mikäli
käyttökohteita ei ole samanaikaisesti kuin kiviainesta syntyy, voidaan
tarvita välivarastointialueita, jotka massamäärät huomioiden saattavat
olla isojakin. Myös välivarastoinnin vaikutukset tulee arvioida. Jos ki
viainekset joudutaankin tuomaan saareen sijoittamisen sijasta maalle,
vaikuttaa se merkittävästi myös liikennevaikutuksiin ja niiden suuntau
tumiseen. Tätä hankkeessa syntyvien ja tarvittavien massojen tasetta
tulee täydentää ja tarkentaa arviointiselostukseen.
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Louhintamenetelmistä on kuvattu ainoastaan TOM-menetelmä. Selos
tuksessa myös perinteinen poraus—räjäytys -louhintamenetelmä tulee
kuvata. Selostusvaiheessa tulee esittää toiminnasta tulevan räjähderos
kan mereen ajautumisen estäminen.
Selostusvaiheessa tulee selvittää, onko silttiverhon ja kuplaverhon käyt
tö käytännössä mahdollista. Todettiin, että vaikutusten arviointi tulee pe
wstua realististen haittojen lieventämiskeinojen käyttöön.
Vaikutusten selvittäminen ja merkittävyyden arviointi
Arviointiohjelmassa vaikutusten arviointi on pääosin kohdistettu hank
keen kannalta keskeisiin vaikutuksNn. Seuraavilta osin suunniteltua ar
viointia on kuitenkin täsmennettävä.
Vaikutukset Suomenlahteen ja muihin pintavesiin
Virtaus- ja vedenlaatumallinnuksessa tulee käyttää riittävän tarkkaa hi
laa sekä vaaka- että pystysuunnassa. Vaihtoehtojen vertailun kannalta
on tärkeää, että arvioidaan riittävän tarkasti epävarmuudet, jotka aiheu
tuvat mallin rakenteesta, toiminnasta ja lähtöoletuksista sekä niiden
merkitys mallituloksNn perustuvan vaikutusten arvioinnin kannalta. Mallituloksia ei tule esittää pelkästään keskiarvoina vaan myös voimak
kaimmat vaikutukset tulee esittää ja arvioida niiden merkitys vaikutusten
arvioinnin kannalta. Tuloksia raportoitaessa on tärkeätä arvioida käytet
tyjen staattisten tilanteiden ja/tai simulointijakson edustavuus. Riittävän
edustavuuden takaamiseksi tulee käyttää riittävän pitkää simulointijak
soa, kaifavaa staattisten tilanteiden tarkastelua tai simulointijakson ja
staattisten tilanteiden yhdistelmää.
Sedimenttitutkimusten osalta arviointiohjelma on melko yleispHrteinen.
Tehtävä sedimenttinäytteenotto tulee kuvata tarkemmin, jotta sen rhttä
vyyttä tulevassa vaikutusarvioinnissa voidaan arvioida paremmin.
Yhteysviranomainen huomauttaa, että ruoppausmenetelmiä ja ruopatun
aineksen läjitysalueita ei ole kuvattu arviointiohjelmassa, vaikka ne ovat
osa toiminnan kuvausta. Selvitettävien ympäristövaikutuksien riittävyy
den arviointia hankaloittaa, jos käytettävät menetelmät tai toimintaalueet eivät ole selvillä. Selostuksessa tulee arvioida olemassa olevien
läjitysalueiden soveltuvuus hankkeessa syntyvien massojen läjitykseen.
Mahdollisesti tarvittavien uusien läjitysalueiden arvioinnissa tulee ottaa
huomioon ruoppaus- ja läjitysohjeessa 2015 esitetyt läjitysalueiden ar
vioinnissa käytellävät kriteerit.
Selostuksessa tulee esittää tunnelista johdettavien vesien käsittely ja
arvioida johdettavien vesien vaikutukset sekä tunnelin rakentamisen et
tä käytön aikana. Arvioinnin tulee koskea sekä maa- että meriosuutta.
Selostuksessa tulee esittää hankkeen vaikutusalueella sijaitsevat yleiset
uimarannat ja hankkeen vaikutukset uimaveden laatuun ja arvioida hait
tojen kestoajat.
Arviointiselostuksessa tulee kuvata myös Metsäkylän rahtiterminaalin
rakentamisen ja toiminnan aikainen vaikutus lähialueen pintavesien
hydrologiaan ja vedenlaatuun. Laajan maa-alueen päällystäminen vettä
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läpäisemättömäksi muuttaa vesien kulkusuuntaa ja lisää hulevesien
määrää alueella, ja saattaa siten vaikuttaa samalla valuma-alueella si
jaitsevien pintavesien tilaan.
Vaikutukset pohjavesiin sekä maa-ja kallioperään
Selostuksessa tulee arvioida hankkeen vaikutukset pohjavesialueisiin ja
niillä sijaitsevfln vedenottamoihin ja varavedenottamoihin sekä yksityis
talouksien talousvesikaivoihin, jotta voidaan saada luotettava kuva
hankkeen eri vaihtoehtojen vaikutuksista pohjaveden ja talousveden
laatuun ja määrään.
Selostuksessa tulee tarkentaa ratalinjan vertikaalinen sijoittuminen len
toaseman pohjoispuolella, erityisesti Ruotsinkylän pohjavesialueella.
Tunnelin kalliokatto ja maakerrospaksuudet sekä vaikutus pohjaveden
pinnankorkeuteen tulee esittää pohjavesialueiden Ruotsinkylä, Lento
asema, Backas, Kaivoksela (VEi) ja Mätäkivi, Lentoasema, Backas
(VE2) kohdilla.
Louhinnassa käytettävien räjähteiden mahdollinen vaikutus pohjaveteen
tulee esittää selostuksessa.
Pohjavesivaikutusten arviossa tulee kuvata, koskeeko arvio merenalai
sen kallioperän pohjavettä. Tunneliin suotautuvan veden käsittely ja joh
taminen rakentamisen ja käytön aikana tulee kuvata ja arvioida mahdol
liset vaikutukset.
Arvioinnissa tulee esittää, onko maankohoamisella vaikutusta hankkee
seen.
Pohjavesivaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon myös Mätäki
ven pohjavesialueen pohjavedessä todetut liuottimet. Ohjelmassa on
mainittu vain lentoaseman alueen glykolipitoisen pohjaveden huomioi
minen.
Vaikutukset vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin
Yhteysviranomainen toteaa, että ohjelmassa on esitetty tarvittava taus
tatieto vesien- ja merenhoidosta, mutta siinä ei kuitenkaan ole esitetty,
miten vaikutukset vesien- ja merenhoidon tavoitteisiin tullaan arvioi
maan. Ohjelmassa ei myöskään ole esitetty, miltä osin hanke sijoittuu
Helsinki-Porkkala rannikkovesimuodostumaan ja miltä osin sen ulko
puolelle.
Vesienhoidon osalta tulee arvioida hankkeen vaikutukset rannikkove
sien ekologiseen ja kemialliseen tilaan. Ekologisen tilan arviointi perus
tuu biologisiin, fysikaalis-kemiallisiin ja hydrologis-morfologisiin laatute
kijäihin. Biologisia laatutekijöitä rannikkovesissä ovat vesikasvit, kasvi
plankton ja pohjaeläimet. Kemiallisen tilan arviointi perustuu vaarallisten
ja haitallisten aineiden pitoisuuksNn.
Merenhoidon osalta tulee arvioida hankkeen vaikutukset meriympäris
tön hyvän tilan kuvaajiin (ii kappaletta) ja niihin liittyvNn indikaattorei
hin.
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Luontovaikutukset
Selostuksessa tulee tarkastella uhanalaisten luontotyyppien sijoittumista
hankkeen vaikutusalueella ja arvioida hankkeen vaikutukset näihin luon
totyyppeihin. Hankkeen vaikutusalueen harmaahyljekanta tulee selvittää
ja arvioida hankkeen hylkeille mahdollisesti aiheuttama häiriö. Mikäli
haitta osoittautuu merkittäväksi, tulee selostukseen liittää suunnitelma
haittojen lieventämisestä ja kompensoimisesta.
Tunnelia suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että rakentaminen tai
käyttö ei yksistään tai yhdessä muiden hankkeiden ja suunnitelmien
kanssa aiheuta haitallisia vaikutuksia Natura 2000 -alueille.
Vaikutukset kalastoon ja kalastukseen
YVA-ohjelmassa on riittävällä tarkkuudella esitetty hankealueen kalas
ton ja kalastuksen nykytila. Esitetyt lisäselvitykset ovat pääosin riittäviä.
Kalastoselvityksiä tulee kuitenkin täydentää kampelan kutualueselvityk
sellä sekä loppukesän koekalastusten lisäksi keväällä/alkukesällä teh
tävillä coastal-koeverkkokalastuksilla.
Kampelan lisääntymisalueista Suomenlahdella on hyvin vähän tietoa,
mutta hankealuetta voi pitää kampelalle potentiaalisena lisääntymisalu
eena, minkä takia erillinen tarkkailu sen osalta on perusteltua toteuttaa.
Ulkomerialueen kalastomuutoksista ja kalaston rakenteesta eri vuodenaikoina ei ole tietoa siinä määrin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun
rannikkoalueelta, jossa selvityksiä on tehty enemmän. Loppukevääs
tä/alkukesästä tehtävillä selvityksillä saadaan kattavampi tieto hankealueella eshntyvästä kalastosta. Koekalastukset voi mahdollisesti yhdis
tää myös kampelan kutupyynthn.
Melu-ja tärinävaikutukset
Melun, tähnän ja runkoäänen osalta nykytilannetta on kuvattu pääpflr
teisesti. Selostuksessa vaihtoehtojen vertailemiseksi tarvitaan yksityis
kohtaisempi nykytilanteen kuvaus sekä tiedot altistujien määristä ja al
tistuksen kestosta. Tulokset tulee esittää niin että vertailu eri vaihtoehto
jen kanssa on yhteismitallista. Altistumisen arvioinnissa tulee tulokset
esittää sekä ilman lieventämistoimia että niiden kanssa.
Melun, tärinän ja runkoäänen kannalta rakentamisen aikaiset vaikutuk
set ovat merkittävimmät. Selostukseen tulee selvittää kuinka laajalla
alueella TBE -menetelmä aiheuttaa sellaisia tärinä- ja runkomelutasoja,
joista on haittaa asukkaille tai herkille toiminnoille. Tämän tiedon avulla
voidaan myös arvioida millä laajuudella arviointiohjelmassa esitettyjä eri
tärinän ja runkomelun tarkastelutasoja tulee käyttää. Vertailun vuoksi
vastaavat tiedot tulee tuottaa myös poraus-räjäytys menetelmästä. Ra
kentamisen aikaisista meluista louheen kuljetusten aiheuttamaa melua
tulee selvittää sillä laajuudella, kun sen arvioidaan vaikuttavan reillien
melutasoon merkittävästi.
Arviointiohjelmassa esitetään sovellettavaksi runkomelulle annettuja
suositusarvoja, jotka on annettu lyhytaikaisten ohiajojen haitan arvioin
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tim.

Tunnelin rakentamisen yhteydessä melutapahtuma on pitkäaikai
nen, joten esitetyn äänitason käyttäminen haitan arvioinnissa ei välttä
mättä kuvaa oikein häiriötä. Tätä asiaa tulee arvioida selostuksessa ja
miettiä myös millä keinoilla lieventämistoimet voidaan toteuttaa. Tunne
lin louhinnan osalta mahdollisuudet lieventämistoimNn ovat vähäiset.
Tämä ja sen vaikutukset asukkaisNn ja muihin häirNntyviin kohtNn tulee
huomioida selostuksessa.
Melutarkasteluissa tulee huomioida myös mahdolliset tunnelirakentami
seen liittyvät avolouhinnat sekä muut maanpäälliset toiminnot, kuten
tunnelin ilmanvaihtoon liittyvien tuulettimien aiheuttama melu ja muut
vastaavat melua aiheuttavat toiminnot.

Arviointiselostuksessa tulee arvioida laskennallisesti vedenalainen melu
huomioiden aluslNkenne, räjäytykset ja kiviaineksen kasaaminen me
reen. Räjäytysten osalta tulee myös esittää tieto tarvittavien räjäytysten
määristä ja räjähteiden koosta. Mahdollisissa lieventämistoimissa tulee
arvioida mikä menetelmä olisi alueen ympäristön kannalta paras, erityi
sesti ammusten räjäyttämisen osalta. Myös mahdollisuus räjähteiden
nostamiseksi ja räjäyttämiseksi pintaräjäytyksenä tulee tutkia.
Koska tunnelin poraaminen TBE-menetelmällä on hidasta, tulee arvioi
da, voiko rakentamisen aikainen runkomelu tai tärinä tunnelin veden
alaisilla osuuksilla vaikuttaa pohjasedimentin eliöstöön tai kuteviin ka
loihin tai kalojen kutupaikkoihin. Samalla tulee esittää, miten asiaa aio
taan seurata ja estää rakentamisen aikana.
Käytön aikaisia vaikutuksia voidaan estää suunnittelemalla ratalinjauk
selle rflttävät lieventämistoimenpiteet. Lieventämistoimenpiteet tulee
esittää ja mitoittaa varovaisuusperiaatteella. Selostuksessa tulee esittää
arviot häiriön leviämisestä sekä altistumisesta ilman lieventämistoimia ja
niiden kanssa.
Käytön aikaisten vaikutusten osalta arviointiselostuksessa tulee huomi
oida myös huolto, tuuletus ja muut häiriötä aiheuttavat toiminnot maanpäällä ja tunneleissa. Rahtiaseman osalta tulee arvioida myös sen toi
minnan aiheuttamaa melua, tärinää ja runkomelua alueen ympäristös
sä. Tarkastelussa on huomioitava myös toiminnan aiheuttamat enim
mäistasot altistuvissa kohteissa.
Keinosaarien osalta tulee arvioida myös niille suuntautuvan aluslNken
teen aiheuttamat vaikutukset meluun niiden käyttämien väylien ympäris
tössä.
Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon
Hanke aiheuttaa pölyämistä ja pölyn leviämistä pääasiallisesti ainoas
taan rakentamisen aikana. Selostuksessa tulee arvioida ja esittää toi
minnot ja niiden sijainnit, jotka saattavat aiheuttaa pölyämistä ja pölyn
leviämistä ympäristöön. Samalla tulee esittää millä keinoilla pölyn le
viämistä voidaan estää rakentamisen aikana. Mikäli runsaasti pölyä ai
heuttava toiminta sijoittuu lähelle pölylle herkkiä kohteita, pitää pölypi
toisuuksia arvioida laskennallisesti tai esittää sellaiset lieventämistoi
menpiteet, joilla varmistetaan, että pölystä ei ole haittaa ja se ei yhtä
annettuja raja-arvoja.
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Hankkeen ilmastovaikutukset ovat todennäköisesti merkittävät. Siksi se
lostuksessa tulee panostaa erityisesti ilmastovaikutusten arviointiin ja
ilmastonmuutoksen hillintään.
Liikenteen päästövähennystavoitteista on sovittu kansallisessa energia
ja ilmastosirategiassa sekä keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmas
sa. Näiden molempien mukaan päästöjä on vähennettävä 50 prosenttia
vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Lisäksi voi
massa olevassa hallitusohjelmassa tavoitteeksi on asetettu, että Suomi
on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.
Vaikutukset maankäyttöön
Ohjelmassa on tunnistettu maankäytön ja kaavoituksen osalta arvioita
vat vaikutukset.
Hankealueen kaavatilanne tulee kuitenkin päivittää arviointiselostuk
seen. Helsingin yleiskaava on tullut voimaan 5.12.2018. Ote yleiskaa
vasta tulee päivittää selostukseen. Lisäksi tulee esittää erikseen voi
massa olevat ja valmistelussa olevat kaavat. Vantaan yleiskaavan muu
tostyö on luonnosvaiheessa ja Tuusulan yleiskaavatyö on ehdotusvai
heessa. Uudenmaan kokonaismaakuntakaavan, Uusimaakaava 2050,
laadinta on ehdotusvaiheessa.
Östersundomin maakuntakaava on kuvattu virheellisesti. Kaavan nimi
on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Ostersundomin alue. Kaava
on hyväksytty viime vuonna, mutta on valituksenalainen.
Vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön
Arviointiohjelman mukaan Helsingin edustalle rakennettavien keinosaar
ten ja asemien ulostulojen vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maise
maan tullaan selvittämään. Arviointiohjelmassa on tiedostettu arvokkaat
kuliluuriympäristöt ja vedenalainen kulttuuriperintö. Yhteysviranomainen
pitää erityisen tärkeänä sitä, että yhteistyötä tehdään läheisesti kaupun
ginmuseoiden ja Museoviraston kanssa. Keinosaarten osalta on tärkeää
ottaa kantaa rakennusten volyymiin ja erityisesti korkeuteen, jotta ra
kentamisen vaikutuksiin Helsingin merelliseen kaupunkikuvaan ja siluet
tNn sekä Suomenlinnan maailmanperintökohteeseen voidaan arvioida.
Liikennevaikutukset
Hankkeella on hyvin laaja-alaisia Ihkennejärjestelmään kohdistuvia vai
kutuksia. Vaikutukset kohdistuvat sekä kansainväliseen, kansalliseen
että Helsingin seudun IHkennejärjestelmään. Tämän vuoksi on tärkeää,
että hankkeen liikenteelliset vaikutukset arvioidaan arviointiohjelmassa
esitetyn mukaisesti sekä kansainvälisellä, kansallisella että seudullisella
tasolla. Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen kokonaisvaikutusten
riittävän arvioinnin varmistamiseksi tulee Suomen ja Viron WA
menettely suorittaa mahdollisimman samanaikaisesti.
Hankkeen liikenteellisen vaikutusalueen kuvaus tulee täsmentää arvi
ointiselostukseen. Arviointiohjelmassa on määritelty INkenteellisten vai
kutusten vaikutusalueeksi viisi kilometriä keinosaaren ja huoltoyhteys
saaren ympäristössä. Edellä käsitellyn mukaisesti hankkeen lUkenteelli
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nen vaikutusalue on huomattavasti laajempi ja ylittää valtioiden rajat.
Rajat ylittävät liikenteelliset vaikutukset voivat ulottua paljon laajemmal
le kuin Viroon ja mahdollisiin muihin Itämeren maihin, jotka on esitetty
arviointio hjel massa.
Yhteysviranomainen katsoo, että on tärkeää selvittää rakentamisen ai
kainen liikenteen sijoittuminen, ohjaus ja Ihkennevaikutusten vähentä
minen.
Rautatietunnelin liikenteen kytkeytyminen muuhun liikennejärjestelmään
on tärkeää selvittää. Etenkin kytkeytyminen Helsingin seudun joukkolii
kennejärjestelmään sekä valtakunnalliseen joukkolNkennejärjestelmään
ovat tärkeitä selvitettäviä asioita. On hyvä, että arviointiohjelmassa on
esitetty arvioitavan liikenneverkon kapasiteetin rhttävyyttä. Rautatietun
nehn asemilla matkustajajunalhkenne kytkeytyy muuhun Ihkennejärjes
telmään kuten metroon, muuhun junalhkenteeseen sekä tie- ja katu
verkkoa pitkin saapuvaan liityntäliikenteeseen. Verkon kapasiteetin rHt
tävyys on tärkeä tekijä eri hankevaihtoehtojen toimivuutta arvioitaessa.
Arviointiohjelman mukaan YVA-menettelyn ulkopuolelle rajataan keino
saarille mahdollisesti tulevaisuudessa sijoittuva rakennuskanta ja elin
keinoelämä. Keinosaarten maankäytöllä voi kuitenkin olla merkittäviä lii
kenteellisiä vaikutuksia rautatietunnelissa IHkennöivään junalflkentee
seen sekä muuhun liikennejärjestelmään, johon junaliikenne kytkeytyy.
Tämän vuoksi keinosaarten maankäytön liikenteelliset vaikutukset tulee
sisällyttää tämän hankkeen ympäristövaikutusten arviointNn. Arviointioh
jelman mukaan keinosaarten rakennuskannan maisemavaikutukset ar
vioidaan, joten olisi myös ristihitaista jättää saman rakennuskannan lii
kennevaikutukset arvioimatta.
Hankkeesta laaditaan liikenne-ennusteet mallintamalla. Alustaviksi en
nustevuosiksi on esitetty vuodet 2030 ja 2050. Liikenne-ennusteiden
laadinnan kuvausta tulee täydentää arviointiselostukseen. Lisäksi on
esitettävä, millä perusteilla ennustevuosien liikennejärjestelmä muodos
tetaan. Yhteysviranomainen pitää tarpeellisena, että liikenneennusteiden muodostamisesta, kuten käytettävistä ennustevuosista,
ennustevuosina toteutuneeksi oletetusta liikennejärjestelmästä ja herk
kyystarkasteluista keskustellaan liikennejärjestelmän kehittämiseen
osallistuvien viranomaisten ja hankkeen kesken ennen liikenneennusteiden laadintaan ryhtymistä.
Hankevaihtoehtojen toteuttamisen seurauksena muussa INkennejärjes
telmässä tarvittavat kehittämistoimet tulee arvioida. Tämä on tunnistettu
arviointiohjelmassa. Kehittämistoimia voidaan tarvita kaikilla kulkumuo
doilla, mikä tulee ottaa huomioon arvioinnissa. Myös tavaralNkenteen
verkossa tarvittavat kehittämistoimet on selvitettävä. Arviointiohjelmas
sa onkin jo todettu, että rahtiterminaalin osalta raide- ja tieverkkoon kyt
keytymiseksi tarvittavien yhteyksien toteutettavuus selvitetään. Sekä
henkilö- että tavaraliikenteen osalta on selvitettävä mahdollisten junava
rikoiden tarve.
LHkenteellisten vaikutusten arvioinnissa tulee kuvata rautatietunnelia
käyttävien junien liikennöinnin periaatteet. Arvioinnissa tulee myös ottaa
huomioon valtakunnallisen Ihkennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu
ja valtakunnalliset liikennepoliittiset tavoitteet.
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Selostuksessa tulee arvioida myös meriväylNn kohdistuvat rakentami
sen ja käytön aikaiset vaikutukset. Keinosaarten rakentaminen tuo IN
kennealueelle työaluksia, joiden liikkumisesta ja rakentamisesta tulee
tiedottaa muuta liikennettä.
Kaikki hankevaihtoehdot on arvioitava tasapuolisesti ja yhteismitallises
ti. Hankkeen ja toisten tunnistettujen hankkeiden liikenteelliset yhteis
vaikutukset ovat myös tärkeä osa arviointia.
Liikenteen nykytilan kuvausta on tarpeen päivittää joidenkin suunnitel
mienja tutkimusten osalta. Helsingin seudun liikkumistutkimuksen 2018
tulokset ovat jo valmistuneet, ja ne tulee päivittää arviointiselostukseen
vuoden 2012 liikkumistutkimuksen tietojen tilalle. Myös MAL 2019
suunnitelma on jo valmistunut, joten suunnitelman kuvaus on ajanta
saistellavissa. Lisäksi Kehä IV -hankkeesta on käynnissä aluevaraus
suunnitelman laadinta, minkä pohjalta hankkeen kuvaus tulee päivittää
ajantasaiseksi. Aluevaraussuunnitelmaa koskevaa aineistoa on saata
vissa Uudenmaan ELY-keskuksesta.
-

Selostukseen tulee arvioida vaikutukset kansainväliselle lentolNkenteelle
ja nykyisten kenttien toiminnalle.
Muut vaikutukset ja arvioinnin täydennystarpeet
Selostukseen on täydennettävä ja tarkennettava tietoja hankkeen to
teuttamisen edellyttämistä luvista ja suunnitelmista sekä niihin rinnastet
tavista päätöksistä ja lausunnoista.
Selostusvaiheessa myös hanketta varten tehtävien tutkimusten mahdol
linen luvantarve tulee käsitellä. Ohjelmassa todetaan muun muassa, et
tä olemassa olevaa merenpohja-aineistoa täydennetään seismisillä tut
kimuksilla. Selostusvaiheessa tulee käsitellä näiden mahdolliset haittavaikutukset suhteessa vesilain yleiseen luvanvaraisuuspykälään.
Vaikutusten seuranta
Arviointiselostuksessa tulee esittää ehdotus mahdollisista merkittäviin
haitallishn ympäristövaikutuksiin liittyvistä seurantajärjestelyistä.
Osallistuminen ja raportointi
Hankkeesta pidettiin ennakkotapaaminen 17.5.2018 ja ennakkoneuvot
telu 20.6.201 8. YVA-menettelyn tueksi muodostettiin ohjaus- ja seuran
taryhmät, johon kuuluvat hankkeesta vastaavan ja viranomaisten sekä
muiden oleellisten sidosryhmien edustajia. Lisäksi hankkeesta vastaava
on järjestänyt myös useita muita yleisölle avoimia keskustelutilaisuuk
sia, työpajoja ja asukaskyselyn.
Suomen ja Viron väliseen yhteistyöhön perustettiin ad hoc -työryhmä,
joka on pitänyt kuusi kokousta rautatiehankkeen YVA-menettelystä
Arviointiohjelman nähtävillä olon aikana 4.4.2019 järjestettiin yleisötilai
suus A Grid auditoriossa, osoitteessa Otakaari 5, 02150 Espoo. Yleisötilaisuudessa paikalla olivat hankkeesta vastaavan, konsultin ja yhteisvi
ranomaisen edustajien lisäksi yleisöä noin 40 henkilöä. Tilaisuuden
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alussa esitettiin hanketta, WA-menettelyä ja YVA-ohjelmaa. Keskuste
lua käytiin muun muassa hankkeen jatkosuunnittelusta ja aikataulusta,
asemien sijoittelusta, rakennusaikaisista vaikutuksista Keilarannan alu
eella, hankkeen vaatimista pysäköinti- ja liikennejärjestelyistä, raidele
veydestä sekä yhteydestä Rail Balticaan. Tämän jälkeen yleisöllä oli
mahdollisuus kierrellä esittelypisteillä ja keskustella eri alojen asiantunti
joiden kanssa muun muassa yleisön osallistumisesta, kaavoituksesta,
liikenteestä ja tehdyistä sekä tehtävistä selvityksistä.
Arviointiohjelmassa on esitetty selkeästi osallistumisjärjestelyt. Arvioin
tiin liittyvät aineistot ovat olleet nähtävillä myös internetsivuilla osoit
teessa: www.ymparisto.fi/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA.
Yhteysviranomainen korostaa, että arviointiselostuksessa tulee olla
YVA-asetuksen 4 §:n mukainen selvitys shtä, miten yhteysviranomaisen
lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon. Lisäksi on esitettävä
yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä tiedoista, jotka ovat tarpeen
perustellun päätelmän tekemiselle ottaen huomioon kulloinkin saatavilla
oleva tietämys ja arviointimenetelmät.
Kansainvälinen menettely
Tässä YVA-menettelyssä sovelletaan kansainvälistä menettelyä YVA
lain 28 §, 29 § ja 30 §:n mukaisesti. Arviointimenettelyssä ja arviointiselostuksen laadinnassa on otettava huomioon mitä Espoon sopimuk
sessa ja Suomi
Viro kahdenvälisessä sopimuksessa YVA
menettelystä on sovittu.
-

Hankkeesta vastaavan on siten huolehdittava, että arviointisetostus si
sältää Viron 7.6.2019 päivätyssä lausunnossa esiin tuomat asiat. Ympä
ristöministeriö huolehtii Espoon sopimukseen liittyvistä ilmoitus- ja neu
vottelutehtävistä.
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys
Arviointiohjelman laatijoiden pätevyys kaikilla toimintaan lhttyvillä osaalueilla on rHttävä. Selvitys pätevyydestä on esitetty arviointiohjelmassa
kattavasti.
5. LAUSUNNON NÄHTÄVILLÄ OLO
Uudenmaan ELY-keskus toimittaa lausuntonsa ja kopiot arviointiohjel
masta saamistaan lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaavalle.
Lausunto toimitetaan samalla tiedoksi asianomaisille viranomaisille.
Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ELY-keskuksessa. Yh
teysviranomaisen lausunto sekä saadut lausunnot ja mielipiteet löytyvät
internetsivuilta osoitteessa:
www.ymparisto.fl/FinestBayAreaTallinnatunneliYVA.
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6. SUORITEMAKSU, SEN MÄÄRÄYTYMINEN JA MUUTOKSENHAKU SEKÄ YyA
MENETTE LYSSÄ SOVELLETUT OIKEUSOHJEET
-

Suorjtemaksu
12000 euroa
Maksun määräytyminen
Arviointiohjelmasta annettavasta ELY-keskuksen lausunnosta perittävä
maksu on vaativassa hankkeessa (18-24 henkilötyöpäivää)
12000 euroa.
Maksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että lausunnosta perittävän maksun
määräämisessä on tapahtunut virhe, voi vaatia siihen oikaisua elinkei
no-, liikenne ja ympäristökeskuksesta kuuden kuukauden kuluessa tä
män lausunnon antamispäivästä.
Sovelletut oikeusohjeet
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
(277/2017)
Valtion maksuperustelaki (150/1992)8 §
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksulli
sista suoritteista vuonna 2018 (1066/201 7).
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