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Lausunto Balticconnector-maakaasuputkihankkeen WA-selostuksesta
WA-lain mukaisena yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY on pyytänyt
7.7.2015 mennessä työ- ja elinkeinoministeriöltä lausuntoa Gasum Oy:n ja virolaisen
AS EG Vörguteenuksen merenalaisen Balticconnector-maakaasuputkihankkeen YyA
selostuksesta. Putki yhdistäisi Suomen ja Viron maakaasun jakeluverkostot. Kaasua
olisi mahdollista siirtää myös Suomesta Viroon. Suomessa kaasuputken yhdistäisi Ga
sumin maakaasuverkostoon rakennettava yhdysputki Inkoosta Siuntioon. Balticconnec
torin yhdistäminen alueelliseen LNG-terminaaliin loisi yhtenäisen maakaasuverkoston
Baltian maihin ja Suomeen. Erilaiset reittivaihtoehdot ja mahdolliset rantautumiskohdat
Suomen ja Viron puolella on selvitetty osaksi EU:n TEN-E -rahoituksella. Hanke on hy
väksytty PCI tukikelpoiseksi. Espoon sopimuksen perusteella on mahdollisuus esittää
mielipiteitä myös Virosta Suomeen kohdistuvista ympäristövaikutuksista.
Selostuksessa on tarkasteltu Suomen puolelta kahta vaihtoehtoa putkilinjaukselle ja
rantautumispaikalle. Kummassakin vaikutusten kokonaismerkittävyys on arvioitu vähäi
seksi ja vaihtoehtojen välillä ei ole merkittäviä eroja. Vaikutukset ihmisiin ja yhteiskun
taan kohdistuisivat lähes yksinomaan maakaasuputken rakentamisvaiheeseen ja put
ken valmistuttua ne muuttuisivat vähäisiksi. Maakaasuputki ei toiminnassa ollessaan
myöskään rajoita veneilyä, kalastusta tai muuta virkistyskäyttöä.
Työ- ja elinkeinoministehö toteaa YyA-selostuksen olevan asianmukaisesti toteutettu ja
sillä ei ole huomautettavaa selostuksesta. Ministeriö tukee arvioitsijan näkemystä
hankkeen suuresta yhteiskunnallisesta merkityksestä valtioiden väliselle energiahuol
lolle ja huoltovarmuudelle. Balticconnector takaisi Itämeren alueella yhtenäisemmän ja
monipuolisemman maakaasuverkoston ja turvaisi maakaasun toimitusvarnuutta. Sa
malla Balticconnector lisäisi Suomen energiaturvallisuutta sekä edesauttaisi Suomen
liittymistä kaasun sisämarkkinoihin EU:ssa.
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Energiaviraston lausunto Gasum Oy:n Balticconnector -maa
kaasuputkihankkeen YVA-selostuksesta

Energiavirasto vastaanotti Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
ympäristö- ja luonnonvarat —vastuualueelta lausuntopyynnön Gasum Oy:n Baltlc
connector -maakaasuputkihankkeen WA-selostuksesta Onro 1370/001/2015.
Energiavirasto haluaa lausuntonaan tuoda esiin seuraavaa.
Taustaa

Maakaasua on Suomessa käytetty vuodesta 1974. Sen pääasiallinen käyttö keskit
tyy teollisuuteen ja yhdyskuntien energiahuoltoon. Tältä osin Suomen maakaasu
markkina poikkeaa oleellisesti useimpien eurooppalaisten maiden maakaasumark
kinoista, joilla kaasun pien- ja kotitalouskäyttö muodostavat oleellisen osan kulu
tu ksesta.
Tällä hetkellä Suomen maakaasuverkko on kytketty ainoastaan Venäjän maakaa
suverkkoon ja kaikki Suomessa käytetty maakaasu tuodaan Venäjältä. Tästä syystä
Suomella on nykyisin poikkeus EU:n energian slsämarkkinolden kolmannen paketin
edellyttämästä maakaasumarkkinoiden avaamisesta sekä maakaasun siiftoverkko
jen eriyttämisvelvollisuudesta. Mikäli maakaasun tuonnille avautuisi uusi hankintasuunta, voitaisiin tästä poikkeuksesta tietyin ehdoin mahdollisesti luopua. Siksi
Suomen ja Viron maakaasuverkot yhdistävän Balticconnector -yhdysputken ja
mahdollisen Suomenlahden rannalle rakennettavan suuren kokoluokan LNG-termi
naalin rakentamisen voitaisiin arvioida vaikuttavan positiivisesti Suomen sekä edel
leen myös Baltian maakaasumarkkinoiden kehitykseen. Balticconnector -hanke on
sisällytetty Euroopan komission vuoden 2013 lopulla hyväksymälle ns. PCI-listalle
(Projects of Common Interest), mikä tarkoittaa, että hankkeella katsotaan olevan
useampia jäsenmaita hyödyttäviä vaikutuksia.
Maakaasumarkkinalain (508/2000) tarkoituksena on lain 1 §:n mukaan varmistaa
edellytykset tehokkaasti toimiville maakaasumarkkinoille siten, että kohtuuhintai
sen ja riittävän hyvälaatuisen maakaasun saanti voidaan turvata. Toimivien maa
kaasumarkkinoiden ensisijaisina keinoina ovat terveen ja toimivan taloudellisen kil
pailun turvaaminen maakaasun myynnissä ja varastoinnissa sekä kohtuullisten ja
tasapuolisten palveluperiaatteiden ylläpito maakaasuverkkojen toiminnassa.
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MaakaaumarkkinoilIa toimivien yritysten tehtäviin kuuluu huolehtia asiakkaittensa
maakaasunhankintaan liittyvistä palveluista sekä edistää omassa ja asiakkaittensa
toiminnassa maakaasun tehokasta ja säästäväistä käyttöä.
Energiavirastosta annetun lain (870/2013) 1 §:n mukaan Energiaviraston tehtä
vänä on valvoa ja seurata sähkö- ja maakaasumarkkinoiden tolmivuutta. Laissa
sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (590/2013) Energiaviraston toimin
nan yleistavoitteeksi mainitaan edistää läheisessä yhteistyössä energia-alan sään
telyviranomaisten yhteistyöviraston, muiden ETA-valtioiden sääntelyviranomaisten
ja Euroopan komission kanssa kilpailulle avoimia, varmasti ja ympäristön kannalta
kestävästi toimivia sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita Euroopan talousalueella
sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden tehokasta avaamista kaikille talousalueen
asiakkaille sekä sähkön ja maakaasun tolmittajille.
Suomen maakaasun kulutus on vIime vuosina alentunut, mutta silti nesteytetyn
maakaasun muodossa maakaasuile on nähtävissä uusia kulutusmahdoflisuuksia.
Samalla nesteytetyn maakaasun tuomisella markkinoille voidaan nähdä mahdolli
suuksia laajentaa kaasun kulutusta nykyisen runkoputken valkutusalueen ulkopuo
lellekin. Siksi maakaasumarkkinoiden kannalta laajasti nähtynä tarjonnan lisäämi
sen voidaan katsoa vaikuttavan positiivisesti koko markkinaan.

Energiaviraston lausunto
Energiavirastolla ei ole iausuttavaa terminaalihankkeen WA- selostuksesta. Ener
giavirasto haluaa kuitenkin korostaa erityisesti Baltlcconnector- putkihankkeen ja
mahdollisen LNG terminaalin toteutuessa avautuvia mahdollisuuksia kilpailun ja
hankinnan moni muotoisuuden lisäämiseksi Suomen maakaasumarkkinoilla.
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Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 5.5.2015 (Dnro UUDELY/1/07.04/2014)
BALTICCONNECTOR -SUOMEN JA VIRON VÄLINEN MAAKAASUPUTKI
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Liikenne
virastolta lausuntoa Gasum Oy:n ympäristövaikutusten aMointiselostuk
sesta, koskien Balticconnector-maakaasuputkihanketta Suomen ja Viron
välillä.
Suunnitteluvaiheen edetessä sekä putkilinjauksen tarkentuessa, hank
keesta vastaavan tulee olla yhteydessä Liikennevirastoon yksityiskohtai
sempien väyläalueiden, merenkulun turvalaitteiden sekä muiden merilU
kenteen alueiden yhteensovittamisesta. Putkilinjauksen kulkiessa väyläalueiden alitse sekä merenkulun kelluvien turvalaitteiden läheisyydessä,
putken suojaamiseen ja sijoitteluun tulee kiinnittää erityishuomiota väyläalueilla, jotta niillä suoritettavat ylläpito- ja huoltotoimenpiteet ovat jatkos
sakin mahdollisia ilman putken vaurioitumisriskiä sekä mahdolliset merilii
kenteen poikkeustilanteet tulevat huomioiduksi. Väyläalueilla ja niiden vä
littömässä läheisyydessä kivipeitolla tai muulla materiaalilla putkea peitet
täessä tulee huomioida riittävä asennussyvyys, josta on sovittava erikseen
Liikenneviraston kanssa.
Väylien yksityiskohtaiset tiedot sekä ohjeistus putken rakentamisesta ja lin
jauksesta väyläalueille on annettu LUkenneviraston 10.4.2014 antamassa
WA-ohjelmavaiheen lausunnossa, Putken asennussyvyyksistä väyläalu
eilla on sovittava erikseen Liikenneviraston kanssa.
Yksikön päällikkö
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Kirje 5.5.2015
LAUSUNTOPYYNTÖ BALTICCONNECOR —MAAKAASUPUTKIHANKKEEN WA-SELOSTUKSESTA
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus on pyytänyt Huoltovarmuus
ke5kukselta lausuntoa Gasum Oy:n Balticconnector —maakaasuputkihankkeen YyA
selostuksesta.
Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto pyydetystä aiheesta. Huoltovarmuuskes
kuksella ei ole kuitenkaan lausuttavaa kyseisestä YVA-selostuksesta.
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Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto Gasum Oy:n Balticconnector
-maakaasuputkihankkeen YVA-selostuksesta

Viite

Lausuntopyyntö UUDELY/07.04/2014

Lausunto

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa YVA
selostuksesta.
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Lausuntopyyntö Gasum Oy:n Balticconnector -hankkeen
selostuksesta INC 2503
Inkoon kaasuterminaali
Suunnittelualueen läpi kulkee Suomen Turvallisuusverkko OY:n omistama kuitukaapeli. Siinä on mm.
kaupallisen merenkulun valvontaan liittyviä varmentavia tietoliikenne yhteyksiä. palvelee myös muuta
viranomaistoimintaa.
Kaapelille on löydettävä uusi reitti.
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Gasum Oy:n Balticconnector-maakaasuputkihankkeen YyA-selostus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutustunut Gasum Oy:n
Balticconnector-maakaasuputkihankkeen YVA-selostukseen.
Tukes pitää YVA-selostusta kattavana. Tukes on ollut mukana YVA-selostusvaiheen
seurantaryhmässä, jossa on ollut mahdollista esittää Tukesin toimialueen näkö
kantoja.
Tukes toteaa, että arviointiselostuksen suhteen ei ole oman toimialueen puitteissa
lausuttavaa.
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§

85

Suomen ja Viron välisen maakaasuputken ympäristövaikutusten arviointi
lausunto YVA-ohjelmasta lausunto YVA-selostuksesta

—

—

Rakennus- ja ympäristölautakunta 11.3.2014

§ 41

ELY-keskus pyytää viimeistään 7.4.2014 kunnan lausuntoa Gasum Oy:n hankkees
ta Balticconnector Maakaasuputki Suomen ja Viron välillä.
—

Hankkeen sisältö:
Merenalainen kaasuputki Inkoosta PaldiskUn;
Vastaanottoasemat Suomessa ja Virossa;
Maanpäällinen kaasuputki Suomen rantautumiskohdasta Inkoon kompresso
riasemalle ja Viron rantautumiskohdasta vastaanottoasemalle Kersalussa Paldis
kissa;
Kompressoriasema Inkoossa.
O
O

O

O

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT:
VAIHTOEHTO 0: Balticconnector-maakaasuputkea ei toteuteta. Maakaasuputkea
Paldiskista Inkooseen ei rakenneta.
VAIHTOEHTO FIN 1: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron PaldiskUn, Stora Fagerön pohjoispuolelta kulke
vaa reittiä pitkin.
VAIHTOEHTO FIN 2: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron Paldiskfln, Stora Fagerön eteläpuolelta kulkevaa
reittiä pitkin.
VAIHTOEHTO EST 1: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron Paldiskiin, rantautumiskohta Kersalussa Virossa.
VAIHTOEHTO EST 2: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron PaldiskUn, rantautumiskohta Pakrineemessa Vi
rossa.
O

O

O

O

O

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä kunnantalossa ja kirjastossa
10.2.2014 7.4.2014. Internetissä: www.milio.fl/bVaihtoehtoicconnectorMKB
-

Hanketta esitellään yleisölle tiistaina 25.3.2014 klo 18—20 Kyrkfjärdens skolassa,
Museotie 7,10210 Inkoo.
Hanke liittyy läheisesti Joddbölen LNG-terminaalihankkeeseen, jonka YVA-selostus
valmistui 2013, http://www.gasumsi/Yritystietoa/InvestoinnitjFinngulf-LNG/YVA
selostus/
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Patrik Skuft
Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 22.6.2015

Susanna NBranen

kansiisti
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Esitys (PS):
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa tässä vaiheessa YVA-ohjelmasta seuraa
van lausunnon huomautuksineen:
Selvityksiä on tehty vuodesta 2006, ja valituksi on ilman vaihtoehtoja tullut johtolin
jaus halki Inkoon merialueen tämän valinnan perusteet on selvitettävä; miksi johto
vedetään juuri tänne, ja mitä vaihtoehtoja on tutkittu ja suljettu pois ennen YyAkäsittelyä?
—

Inkoossa on selvitettävä useampia rantautumisvaihtoehtoja. Alustavaksi rantautu
miskohdan paikaksi on valittu Fjusö. Tämä ei kuitenkaan vastaa voimassa olevaa
asemakaavaa, jossa on kaksi aluevarausta kaasuputken rantautumiskohdaksi. Ai
nakin nämä kohdat selvitettävä vaihtoehtoisina rantautumiskohtina.
Rantautumiskohdan ja kompressoriaseman välisen maakaasuputken ympäristövai
kutukset eri vaihtoehdoissa on selvitettävä. Alustavassa linjauksessa kaasuputki
risteytyy maalla varmuusvaraston öljyputken, kunnan vesi- ja viemärijohtojen ja ka
lasatamaan suunnitellun, vielä rakentamattoman tien kanssa.
Aikaisemmat luontoselvitykset Joddbölessä, vflmeisimpänä Rudus Oy:n YyA:n yh
teydessä tehdyt, on otettava huomioon ja niitä on täydennettävä mm. selvityksellä
peltosammakon mahdollisesta esUntymisestä kaasuputkilinjauksen alueella.
Kohdan 4.4.2 tekstin osalta on todettava, että Joddbölessä on Inkoon kunnanval
tuuston 28.5.2009 hyväksymä voimassa oleva asemakaava. Asemakaavan muutos
on käynnistetty syksyllä 2012, mutta se ei koske esim. Fjusön rantautumiskohtaa.
Johdon linjaus ja toteutus Stora Fagerön ja rantautumiskohdan välillä on selvitettä
vä yksityiskohtaisilla kartoilla ja vaikutukset arvioitava ottaen mm. huomioon, että
Fjusön ja Jakob Ramsjön välisen selän on tarkoitus toimia LNG-alusten kääntymis
paikkana ja että suunnitelmissa on jonkin verran ruoppauksia.
Kohdassa 1.4.5, joka käsittelee kaasujohdon testausta ja valvontaa todetaan, että
painekokeessa käytetään merivettä, johon lisätään hapenpoistoainetta, biosidejä, ja
väriaineita, ja että vesi tyhjennetään mereen, jolloin sillä saattaa olla “tilapäinen vai
kutus” meren kasvillisuuteen ja eläimistöön. Kyse on huomattavasta määrästä
saastunutta vettä, joka päästetään mereen joko Inkoossa tai Paldiskissa. Käytetyt
aineet ja ympäristövaikutukset on selvitettävä.
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura 2000 -arviointi on tehtävä Paldiskin li
säksi myös Inkoossa. AMoinnin on perustuttava Balticconnector/LNG-hankkeen
kokonaisvaikutuksHn, ts. putken laskemisen, ruoppausten, ruoppausmassojen läji
tyksen ja lisääntyvän laivaliikenteen kokonaisympäristövaikutuksiin.
Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 22.6.2015

Susanna NHranen

kansiisti
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Kohdasta 9.1, joka käsittelee Suomessa tarvittavia lupia, puuttuu maininta, että
Joddbölen asemakaavaa on mahdollisesti tarpeen muuttaa ja että tämä on pää
sääntöisesti edellytys sille, että asemakaava-alueelle voidaan myöntää lupa putken
laskemiselle ja kompressodasemalle. Kompressoriasema saattaa rakennusluvan li
säksi tarvita paikallisen ympäristönsuojeluviranomaisen tai aluehallintoviraston ym
päristöluvan.
Kohdasta 3.4.4 puuttuu maininta Kallbådanista hylkeidensuojelualueena. Kohdassa
4.3.2.5 väitetään virheellisesti, että puolet Kallbådanin Natura-alueesta sijaitsee
Suomen aluevesirajojen ulkopuolella. Alue sijaitsee Kirkkonummen ja Inkoon kun
n i ssa.
Kuvien 4.7 ja 4.8 kuvatekstit on vaihdettava keskenään.
Ruotsinkielinen teksti on pääosin helppolukuista ja kielellisesti suhteellisen korrek
tia. Paikoittain on kuitenkin kohtia, joissa lauserakenne ja sanavalinnat eivät ole
ruotsalaisia, ja kieli on kankeaa ja vaikeasti luettavaa. Tekstin asiasisältöä on siksi
vaikeampi omaksua. Tekstien kieliasun tarkistamiselle on varattava riittävästi aikaa
Päätös:
Hyväksyttiin.

Rakennus- ja ympristöIautakunta 16.62015

§ 85

Lausunto YVA-s&ostuksesta

YyA-selostus on nähtävillä 11.5.2015 7.7.2015 mm. Inkoon kirjastossa, Rantatie
2, 10210 Inkoo, ja verkossa www.miliofi/balticconnectorMKB
—

Hanketta esitellään yleisölle keskiviikkona 27.5.2015 klo 18 20 Wilhelmsdalissa
(vanha kirjasto), Ola Westmanin puistotie 1, 10210 Inkoo. YVA-selostuksesta voi
jättää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitetun kirjallisen
mielipiteen tai lausunnon viimeistään 7. heinäkuuta 2015.
-

ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta ja kaikki jätetyt mielipiteet ja lausunnot
julkaistaan verkossa, kun YyA-lausunto on annettu.
Fjusön rantautumiskohtana on arvioitu myös asemakaavan mukainen pohjoinen
vaihtoehto RKl. Johtopäätös on kuitenkin, että vaihtoehdosta aiheutuu selvästi py
syviä kielteisiä vaikutuksia kalojen ruovikkokutualueelle ja enemmän veden samen
tumista rakennusvaiheessa kuin vaihtoehdossa RK2.
Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 22.6.2015

Susanna Niiranen

kansiisU
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Stora Fagerön pohjoispuolisen vaihtoehdon (VAIHTOEHTO FIN1) katsotaan aihe
uttavan samankaltaisia kohtuullisen kielteisiä vaikutuksia kuin eteläisen vaihtoeh
don (ALT FIN 2), joka kuitenkin on parempi, koska väylä on jo vaikuttanut luonnonti
laan.
Selvityksessä Natura 2000 -arvion tarpeellisuudesta päädyttiin siihen, ettei varsi
naista selvitystä ole tarpeen laatia.
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Patrik Skult

Esitys (PS):
YVA-arviointi on hyvin tehty ja pääasialliset vaikutukset on tunnistettu. AMoinnissa
ilmaistaan selvästi, mitä tutkituista vaihtoehdoista pidetään parempana, ts. arviointi
on tehty.
Yleensä ottaen voidaan todeta, että rakennusvaiheessa esiintyy lyhytaikaisia kiel
teisiä vaikutuksia, mutta että itse käyttö on ongelmatonta. Tehty Natura 2000
-selvitys on riittävä sen toteamiseksi, ettei Inkoon saariston Natura
2000
-alueeseen ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia.
Sisäsaaristossa suoritettavat räjäytykset ja rakennustyöt on ajoitettava siten, että
kesän vilkkaimpia lomakuukausia väItetään.
Riskianalyysissä ei ole otettu huomioon kaasuvuotoa talviaikana tilanteessa, jossa
meri on jäässä, eikä kaasu voi haihtua pinnalta, vaan leviää mahdollisesti kauem
mas ja tunkeutuu väylälle, pilkkiavantoihin ja rantojen tuntumaan.
Saastuneen koeponnistus- ja puhdistuspuhallusveden käsittely on suunniteltu siten,
että vesi laimennetaan niin, että vaikutukset vastaanottavaan vesistöön jäävät vä
häiseksi. Epäselväksi jää, kummassako putken päässä tämä tehdään. Laimennus
on periaatteessa epätyydyttävä ratkaisu, mutta todettakoon, että laimennus on te
hokkaampaa Paldiskin avoimilla vesillä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että myös kalojen kutuaika on otettava huomioon rä
jäytyksiä ja rakennustöitä tehtäessä.

Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 22.6.2015

Susanna Niiranen

kansiisti
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Miljökonsekvensbedömning av naturgasledning mellan Finland och Estland
utiätande cm MKB-programmet om MKB-beskrivningen

-

—

NTM-centralen ber cm kommunens utlåtande angående MKB-programmet för
Gasum Ab:s projekt Balticconnector naturgasledningen mellan Finland och Est
land, senast 7.4.201 4.
—

Projektet omfattar:
Undervattensledning från lngå till Paldiski;
Mottagningsstationer i Finland och Estland;
Landbaserad rörledning från landföring till kompressorstation i lngå och en mot
svarande rörledning mellan landföringen och mottagningsstaticnen 1 Paldiski Ker
saI u;
Kompressorstation i lngå.
O

O

O

O

ALTERNATIV SOM SKALL GRANSKAS:
ALT 0: Naturgasledningen Balticconnector genomförs inte. Naturgasledningen
från Paldiski till lngå byggs inte.
ALT FIN 1: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paidiski i Estland till lngå 1 Finland, sträckning norr om Stora Fagerö
ALT FIN 2: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paldiski i Estland till lngå 1 Finland, sträckning söder cm Stora Fagerö
ALT EST 1: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paldiski i Estland till lngå i Finland, Iandföring 1 Kersalu i Estland.
ALT EST 2: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paldiski i Estland till lngå i Finland, landföring i Pakrineeme i Estland.
O

O

O

O

O

Programmet för miljökonsekvensbedömningen är framlagt till påseende på
Kommungården och i biblioteket 10.2.2014 7.4.2014
På webben: www.mUjoSi/balticconnectorMKB
Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 25.3.2014 kI. 18—20 1 Kyrkfjär
dens skola, Museivägen 7,10210 lngå.
-

Projektet har ett nära samband med LNG-terminalprcjektet i Joddböle, vars MKB
beskrivning blev färdig 2013. http://www.gasum.fi/YritysUetoa/InvestoinniUFinngulf
LNG/YVA-selostus/
Beredning: Miljöchef Patrik Skult

Förslag (P5):
Byggnads- och miljönämnden ger i detta skede följande utlåtande och kommentarer
cm MKB-programmet:
Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå måndag den 22 juni 2015

Susanna NUranen

kanslist
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har pågått sedan 2006, och en ledningssträckning utan alternativ ge
nom ingå havsområde har vaits grunderna för della vai bör redovisas, varför av
ses Iedningen dras just där och vilka alternativ har undersökts och uteslutits före
MKB-behandlingen?
-

För landföring av rörledningen i Ingä bör fiera alternativ utredas. En preliminär plats
på Fjusö har valts. Men den överensstämmer inte med gällande detaljplan där det
flnns två områdesreserveringar för Iandföring av gasrör. Dessa bör åtminstone ut
redas som alternativa landföringsplatser.
Miljökonsekvenserna längs rörledningen från landföringsställe till kompressorstat
ionen bör utredas i de olika alternativen. 1 den preliminära dragningen korsar gas
ledningen på land säkerhetslagrets oljeledning, kommunens vatten- och avlopps
Iedningar och den planerade men abyggda nya vägen till fiskehamnen.
De naturinventeringar sam utförts tidigare, senast 2013 i samband med Rudus Oy:s
MKB 1 Joddböle bör beaktas och kompletteras bl.a. beträifade åkergrodans eventu
eila förekomst där gasröret skaii dras.
Med anledning av texten i punkt 4.4.2 bör konstateras att det finns en gällande de
taljplan över Joddböle, godkänd av fullmäktige i Ingå 28.5.2009. Ändring av detalj
planen har hösten 2012 inletts, men den gälier inte t.ex. iandföringen på Fjusö.
Ledningens sträckning och utförande meilan Stora Fagerö och iandföringen bör re
dovisas på detaljerade kartor och konsekvenserna bedömas med beaktande av
bI.a. att fiärden mellan Fjusö och Jakob Ramsjö avses fungera som vändplats för
LNG-fartygen och att viss muddring planerats.
1 stycke 1.4.5 avtestning och kontroll av gasledningen sägs att provtryckning sker
med havsvatten där det tillsatts syreförbrukare, biocider och färgämnen och att
vattnet eifer provtryckningen töms i havet, vilket kan medföra “tillfällig konsekvens”
för den marina fioran och faunan.
Det är frågan om en betydande volym förorenat vatten som släpps ut antingen 1
lngå eller i Paldiski. Använda ämnen och miljökonsekvenser bör utredas.
Natura 2000-bedömning som avses i naturvårdslagens 65 § bör göras inte bara 1
Paldiski utan också 1 lngå. Bedömningen bör utgå från de sammanlagda miljöeffek
terna av röriäggning, muddringar, deponering av muddermassor och ökad fartygs
traflk som Balticconnector/LNG-projektet i sin helhet innebär.
1 punkt 9.1 tillstånd sam behövs i Finland saknas omnämnande av att detaljplanen
för Joddböle eventuelit behöver ändras och att detta i regel är en förutsättning för
beviljande av tillstånd för rörläggning och kompressorstation på detaljplaneområdet.
Kompressorstationen kan utöver bygglov behöva ett miijötillstånd av den lokala mil
jövårdsmyndigheten eller regionförvaltningsverket.
1 punkt 3.4.4 saknas omnämnande av Kallbådan som sälskyddsområde. 1 punkt
4.3.2.5 påstås, felaktigt, att hälften av Kallbådans Naturaområde ligger utanför Fin
lands territorialvatten. Det Iigger i Kyrkslätt och Ingä kommuner.
Protokollsutdragets hktighet bestyrker
Ingå måndag den 22 juni 2015

Susanna Niiranen
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Bildtexterna för biId 4.7 och 4.8 bör byta plats.
Den svenskspråkiga texten är i huvudsak lättläst och språkligt relativt korrekt. Stäli
vis finns dock avsnitt där satsbyggnad och ordval är osvenska och språket styvt och
svårläst. Det gör det svårare att ta till sig och förstå sakinnehållet i texten. Tillräcklig
tid bör ges för språkgranskning av texterna.
Beslut:
Godkändes.
Byggnads- och miljönämnden 166.2015

§ 85

Ut!åtande om MKB-beskrivningen

MKB-beskrivningen ärframlagd till påseende 11.5.2015—7.7.2015 bl.a. på
lngå bibliotek, Strandvägen 2, 10210 Ingå och på webben
www.miljo.fl/balticconnectorMKB
Projektet presenteras för allmänheten på onsdagen den 27.5.2015 kI. 18 20 1 Wil
helmsdal (gamla biblioteket), Ola Westmans alI 1, 10210 lngå.
Asikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen.
De skall riktas till Närings-, traflk- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast
den 7juli 2015.
NTM-centralens utlåtande om MKB-beskrivningen och alla inlämnade åsikter och
utiätanden publiceras på internet efter att MKB-utlåtandet givits.
-

Landföringen på Fjusö har bedömts också för ett nordligt alternativ RKl som är i
enlighet med detaljplanen. Slutsatsen är ändå att alternativet medför klad negativa
bestående konsekvenser för fiskens lekområde 1 vassen och mera grumlat vatten 1
byggskedet än alternativ RK2.
Alternativet norr om Stora Fagerö (ALT FIN1) anses ha liknande måttligt negativa
konsekvenser som det södra alternativet (ALT FIN 2), som ändå är att föredra då
naturtillståndet redan påverkats av farleden.
En utredning av behovet av Natura 2000-bedömning utmynnar i ail en egentlig så
dan inte behöver göras.
Beredning: miljöchef Patrik Skult

Förslag (PS):
MKB-bedömningen är väl gjord och de huvudsakliga konsekvenserna har identifle
rats. Om de undersökta alternativen sägs klart vilka som är att föredra, dvs. en be
dömning har gjorts.
Överlag kan konsiateras att kodvarig negativ inverkan förekommer i byggnadsske
det, men att själva driften är oproblematisk. Den utförda Natura 2000-utredningen
Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå mändag den 22 juni 2015
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är tiuräcklig för att konstatera att någon skadiig inverkan på ingå skärgårds Natura
2000-område inte är att vänta.
Tidpunkten för utförande av sprängningar och anläggningsarbeten i den inre skär
gården bör anpassas så att de iiviigaste semestermånaderna på sommaren und
viks.
1 riskanalysen har inte beaktats gasläckage vintertid, i en situation dä havsområdot
är istäckt och gasen inte kan avdunsta från ytan utan eventuelit sprids iängre
sträckor och tränger upp 1 farleden, i piikflskehåi och invid stränderna.
Behandiingen av det förorenade provtrycknings- och renbiåsningsvattnet går ut på
aH det späds ut så att eifekten 1 mottagande vattendrag biir iiten. 1 viikon ända av
röret della görs förblir oklart. Utspädning är i princip en otiilfredsstäflande iösning,
men det kan päpekas att utspädningen är eifektivare i de öppna vattnen vid Pal
diski.
Besiut:
Försiaget godkändes med tiiiägget att också flskens Iektid bör beaktas då spräng
ningar och aniäggningsarbeten utförs.

Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå måndag den 22 juni 2015

Susanna NUranen
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Viite: Lausuntopyyntönne UUDELY/1/07.04/2014
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on saanut Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselta lausuntopyynnön koskien Gasum Oy:n Balticconnector
maakaasuputkihankkeen WA-selostusta.
—

Samassa yhteydessä on myös mahdollista lausua Espoon sopimuksen
perusteella hankkeen Virasta Suomeen kohdistuvien ympäristövaikutusten
osalta.
Toimitettuun aineistoon perustuen SYKE lausuu seuraavaa
Laadittu selostus on laaja ja melko kattava, ja siinä on monelta osin otettu
huomioon hankkeen WA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa esitettyjä
täydennystarpeita. Seuraavissa kappaleissa tuodaan esille SYKEn
asiantuntijoiden esittämiä seikkaperäisiä tarkennuksia ja täydennystarpeita.
Merenpohjan morfologia ja sedimentit
Selostuksen taulukoissa 7.2 ja 8.1 esiteltyjen analyysitulosten
näytteenottopaikat tulisi sijoittaa kartalle siten, että niiden kattavuus hankkeen
osalta tulee esille. Havaintopaikkojen kokonaislukumäärä ja otettujen
sedimenttinäytteiden kerrospaksuus olisi syytä esittää taulukkoteksteissä.
Orgaanisten haitta-aineiden pitoisuudet olisi syytä esittää taulukkomuodossa ja
taulukossa tulisi myös viitata aikaisempaan tutkimukseen. Lisäksi taulukon 8.1
tekstissä jää epämääräiseksi, mitä tavoitellaan
lukien’ määritelmällä ja
“pois

mitä

tarkoittavat

alkuainemerkintöjen

jäljessä

suluissa

olevat

luvut.

Selostuksesta
kuvaus
suhtaudutaan
pohjasedimentteihin, joilla raja-arvot ylittyvät ja missä nämä sedimentit
sijaitsevat.
puuttuu

myös

siitä,

miten
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Meren fysiikka
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Selostukseen on laskettu vallitsevien virtausten suunta-ja nopeusjakaumia,
joiden pääasiallinen tarkoitus on ollut samentumisen ja kflntoaineen leviämisen
mallintaminen. Asennetun kaasuputken vaikutukset pohjanläheisiin virtauksiin
arvioidaan hyvin pieniksi (sivu 17) mutta mahdollisia pohjanlaheisen
virtauskentän muutoksia ei selostusta varten ole mallinnettu.
Melu
Sivulla 17 melun vahingoittavan vaikutuksen kohteina mainittujen lintujen ja
merinisäkkäiden lisäksi melun vaikutukset etenkin räjäytysten osalta
kohdistuvat myös kaloihin ja pohjaeläimiin. Mahdollisia vaikutuksia melun
voimakkuudesta riippuen ovat häiriintyminen, kuulon vaurloltuminen tai
kuolema.
Kompressoriaseman käytönaikaisten meluvaikutusten osalta tulisi laskennan
lisäksi tehdä myös mittauksia ennen käyttöä ja sen aikana.
Sivu 18. Räjäytyksiin liittyen voidaan olettaa, ettei kaikki merinisäkkäitä saada
karkotetuksi alueelta vaan pientä määrää eläimiä tullaan myös vaurlolttamaan.
Häirintäetäisyys 1kg TNT:tä vastaavalla räjähteellä on noin 25km ja
vauriovaarallinen etäisyys selvästi tätä pienempi. Räjäytystöiden suunnittelussa
tulisi arvioida vaarallisen alueen suuruus räjäytyslatauksien ja olosuhteiden
mukaan.
Sivun 115 kuva 7-31 on harhaanjohtava, sillä kuvassa näkyvä Helsingin ja
Tallinnan välinen “meluväylä” ei johdu lalvaliikenteestä vaan mahdollisesti
satunnaisista räjäytystöistä. Wenz-arvioiden ja BIAS-mittausten osalta BOdb
taso on todellisempi ja tarkoittaa tasoa 1—2 lajista riippuen.
Tieteellinen perintö
Selostuksessa on melko pintapuolisesti todettu, ettei paikallisesti lyhytkestoisen
samennuksen arvioida vaikuttavan lähialueen seuranta-asemien vedenlaatuun
ratkaisevasti. Pitkäalkaisseurannan kasvillisuuslinjoja ja niihin mahdollisesti
kohdistuvia vaikutuksia ei selostuksessa ole mainittu ollenkaan.
Pohjaeliöstö ja kalat

SYKEn lausunnossa esiin nostetut makrolevä- ja slnlsimpukkayhteisöihin
kohdistuvat liettymisvaikutukset on mainittu pintapuolisesti ja selostuksessa
todetaan, että pohjan liettyminen lisääntyy työn aikana mutta lyhyestä kestosta
johtuen määrä jää vähäiseksi. Kalojen lisääntymisalueiden osalta selvityksessä
ei ole mainittu RKTL:n (nyk. Luke) VELMU-ohjelmassa tekemiä
lisääntymisaluekartoituksia.

Suomen ynipäristäkeskus, puh. 020 610 123. s.posti: kirjaamo.sykeymparisto.fi. ympahsto fi/syke. ‘(-tunnus 0996189-5
Finlands miöcenlral, tin. 020 610 123, e-post kirjaamasykeymparistofl,
milo fi/syke
Finnish Environrnent lnstitute, tel 358 20610 123, e-rnail: kiraamo ske©ymparisto ii, Av erwironmernfdsyke
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Linnut
SYKE on aiemmassa lausunnossaan esittänyt, että Inkoon saariston Natura
alueella tulisi tehdä muutolla levähtävän linnuston selvitys etenkin alUn
levähtämisalueiden kartoittamiseksi. Selostuksen liitteenä toimitetussa Natura
arvioinnin tarvearvion luvussa 5.2.5 viitataan maastokauden 2013 aikana
tehtyihin lepäilijälaskentoihin (luku 5.2.5) mutta viitettä ei löydy tarvearvion
lähdeluettelosta. Vhttauksen voidaan olettaa tarkoittavan selostuksen viitettä
Ramboll 2013e (Balticconnector maakaasuputkihankkeen Inkoon merialueiden
linnustoselvitykset 2013). Tällöin on kuitenkin huomioitava, että toisin kuin
liitteen 2 luvussa 5.2.5 esitetään, suurimmat havaitut allimäärät eivät
llnnustoselvityksen mukaan olleet n. 1500 yksilöä vaan 3863 yksilöä (havaittu
6.5.2013). Muissa yhteyksissä tehdyissä laskennoissa alueella on havaittu n.
4000 yksilön allimääriä myös loka-joulukuun aikana. Määrät eivät kuitenkaan
ole suuria verrattuna tärkeimpiin levähdysalueisiin Porkkalan edustalla ja
Kallbkanin alueella, joilla yksilömäärät ovat marras-joulukuussa olleet
suurimmillaan n. 10 000—55 000 allia.
Saariston linnustonsuojelualueilla yleisesti käytetty rauhoitusaika
(maihinnousukielto) on 1.4.—31.7., ja kevätmuuton aikana levähtävät allit
poistuvat alueelta yleensä toukokuun aikana. Rajaamalla linnustolle häiriötä
aiheuttavien rakennustöiden suorittamista tämän ajankohdan ulkopuolelle
voidaan myös kevätmuuton aikana levähtäville alleille aiheutuva häiriö pääosin
välttää.
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Lausunnon laatimiseen ovat osallistuneet tutkija Ville Karvinen,
tutkimuspäällikkö Samuli Korpinen, erikoistutkija Jouni Lehtoranta, ylitarkastaja
Jukka Pajala ja erikoistutkija Mika Raateoja SYKEn Merikeskuksesta sekä tutkija
Pekka Rusanen SYKEn Luontoympäristökeskuksesta.

Merikeskuksen johtajan estyneenä ollessa

TIEDOKSI

Kehittämispäällikkö

Heikki Pitkänen

Tutkija (Merialuesuunnittelu)

Ville-Juhani Karvinen

SYKE/Merikeskus
SYKE/Luontoympäristäkeskus
SYKE/Ympäristöpolitiikkakeskus

Suomen ympristökeskus, puh. 020 610 123. s-posti: kirjaamo.sykeymparisIo.ll, wvymparista.fi/syke, Y-tunnus 0996189-5
Finlands miljäcentral, tin. 020 610 123. e-posl kirjaanio.syke@yniparislo.fi, .tniIjo.IVsyke
Finnish Environmenl Insiitute, [ei +35820610 123, email: kirjaarno.syke@ymparisto [1 w.environment,fWsyke
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Lausunto Gasum Oy:n Balticconnector- maakaasuputki, ympäristövaikutusten
arviointiselostus
Fingrid Oyj kiittää mahdollisuudesta lausua arviointiselostuksesta ja lausuu seuraavaa:
Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen sähköjärjestelmän
toimivuudesta sähkömarkkinalain perusteella sille myönnetyn sähköverkkoluvan ehtojen
mukaisesti. Yhtiön on hoidettava sähkömarkkinalain edellyttämät velvoitteet
pitkäjänteisesti siten, että kantaverkko on käyttövarma ja sNrtokyvyltään riittävä.
Hankkeessa tarkastellun maakaasuputkireitin itäpuolella, noin 20 kilometrin etäisyydellä
sijaitsee Fingrid Oyj:n Estlink 1 tasasähköyhteyden merikaapeli. Tämän hetkisen tiedon
perusteella hankkeella ei ole vaikutusta Estlink 1-merikaapelhn.
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) 22 §tarkoittamia
voimajohtoja.
Yhtiöllä ei ole kommentoitavaa arviointiselostuksesta. YyA:n osalta hankkeessa
yhteyshenkilönä toimii Mika Penttilä 030 395 5230.

Ystävällisin terveisin
FINGRID OYJ
Maankäyttö ja ympäristö

-.

Mika Penttilä
projektipäällikkö

Fingrid OyJ
Kaluasoite
Läkklsepanlio 21
00620 Helsinki

Posliasoile
FL 630
00101 Helsinki

Puhelin

Faksi

030 395 5000

030 395 5196

Y-tunnus 1072894.3, ALV rek
elunlmi.sukunimlrinqrid.fl
wvw.fingrid.fi
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Lausunto Gasum Oy:n Balticconnector maakaasuputkihankkeen WA-selostuksesta

Uudenmaan liitto on antanut lausunnon Balticconnector-maakaasuputken
YyA-ohjelmasta 3.4.2014. AMointiselostuksessa on otettu huomioon
Uudenmaan liiton lausunnon esitetyt lisäselvitystarpeet. Lausunnon
mukaisesti arviointiselostukseen on täydennetty maakuntakaava- ja
yleiskaavatilanteen kuvausta tarkemmin sekä todettu kaavojen
lainvoimaisuuden tilanne. Samoin arviointiselostuksessa on lausunnon
mukaisesti tarkasteltu Balticconnector-hankkeen ja muiden tiedossa olevien
hankkeiden yhteisvaikutuksia.
Hankkeen suhde maakuntakaavaan
WA-selostuksessa esitetyt maakaasuputken reittivaihtoehdot kulkevat
Uudenmaan maakuntakaavassa osoitetun Inkoon saariston Natura-alueen
(Elli 00017) teknisen rajauksen läpi, mutta ne eivät sijoitu ko. NATURA
päätöksen mukaisille maa- tai vesialueille.
WA-selostuksessa on esitetty (s. 228), että “Merialueella putki kulkee
maakuntakaavassa osoitetun Natura-alueen halkL Hanke ei ole merkittävässä
ristiriidassa maakuntakaavan kanssa”. Tältä osin Uudenmaan liitto haluaa
täsmennettävän, että hanke ei ole ristiriidassa voimassa olevan
maakuntakaavan kanssa. Hanke ei myöskään ole ristiriidassa vireillä olevan
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan (kaavaluonnos nähtävillä 20.1.20.2.2015) kanssa, jossa esitetään kumollavaksi Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa yhteystarvenuolella osoitettu Balticconnector-hanke
ja se korvataan maakaasun runkoputken ohjeellisilla linjauksilla merialueella.
Johtopäätökset
Uudenmaan liiton mielestä WA-selostus on laadittu siten, että se antaa
mahdollisuuden arvioitavien vaihtoehtojen keskinäiseen vedailuun ja

Uudenmaan Uitto NyLandi förbund II Helsinki-Uusimaa Region
Esterinportti 2 S • 00240 Helsinki • Finland
+3S8 94757411 - toimisto@uudenmaanhitto.ft. uudenmaanhittoE
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johtopäätösten tekoon arviointiselostukselta edellytettävällä tavalla.
Molemmat WA:ssa tutkitut Balticconnector-hankkeen linjausvaihtoehdot
(VEi ja VE2) sekä rantautumisvaihtoehdot (Rkl ja RK2) ovat
voimassaolevien maakuntakaavojen sekä vireillä olevan Uudenmaan 4.
vaihemaakuntakaavan luonnoksen mukaisia.

Merja %kman-Kanerva
johtaja, aluesuunnittelu

kaarina Rautio
suunnittelupäällikkö

Liite 1

Uudenmaan vahvistettujen maakuntakaavojen yhdistelmä 2015

LHte 2

Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 2015
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökes
ku s
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00521 HELSINKI
Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö BL671 1, 5.5.2015
1LOGR:n lausunto BL9003, 23.6.2015
Puhelinkeskustelu Eero Ruotsila Risto RUhiaho 3.7.2015
-

GASUM OY:N BALTICCONNECTOR -MAAKAASUPUTKIHANKKEEN YVA-SELOSTUS,
PUOLUSTUSVOIMIEN LAUSUNTO
1 YLEISTÄ
Gasum Oy ja virolainen AS EG Vörguteenus suunnittelevat yhdessä
Suomen ja Viron maakaasun jakeluverkostoja yhdistävää Balticconnec
tor -maakaasuputkea. Hankkeen ympäristövaikutusten aMointimenet
tely (YyA-menettely) on toteutettu kummassakin maassa kansallisen
lainsäädännön ohjaamana. Hankkeen YVA-selostusten laatimisesta on
vastannut Pöyry Finland Oy ja WA -ohjelmista Ramboll.
Balticconnector -maakaasuputki yhdistetään olemassa olevaan kaasu
verkostoon Suomessa ja Virossa sekä suunniteltuun LNG-terminaalNn
Inkoossa. Balticconnector mahdollistaa maakaasun kaksisuuntaisen
virtauksen Suomen ja Viron välillä. YVA-selostus ja kuulutus löytyvät
osoitteesta www.ymparisto.fl/balticconnectorYVA.
2 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEN ESIKUNNAN (PVLOGLE) LAUSUNTO
Rantautumispaikan, putken ja sen ympäristön suunnittelussa ja raken
tamisessa tulee olla tiiviissä yhteydessä puolustusvoirnHn. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää puolustusvoimien nykyisiin ja mahdollisesti
suunnitteilla oleviin kaapeleihin. Kaapeleiden sijainti tulee tarkistaa ja
sopia tarvittavat kaapelinäytöt jo suunnitteluvaiheessa Merivoimien
operatNvisesta järjestelmäkeskuksesta (MOJK) puh 0299 303654. Yh
teyshenkilö Merivoimien esikunnassa on komentajakapteeni Torni Ve
san en.
Kaivuu-, ruoppaus- ja muista vesirakennustoimenpiteistä tulee pyytää
erikseen Puolustusvoimien lausunto osoitteesta PVLOGLE, PL69,
33541 TAMPERE.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
Logistflkkaosasto
PL 69
33541 TAMPERE

Puh. 0299 800
Faksi 0299 570109

Y-tunnus 0952029-9
vpuolustusvoimat.fi

z:z::zzzz
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
esikunta
Lausunto
Logistiikkaosasto
TAMPERE
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Reitti pitää linjata siten, että se ei häiritse Puolustusvoimien toimintaa.
Lisäksi kaapeliylitykset on toteutettava siten, että kaapelivaippojen suo
ra kosketus estetään ja merenpohjassa jo olevat kaapelit eivät vaurioi
du.
Töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin ennen rakentamista
MERIVE:lle ja KAARTJR:lle.
Tästä asiasta on syytä pyytää lausunto myös STUVE OY:ltä, osoittees
ta : asiakaspalvelu.stuveerillisverkat.fi
Erillisverkko-konsernin vaihde on 029 444 0500
3 YHTEYSHENKILÖT
MERIVE:n yhdyshenki(öt ovat komkapt Riihiaho (0299 303 630, ris
to.dihiahomil.fi) ja komkapt Torni Vesanen (0299 303 631, to
mi.vesanen@rnil.fi)
Lisätietoja tästä asiakirjasta PVLOGLE:ssa antaa Dl Eero Ruotsila, p.
0299 570 644.
Osastopäällikkö
Eversti

Timo Saarinen

Toirnitila-asiantuntija
Dl

Eero Ruotsila
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ui

sa.IiOises a Iek ip’etu

L 1 lUE ET
JAKELU
TIEDOKSI

MERIVE
PVJJK
PE LOGOS
2LOGR
1LOGR
UUDPR
PE OPOS
PVIEDL
RPR
RLAIV

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen
esikunta
LogistHkkaosasto
TAMPERE

Lausunto

KAARTJ R
Suomen Turvallisuusverkko Oy

3 (3)
6L9594
1320/10.02/2015

Laine Leila
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

ELY Kirjaamo Uusimaa
7. elokuuta 2015 9:14
Laine Leila; Eerola Leena
VL: Täydennyksenä puolustusvoimien lausuntoon BL9594 3.7.2015 lähetän myös
Merivoimien esikunnan lausunnon 30.4.2014 DK4468. Terveisin Eero Ruotsila,
puolustusvoimien IogistNkkalaitoksen esikunta, p 0299 570 644
Uudenmaan ELY kesktj’
ELY centralen i Nyland
-

-

07 -08- 2015
Lähettäjä: Eero Ruotsila [mailto:eero.ruotsila@mil.fi]
LÄJØ&L Y// /c7.o.y/0? 0, ((
Lähetetty: 7. elokuuta 2015 9:02
Vastaanottaja: ELY Kirjaamo Uusimaa <kirjaarno.uusimaa@ely-keskus.fi>
Kopio: Pekka Valtteri Poutanen <pekka.poutanen@mil.fi>; Risto Riihiaho <risto.riihiaho@mil.fi>; Torni Vesanen
<torni.vesanen@mil.fi>; Tapani Rantio <tapani.rantio@mil.fi>; Kai Hyytiäinen <kai.hyytiainen@mil.fi>; Katja Harle
<katja.harle@rnil.fi>; Timo Hokkanen <timo.hokkanen@mil.fi>; Briitta Vilkki <briitta.vilkki@rnil.fi>; Seppo Kesänen
<seppo.kesanen@mil.fi>; Jukka Kohopää cjukka.kohopaa@mil.fi>
Aihe: Täydennyksenä puolustusvoimien lausuntoon BL9594 3.7.2015 lähetän myös Merivoirnien esikunnan
lausunnon 30.4.2014 0K4468. Terveisin Eero Ruotsla, puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta, p0299 570
644

Uudenmaan ELY-keskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36
00521 HELSINKI

Uudenmaan ELY- keskuksen lausuntopyyntö UUDELYI1/07.04/2014 30.1.2014 (AK2594)
-

MERIVOIMIEN ESIKUNNAN LAUSUNTO GASUM OY:N BALTICCONNECTOR
MAAKAASUPUTKIHANKKEEN YyA-OHJELMAAN
Merivoimien esikunta esittää Gasum Oy:n Balticconnector
maakaasuputkihankkeen osalta seuraavia huomioita ja
rajoituksia.
1.

-

Suunnitellun laskulinjan (Inkoo) alueella olevan sotilasväylän
käytön esteettömyys
o

OperatUvisena seikkana on ensinnä huomioitava se,
ettei maakaasuputken laskeminen ja sijoittaminen
saa missään olosuhteissa aiheuttaa salaisen
sotilasväylän operatiivisen käytän estymistä.

1. Toiminta suoja-alueella
o

o

[Sivu #]

Käytettävissä olevien tietojen perusteella
maakaasuputken laskureitti leikkaa Porsön suojaalueen luoteisreunan. Aluevalvontalain 17 §:ssä
säädetään mm. seuraavia rajoituksia suoja-alueilla:
Rajoitukset suoja-alueella
Suoja-alueella ei saa ilman lupaa:

1) harjoittaa laitesukellusta eikä
merenkulkuun tavanomaisesti
kuulumatonta vedenalaista
toimintaa;

—
*

2) kalastaa pohjaa laahaavalla tai
raskaalla pohjaan ankkuroita valla
pyydyksella kuten nuotalla troohlla
talisorysällä;
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ankkuroida suomalaisiin
menkarttoihin merkittyjen
ulkopuolelle
muulla kuin huviveneellä, ellei se
ole merenkulun turvallisuuden
ylivoimaisen esteen tai hatatilanteen
takia välttämätöntä;
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4) liikkua yleisellä vesialueella
yleisen väylän ulkopuolella 100
metriä lähempänä sellaisia
puolustusvoimien käytössä olevia
maa-alueita, joille maihinnousu on
lain nojalla merkitty kielletyksi

----

Mitä 1 momentissa säädetään, ei
koske viranomaista sen hoitaessa
virkatehtäviään. Muun kuin
aluevalvontaviranomaisen
toiminnasta on kuitenkin ilmoitettava
20 §:ssä tarkoitetulle
lupaviranomaiselle.
Näin ollen säännöksen 1 kohdan
nojalla mm. kaikkeen rakentamis-,
maa-aineksen nosto-, läjitykseen ja
tutkimiseen ja muuhun
tavanomaiseen merenkulkuun
kuulumattomaan vedenalaiseen
toimintaan on saatava
aluevalvontaviranomaisen lupa.
Lupaviranomainen on
aluevalvontalain 20 §:n nojalla
31.12.2014 saakka Suomenlahden
meripuolustusalue ja 1.1.2015
lukien Merivoimien esikunta.
On huomattava, ettei mahdollinen
Pääesikunnan myöntämä
aluevalvontalain 12 §:n tarkoittamaa
merenpohjan kartoittamista ja
tutkimista koskeva lupa suoraan
sisällä suoja-alueen edellyttämää
toimintalupaa, vaan siihen pitää
saada nimenomainen suoja
alueviranomaisen lupa
aluevalvontalain 20 §:n nojalla.
Tämä johtuu jo siitä, että
asianomainen viranomainen on se,
joka vastaa lupamääräysten
täyttämisen valvonnasta.
1.

Puolustusvoimien ampuma-alue
[Sivu

#]

o

1.

Sundvikin laiturin käyttö
o

1.

Suunniteltu laskureitti kulkee ampuma-alueen EF D
36 ja 37 länsireunassa. Alue tulee jatkossakin
säilymään Puolustusvoimien arnpumakenttänä.
Ampumakentän alueelle mahdollisesti
rakennettavan kaasuputken on oltava
toteutukseltaan sellainen, että se ei estä
puolustusvoimien ampuma- ja muuta toimintaa
alueella.

Merivoimat käyttää Huoltovarmuuskeskuksen
alueella Sundvikin lahdessa olevaa laituria
tukeutumiseen. Merivoimat esittää, että laiturin
jatkokäyttö on turvattava myös mahdollisen
kaasuputken ja kaasuterminaalin rakentamisen
jälkeen.

Kaasuputken risteäminen Puolustusvoimien kuitu-ja
kuparikaapelien kanssa
o

o

Suunnitellulla laskureitillä (sekä VE 1 että VE 2) on
useita Puolustusvoimien kuitu-ja kuparikaapeleita.
Kaapelirasite tulee huomioida mahdollisen
rakentamisen yhteydessä.
Rakentajan on tehtävä risteämissopimus
merenpohjassa jo olevien kaapelin omistajien
kanssa.

1. Toiminta talousvyöhykkeellä
o

1.

Merenpohjaan koskeva rakentamistoiminta
edellyttää talousvyöhykelain tarkoittamaa 6 ja 7 §:n
mukaista rannikkovaltion lupaa toimenpiteelle niin,
että ympäristölliset vaikutukset on tutkittu
perusteellisesti ja mahdollisista vahingoista, niiden
korvaamisesta ja ympäristön ennauistamisesta ja
käyttämättömien laitteiden poistamisesta, on
asetettu riittävä vakuus.

Vanhojen miinojenja räjähteiden raivaaminen
talousvyöhykkeellä
o

Merivoimat haluaa erityisesti tuoda esUn, ettei
merenpohjassa talousvyöhykkeellä olevien mUnojen
ja räjähteiden raivaaminen kuulu suoraan
merivoimille ilman eri määräystä ja ilman, että siitä
aiheutuvista kustannuksista on erikseen sovittu.

Merivoimat pidättää oikeuden esittää lisää rajoittavia
seikkoja, mikäli niitä lupa-asian edetessä tulee esiin.
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Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
Uudenmaan ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
PL 36
00521 Helsinki

3.7.2015

Viite: Lausuntopyyntönne 5.5.2015
Asia: Gasum Oy:n Balticconnector -maakaasuputkihankkeen WA-selostus
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolta on pyydetty lausuntoa otsikon asiasta.
Maakuntamuseo ottaa asiaan kantaa Inkoo alueen osalta ja rakennetun
kulttuudympäristön ja maiseman näkökulmasta.

-

Hanke sisältää merenalaisen kaasuputken rakentamisen Inkoosta Paldiskfln,
vastaanottoasemat Suomessa ja Virossa, maanpäälliset kaasuputket
rantautumiskohdasta kompressoriasemalle Inkoossa ja vastaanottoasemalle
Virossa sekä Inkoon kompressohaseman. Tarkastelussa on erilaisia vaihtoehtoja,
joista kahdessa arvioidaan Viron rantautumiskohtaa ja kahdessa Inkoosta lähtevän
maakaasuputken kahta eri reittivaihtoehtoa (Stora Fagerön etelä- tai
pohjoispuoleinen reitti) sekä kahta eri rantautumisvaihtoehtoa (Fjusön niemessä tai
Fjusön niemen pohjoispuolella). Yhtenä aMoitavana vaihtoehtona on, että
maakaasuputkea ei toteuteta.
Hankkeen maisemalliset vaikutukset kohdistuvat Inkoossa Fjusön niemeen ja sen
lähiympäristöön. Vaihtoehtoisista rantautumispaikoista etelään putkilinja kulkee
vesialueella vedenpinnan alla ja tällä alueella sen vaikutukset kohdistuvat lähinnä
vedenalaiseen kulifuuriperintöön.
Rantautumisrakenteet
Rantautumisvaihtoehdot RK 1 ja RK 2 sijoittuvat luonnontilaisille ranta-alueille,
joskin Fjusön niemen kärjessä sijaitseva RK 2 sijoittuu heti nykyisen satamalaiturin
itäpuolelle. Rantautumisrakenteiden maisemavaikutusten osalta todetaan, että ne
saattavat näkyä ympäristöönsä. Vaihtoehdon RK 1 mukaisen, lähellä
Bastubackaviken loma-asutusta sijaitsevan rantautumiskohdan rakenteiden
arvioidaan häviävän Bastubackaviken suunnasta katsottuna rantakasvillisuuden
sekaan rakennustöiden päätyttyä. Vaihtoehdon RK 2 mukainen rantautumiskohta
sijaitsee näkyvämmällä paikalla. Vaihtoehtojen maisemavaikutusten ei kuitenkaan
YVA-selostuksessa arvioida merkittävästi eroavan toisistaan.
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Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Maa-alueelle rakennettavat maakaasuputket
Kaasuputkien vaihtoehtoiset linjaukset rantautumispaikasta kompressoriasemalle
ovat pääosin teiden halkomaa metsämaata, jonka alueella ei sijaitse rakennetun
kulttuuriympäristän ja maiseman näkökulmasta merkittäviksi osoitettuja kohteita.
Maa-alueelle rakennettavan maakaasuputken vaatima työalue on n. 30—40 metriä
leveä maastokäytävä, josta kaadetaan puut. Kallioisilla alueilla putken asentaminen
edellyttää louhintaa. Asentamisen jälkeen alue maisemoidaan ja noin viisi metriä
leveä kaistale jätetään puuttomaksi. Metsäisessä ympäristössä erottuvan
puuttoman maastokäytävän ei WA-selostuksessa arvioida aiheuttavan merkittäviä
ympäristövaikutuksia.
Kompressoriasema
Kompressohasemaa suunniteltiin WA-ohjelmavaiheessa Joddbölen rakennetulle
alueelle, mutta nyt se on suunniteltu rakennettavaksi Oljysatamantien eteläosaan,
metsäiselle alueelle lähelle Huoltovarmuuskeskuksen porttialuetta.
Kompressoriaseman rakentaminen edellyttää puuston poistamista ja
maastonmuokkausta. Kompressoriaseman ilmettä on havainnollistettu valokuvalla
kouvolalaisesta kompressoriasemasta. Kuvan kompressoriasema koostuu useasta
erillisestä rakennuksesta. Aluekokonaisuuden huomioon ottaen maisemallisten
vaikutusten ei WA-selostuksessa arvioida olevan merkittäviä.
Maakuntamuseon kommentit
Maakuntamuseo toteaa kannanottonaan, että vaikutusten arviointi on Inkoon
rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman näkökulmasta pääosin riittävä ja että
vaikutukset maanpäälliseen kulttuuriperintöön ovat rakennetun kulttuuriympäristön
ja maiseman osalta rakennustöiden päätyttyä ja puuston palauduttua
todennäköisesti melko vähäiset. Maalle asennettavan putken osalta
maakuntamuseo katsoo, että louhimisen aiheuttamaa voimakasta
maastonmuokkausta tulee välttää. Alueen nykytilaa koskevaan selvitykseen liittyen
maakuntamuseo huomauttaa, että lähiympäristöä kuvaavaan maiseman ja
kulttuuriympäristön arvokohdekarttaan (s. 153) olisi hyvä lisätä Kyrkfjärdenin huvila
alue. Rantautumisrakenteiden ulkoasun kuvaus olisi myös havainnollinen lisä WA
selostukseen.
Lisäksi maakuntamuseo haluaa jälleen tuoda esiin sen, että toteutunutta
Balticconnector -maakaasuputkihanketta seuraavissa toimenpiteissä, joihin kuuluu
Inkoosta Siuntioon johtavan maanpäällisen kaasuputkilinjan rakentaminen,
vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan tulevat olemaan
huomattavasti suuremmat. Tästä syystä kyseisen putkilinjan suunnittelussa tulee
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen huomioimiseen kiinnittää erityistä huomiota.
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museumraseborg.fi
(019) 289 2500

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Maakuntamuseolla ei ole muuta kommentoitavaa esitettyyn ympäristävaikutusten
aMointiselostukseen. Muinaisjäännösten ja vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta
lausunnonantaja on Museovirasto.

an Lindholm
museonjohtaja

Tiedoksi:

Sara Tamsa*i
vt. rakennustutkija

Museovirasto, Kulttuuriympäristön suojelu, Länsi-Suomen yksikkö
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Gasum Oy:n Balticconnector kaasuputken

Aikaisemmat Metsähallituksen luontopalvelujen lausunnot aiheeseen liittyen: MH 1878/201 3, MH
3237/2013 ja MH 641/2014
Uudenmaan elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus on pyytänyt
Metsähallitukselta lausuntoa Gasum Oy:n Balticconector—
kaasuputkihankkeen ympäristövaikutusten aMointiohjelmasta. Lausuntoajan
määräpäivä on 7.7.2015.
Hankkeen perustiedot
Gasum Oy on toimittanut Suomen ja Viron välisen Balticoonnector-maakaasu
putkihankkeen ympäristövaikutusten selostuksen Uudenmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukselle arvioitavaksi. Gasum Oy suunnittelee
merenalaisen maakaasu-putken rakentamista Suomen Inkoosta Viron
PaldiskUn. Merenalainen maakaasuputki mahdollistaa maakaasun sHrron
Suomen ja Viron välillä. Balticconnector-putken pituus on noin 81 kilometriä ja
halkaisija 508 miHimetriä. Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja
ympäristökeskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue pyytää jakelussa
Metsähallituksen Luont9palveluilta lausuntoa Gasum Oy:n Balticconnector
maakaasuputkihankkeen YVA-selostuksesta.
-

Hankkeessa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto FIN 1 (VE FIN 1): Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan
Suomenlahden halki Suomen Inkoosta Viron PaldiskUn, Stora Fagerön
pohjoispuolelta kulkeva reitti.

Vaihtoehto FIN 2 (VE FIN 2): Balticconnector- maakaasuputki rakennetaan
Suomenlahden halki Suomen Inkoosta Viron PaldiskNn, Stora Fagerön
eteläpuolelta kulkeva reitti.
Vaihtoehto 0: Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa Balticconnector
maakaasuputkea ei rakenneta.
Lisäksi ympäristövaikutusten arvioinnissa on tarkasteltu Suomessa kahta
vaihtoehtoista rantautumiskohtaa ja niiden mukaisia maakaasuputken
linjauksia Inkoossa.
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Vaihtoehto 1 (RK 1): Balticconnector-maakaasuputken rantautumiskohta
Fjusön niemen pohjoispuolella Bastubackavikenin alueella.
;‘‘

Vaihtoehi 2 (RK2): Balticconnector-maakaasuputkenrantautumiskohta
Fjusön niemessä.
Metsähallituksen vastuut ja tehtävät merialueilla
Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien yksikkö eli luontopalvelut vastaa
Metsähallituksen hallinnassa olevien valtion luonnonsuojelualueiden ja
muuhun kuin lflketoimintaan osoitettujen alueiden hoidosta ja
edunvalvonnasta (Laki Metsähallituksesta 30.12.2004/1378). Metsähallituksen
luontopalvelujen hallintaan kuuluu 2,8 miljoonaa ha merialueita, joista 165 000
ha on rannikkovesiä. Merialueista 222 000 ha on lakisääteisiä
luonnonsuojelualueita ja lisäksi 134 000 ha Natura- tai muita suojeluohjelma
alueita, mm. HELCOM:in merensuojelualueita. Metsähallituksen
luontopalvelujen tehtäviin kuuluu myös meriluonnonsuojeluun liittyviä
asiantuntijatehtäviä.
Luontopalvelujen hallinnassa on yleisiä vesialueita, joita kyseessä oleva
hanke koskee ja joita esitetyt linjavaihtoehdot halkovat. Metsähallituksen tuo
lisäksi tiedoksi, että sen hallinnoimalla kUnteistön osalla on
kompressioaseman vieressä Luonnonvarakeskuksen männyn jälkeläiskoe
(lfltekartassa punaisella).
METSÄ HALLITUKSEN LAUSUNTO
Yleiset kommentit
YVA-selostus on pääosin hyvin ja osittain erinomaisesti laadittu. Metsähallitus
pitää erityisen hyvänä että vesipuitedirektflviä ja meristrategiadirektiiviä on
nostettu esille ja hankkeen vaikutusta direktflvien tavoitteisiin ja kuvaajiin on
arvioitu (esim. taulukko 8-29). Myös Metsähallituksen arviointiohjelmasta
antamassa lausunnossa esitetyt puutteet on pääosin otettu huomioon
selostuksessa. Metsähallitus katsoo, että selostuksen ympäristövaikutusten
taustaselvitykset ovat osin puutteelliset. Menetelmävaihtoehtojen vaikutuksia
ja eri hankkeiden yhteisvaikutuksia ei arvioida rNttävällä tarkkuudella.
Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan YVA- ohjelmasta: “Vaikutukset
tulee arvioida kaikilta osin sellaisella tarkkuudella, että vaihtoehtojen väliset
erot voidaan awioida luotettavastL” Hankkeen jatkosuunnittelussa
Metsähallitus katsoo, että olisi hyvä arviointiselostuksen tietojen lisäksi, ottaa
huomioon Metsähallituksen lueifelemat ympäristöön vaikuttavat asiat.
YVA-ohjelmasta antamassaan lausunnossa yhteysviranomainen pyytää
enemmän selkeyttä ja yksityiskohtaisuutta sekä selkeämpiä karttoja.
Metsähallituksen mielestä osa kartoista on millakaavaltaan liian yleispiirteisiä.
Tämä koskee esimerkiksi merenpohjan maalajikarttaa (7-2). Tarkempi kartta
maalajeista olisi ollut ensiarvoisen tärkeä, koska maalajeilla on suurin vaikutus
meriluontotyyppien esHntymiseen, niiden luontoarvoihin ja luonnon tarjoamiin
ekosysteemipalveluihin. Nämä ovat yhteydessä ympäristön kestokykyyn ja
palautumiskykyyn, sekä suhtautuvat eri tavalla ympäristöön vaikuttaviin
toimenpiteisfln. Vain tarkoilla tiedoilla maalajien esflntymisestä, sekä
batymetriasta eli syvyystiedosta on mahdollista arvioida ympäristöön
kohdistuvien paineiden vaikutus, Ilman maalajikarttaa ei ole myöskään
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mahdollista ennakoida, missä esimerkiksi räjäytykset tullaan toteuttamaan ja
mitkä niiden vaikutukset tulevat olemaan.
Hankkeen merkittävimmät ympäristövaikutukset on tunnistettu pääosin hyvin.
Maakaasuputken rakentamisen aikana syntyviä vaikutuksia on myös arvioitu.
Hankkeen käytön aikaiset haitalliset vaikutukset arvioidaan vähäisemmiksi.
Merenpohjan muokkaustoimenpiteet (ruoppaus, auraus tai vesisuihkuauraus,
vedenalainen louhinta, ja merenalaisen kiviaineksen kasaaminen) ovat suuria,
mutta selostuksen mukaan vaikutuksiltaan pääosin ohimeneviä. Tästä ei
kuitenkaan ole varmuutta. Selostuksen mukaan alueen kokonaisekologinen
tila on huono tai välttävä. Syy-seuraussuhteet eivät ole aina lineaarisia ja
ekologisista kynnysarvoista ei ole tietoa. Kynnysarvo on tila jonka ylittäminen
tai alillaminen tuntuvasti muuttaa ekologista tilaa. Metsähallitus katsoo, että
alueilla, joilla merentila on välttävä tai huono tai luontotyypiVkasvillisuus eivät
ole edustavia, toimenpiteillä voi olla suuri vaikutus ekologiseen tasapainoon ja
luontotyyppien palautumiskykyyn. Tilan heikentäminen edelleen voi siksi
vaikuttaa kielteisesti VPD ja MSFD direkflivien ympäristötavoitteiden
saavullamiseen.
Maakaasuputken käytön aikaiset vaikutukset saaristo- ja merialueella
arvioidaan selostuksessa kokonaisuudessaan vähäisiksi. Putki vaikuttaisi
jossain määrin pohjanläheiseen vesivirtaukseen ja saattaisi vaikuttaa
pohjakalojen migraatioon eli vaellukseen. Selostuksessa viitataan NordStream
hankkeen vähäiseen vidausvaikutukseen. NordStream linja kulkee kuitenkin
merialueellamme itä-länsisuunnassa, eli samassa suunnassa kuin päävirtaus.
Siksi suora vertaaminen NordStream putkeen ei ole perusteltua. Monet
aikuiset pohjakalat liikkuvat pohjan välittömässä läheisyydessä, eivätkä yhtä
esteitä. Putki, joka kulkee etelä-pohjoissuunnassa, vaikeuttaisi mahdollisesti
pohjakalojen migraatiota lännestä itään, mikäli putki jää sedimenttipinnan
yläpuolelle. Tämän hahmottamiseksi olisi ollut suotavaa esittää eri
toimenpiteet karttamuodossa, jossa visualisoidaan toimenpiteet ja se, onko
putki merenpohjan päällä tai merenpohjan sisäflä. Tietoa löytyy taulukoista,
mulla asian hahmollaminen kokonaisuutena on vaikeaa. Metsähallituksen
mielestä ympäristönsuojelun kannalta lähtökohtana tulee kuitenkin olla
sellainen ratkaisu, joka ei muuta veden luontaisia virtausoloja, eikä estä
luontaista migraatiota.
Rakentamisesta aiheutuvan suuremman kflntoainespitoisuuden vuoksi
haitalliset vaikutukset vedenlaatuun, vesiluonnolle, kalastolle ja linnustolle
ovat suuremmat vaihtoehdossa VE FIN 1 kuin vaihtoehdossa VE FIN 2.
Reillivaihtoehto VE FIN 1 on myös luonnontilaisempi ja alllflmpi muutoksille.
VE FIN 1 ohittaisi myös lähempänä Inkoon arvokkaimman harjusaaren (Stora
Fagerö) ja sen kupeessa esiintyvät meriajokasniityt. Rakentamisen aikaiset
haitalliset vaikutukset vedenlaatuun ovat suuremmat rantautumiskohdassa
Rkl kuin Rk2. Metsähallitus katsoo, että VE FIN 2 ia RK2 vaihtoehdot
soveltuvat toteuteifaviksi paremmin kuin VE FIN 1 ia RKl vaihtoehdot.
Selostuksessa tulisi olla tarkempaa tietoa louhinnasta ja räjäytyksistä
aiheutuvan vedenalaisen paineen ja melun vaikutuksesta (esim. vedenalaiset
louhinnat ja räjäytykset) merinisäkkäisiin. Tieto räjähdysalueista ja
käytettävistä räjähdysmääristä oflsi oleellinen. Tarvitaan niihin liittyvä
syvyyden ja maalajit huomioiva vedenalainen karilapohjainen dB mallinnus
melun laimenemisesta vesipatsaassa, jolla voidaan ottaa kantaa sHhen, miten
räjäytystyöt tosiasiallisesti vaikuttavat esim, alueen hyljekeskittymfln. Ennalta
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ehkäisevät toimet jäävät tässä asiassa tulkinnanvaraisiksi ja epävarmoiksi.
Selostuksessa todetaan, että ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.
Selostusvaiheessa tulisi kuitenkin olla tieto siitä, miten negatiivisia vaikutuksia
voitaisiin lieventää, ja erityisesti, miten lievennystoimenpileet vähentäisivät
esimerkiksi louhinnan ja räjäytysten ääni- ja painevaikutuksia. Taulukossa 8-7
esitetään eri räjäytysmäärien turvaetäisyyksiä ja taulukossa 8-8
äänipainetasoja luonnonsuojelualueiden rajoilla. Metsähallitus katsoo että
nämä eivät ole täysin riittäviä ympäristövaikutusten aMoimiseksi räjäytysten ja
louhinnan osalta ja olisi toivonut selkeitä 8-26 8-29 tapaisia desibelikarttoja
myös räjäytyksistä ja louhinnasta, jotka olisivat mahdollistaneet arvion
äänenpaineen leviämisestä linjauksen eri kohdissa.
—

Metsähallituksen esittämät parannusehdotukset YyA-ohjelmaan ja
niiden huomioiminen selostuksessa
Reittivaihtoehdot
Lausunnossaan YVA-ohjelmasta, Metsähallitus toivoi vaihtoehtoisten reittien
esittämistä. YVA-selostuksessa esitetään aiemmin tutkittuja vaihtoehtoisia
reittejä. Inkoosta lähtevä linja on lyhyin ja siksi sekä taloudellisesti että
ympäristöllisesti järkevin vaihtoehto. Sen sijaan vaihtoehtoista reittiä Inkoon
ulkosaariston alueella ei esitetä. Metsähallitusta huolestuttaa erityisesti
Hästän saaren riutta-alueella kulkeva osa jossa putkilinja ylittänee riutta
alueita. Koska tarkempaa maa-lajikarttaa ei ole esitetty, on vaikeata ottaa
lopullisesti kantaa reitin vaikutuksista ympäristöön ja lajeihin, sekä siihen,
löytyisikö luonnon monimuotoisuuden kannalta vähemmän haitallinen reitti.
YVA-selostuksesta voidaan lukea: “Myähemmin YVAn aikana tehdyn
selvityksen mukaan putkireitillä esiintyy riuttoja, mutta niitä ei voida pitää
vesikasvillisuudeltaan kovin edusta vina, joten maakaasuputken
rakennustäiden ei arvioida asetta van merkittävää uhkaa riutat-luontotyypille
(Alleco Oy 20137’. Sivulla 191 kirjoitetaan edelleen: Hankealueen
luonnonanotja monimuotoisuus muodostuvat makrolevistä ja
putkiokasveista, mitkä lähtöaineiston mukaan olivat korkeintaan
keskimääräisiä. Metsähallitus huomauttaa että vesikasvillisuus ei ole ainut
monimuotoisuutta ylläpitävä biotooppi, eikä edes aina tärkein. Yhtä tärkeä ja
tällä alueella jopa tärkeämpi on monivuotiset sinisimpukkayhteisät. Näistä ei
selostuksessa ollut selvitystä. Inkoon ulkosaariston riutta-luontotyypit ovat
hyvinkin edustavia, ja niissä sinisimpukat muodostavat hyvin lajirikkaan
yhteisön. Selostus ja taustaselvitys ovat tältä osin edelleen puutteelliset.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että vaikutukset litoraalissa on hieman
yksipuolisesti kuvattu ja arvioitu. Hankkeen sedimentaatiovaikutus voi olla
suurempi syvemmällä, missä aallokon voima ei pääse huuhtomaan yhtä
hyvin kalliorantojen syvempiä osia. Vesikasvillisuus ei ole ainoa biologinen
kokonaisuus joka kärsfl. Myös monivuotiset sinisimpukkapohjat ovat
sedimentaatiolle hyvin herkkiä. Porkkala-Inkoon alueella on viime vuosina ollut
hyvin elinvoimainen, sedimentaatiolle herkkä simpukkapopulaatio.
Sinisimpukka on koko Itämeren rantaekosysteemin tärkein yksilläinen
ravintokohde linnuille ja kaloille. Se muodostaa perustan, josta esim. haahkat
ovat täysin riippuvaisia. Haahkat ovat puolestaan merikotkan pääasiallinen
ravintokohde. Merikotka on myös direktiivilaji. Näiltä osin YVA —selostus on
puutteellinen ja perustuu ainoastaan kasviyhteisöjen vaikutusten aMoon.
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Sivulla 194 kirjoitetaan: Monimuotoisuudelle merkittävimpien eliöiden kasvu
ja lisääntymiskausi ajoittuu kesä -heinäkuulle. Vaikutuksia lieventää hankkeen
rakentamisen ajoillaminen syksyyn, jolloin vesikasvien ja selkä rangattomien
lisääntymis-ja kasvuajat ovat ohL”Tämä on aivan totta, mutta
selkärangattomien kohdalla pitää edelleen huomioida se, milloin rekrytaatio eli
juvenNlien laskeutuminen vesimassasta merenpohjaan tapahtuu. Pelaagisesti
kulkeutuvien selkärangattomien kriittinen ajankohta ei ole itse
lisääntymisajankohta, vaan se ajankohta kun toukkavaiheet laskeutuvat
merenpohjalle —ja joidenkin lajien kohdalla alkusyksy on tällöin kriittinen.
Vaikutusalueen rajaus
Vaikka selostuksessa esitetään malleja samenemisesta, muu karttamuodossa
esitetty toiminnan vaikutus jää vähäiseksi. Vaikutusalue eri lajeille ja eri
luontotyypeille jää siksi epäselväksi. Olisi ollut suotavaa esittää
karttapohjaisesti esimerkiksi räjähdysalueet, räjähdysvoimakkuus yhdessä
kerroksessa (layer) jonka pohjalla olisi esitetty tarkka luontotyyppikartta sekä
lintujen ja merinisäkkäiden levähdysalueet. Olisi myös ollut suotavaa nähdä
karttamuodossa lintulaskentatuloksia suhteessa tulevan putken sijoilleluun,
koska vain tällä tavalla voidaan arvioida toimenpiteiden vaikutus linnustoon.
Myös ruoppausalueet, tarvittavat ruoppausmäärät ja aurauskohdat olisi ollut
hyvä nähdä karttamuodossa. Esitetyt samentumismallit olivat sinällään
erinomaisia (8-10 8-19).
—

Muiden projektien yhteisvaikutus
Koska ympäristövaikutusten aMoinnissa on muun muassa tunnistettava,
kuvattava ja arvioitava tarkoituksenmukaisella tavalla hankkeen epäsuorat
vaikutukset, tähän arviointiin on myös sisällyttävä niiden kumuloituvien
ympähstövaikutusten analyysi, joita tällä hankkeella voi olla, jos sitä
tarkastellaan yhdessä muiden hankkeiden kanssa. Tällainen analyysi on
tarpeen sen varmistamiseksi, että arvioinnin yhteydessä tutkitaan
asianomaisen hankkeen kaikki merkittävät ympäristövaikutukset a eri
hankkeiden kerrannaisvaikutukset. YVA-selostuksessa esitetään eri
projekteja, mulla kerrannaisvaikutusten analyysi jää edelleen hyvin
puuffeelliseksi.
Selostuksessa todetaan, että yhteisvaikutuksia voi olla, mutta määrällistä
arviota yhteisvaikutuksista ei esitetä kumuloituvien ympäristävaikutusten
analyysi puuttuu. Millainen t samentuminen Rudus satamarakentamisella ja
LNG terminaaleilla voi olla mikäli nämä hankkeet toteutetaan samaan, tai eri
aikaan, tämän hankkeen kanssa? Samentumismallit eri kumulatiivisille
vaihtoehdoilla olisi helpottanut vaikutusten arviointia esimerkiksi koskien
RKl ja RK2 vaihtoehtoja.
-

—

Vedenalainen melu ja paineaallot
Selostuksessa todetaan (sivulla 195): “Merkittävin melun lähde merenpohjan
muokkaustäitä tehtäessä on kuitenkin vedenalainen louhinta. Räjäytysten
yhteydessä syntyy erittäin voimakkaita lyhytkestoisia äänenpainetasoja, joiden
voimakkuus rIIppuu muun muassa räjähteen kokoluokasta. Klauson ym.
(2014) ovat hankeffa varten tekemässään raportissa andoineet vesieliöille
turvallista etä isyyksiä eri kokoluokan räjähteille. Miksi Klausonin ym. selvitystä
ei ole hyödynnetty tässä YVA selostuksessa ja selkeästi tuotu esille missä
eliöstölle turvalliset rajat ovat suhteessa suunniteltuun linjaan? Sivulla 251
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sanotaan: “Rakennusvaiheessa vedenalaiset räjäytykset voivat aiheuttaa
merkittäviä haitallisia vaikutuksia putkilinjan läheisellä merialueella hylkeislln ja
merilintuihin, mikäli niitä oleskelee alueella. Haitalliset vaikutukset ovat
kuitenkin hyvin lyhytkestoisia, eikä niillä arvioida olevan pysyviä haitallisia
vaikutuksia lafrtasolla.” Sivulla 210 voidaan lukea: “Suurempi vaikutus voi
kohdistua hylkeisiin, joille alueella voi aiheutua pysyviä kuula on liittyviä
vaurioita. Käytänajan meluvaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi.” Metsähallitus
oudoksuu näkemystä, että yksilötason merkittävä kärsimys nisäkkäälle
sallittaisiin tai jätettäisiin huomioimatta. RNttävillä toimilla ja oikealla
suunnittelulla näitä voidaan välttää. Inkoon ulkosaaristo on yksi Suomen
merkillävimmistä hyljekeskittymisalueista, ja siksi tähän ongelmaan tulisi
suhtautua erityisen vakavasti, koska hyljeyksilöitä esiintyy vaara-alueella hyvin
todennäköisesti. Kuten selostuksessa todetaan, “Räjäytyksissä tuleekin
käyttää paineaaltojen vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä, jotta
merinisäkkäille ei aiheuteta vaurioita”. Yhteysviranomainen on YVA
ohjelmaan lausunut seuraavaa: “Vedenalaisen melun on todettu olevan
vakava haitta sekä merinisäkkäille että kaloille. YyA-ohjelman ylimalkainen
selvitys hankkeen vedenalaisista meluhaitoista on rättämätön ja ohjelmaa
tulee tältä osin täydentää.” Metsähallituksen mielestä, YyA-selostus on
edelleenkin tämän suhteen puutteellinen. Ilman melukarttaa jossa on
huomioitu räjähdyspanoksen suuruus, pohjamateriaali ja syvyys, on
mahdotonta arvioida melun haittavaikutuksia. Kuva 8-29, jonka pitäisi avata
melun haittavaikutuksia, ei riittävästi selvennä asiaa. Metsähallitus yhtyy
yhteysviranomaisen YVA-ohjelmaan antamaan kannanottoon:
“Rantamatalikon ulkopuolella reitin optimoinnissa on pyrittävä sIIhen, että ei
tarvita räjäytyksiä, ruoppaamisia tai muita vastaavia merenpohjan raskaita
muokkaustoimenpiteitä.”
—

Selostuksessa ei ole tarkemmin esitetty mihin ja milloin pingereitä
asennetaan. Metsähallitus katsoo että niitä tulee asentaa, ei ainoastaan
räjähdyskohdalle ja juuri ennen räjäytystä, vaan räjähdyksen haitallisen
desibelialueen koko vaikutusalueeseen ja niin hyvissä ajoin että eläimet

ehtivät, sekä myös siirtyvät alueelta pois. Tämä on juuri tässä hankkeessa
erityisen tärkeätä koska alueella tai sen läheisyydessä on erittäin tärkeä
hyljekeskittymä ja hylkeitä liikkuu runsaasti tulevan putken molemmissa
ilmansuunnissa (Itä-Länsi). Kun räjäytyksiä suoritetaan, olisi suotavaa että
räjäytetään ensin pienillä panoksilla joita eläimet kokevat epämiellyllävinä, ja
vasta sen jälkeen siirrytään suurempiin räjähdysmäärNn. Näin eläimet ehtivät
poistua alueelta hyvissä ajoin.
Vedenalainen kulifuuriperintö
Sivu 231. Vedenalaisen kulttuuriperinnän osalta vaikutusten merkittävyyden
arviointi edellyttää lisäselvityksiä. Hankkeen suunnittelun edetessä tulee
vedenalaisten kllnteiden muina isjäännästen osalta tehdä tarkempia selvityksiä
(kohteiden kunto, tarkempi suainti, laajuus, suhde maakaasuputkeen ja sen
asentamisen vaatimaan tyäalueeseen). Metsähallitus korostaa lisäselvitysten
tarvetta edelleen. Lähilue on kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja vedenalaisia
muinaismuistoja, tai niiden jäänteitä, voi esiintyä putkilinjan vaikutusalueella ja
erityisesti linjauksen rannikko-alueella. Tarvittavien toimenpiteiden ja
suojaetäisyyksien määritteleminen edellyttää vedenalaisen kulttuuriperinnön
tarkempaa tutkimista. Jatkotutkimukset tulee tehdä yhteistyössä
Museoviraston kanssa. Ankkuroivia putkenlaskualuksia tulee välttää Inkoon
saariston alueella. Yhteysviranomainen toteaa lausunnossaan YyA-
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ohjelmasta seuraavaa: “Hankkeen suunnittelun yhteydessä on tärkeää
selvittää luotettavasti se, onko hankkeeseen liittyvien vesirakennustäiden
alueella vedenalaisia kulttuuriperintä- tai muinaisjäännöskohteita.”
Metsähallitus painottaa yhteysviranomaisen sanaa “luotettavasti”, jossa
yhdistyvät kattavuus ja laatu. Kattavuudella tarkoitetaan erityisesti ruoppaus
ja räjähdysalueita, ja laadulla tarkoitetaan pintarakenteiden ja sedimentin
sisälle tunkeutuva keilausmenetelmien käyttöä, jolla varmistetaan että putkella
tai linjan muokkaamisella ei tuhota kulttuuriperintöä. Lisäksi sedimentaatiota
tulisi lieventää teknisin keinoin alueilla, joissa tiedetään esiintyvän
historiallisia hylkyjä.
Muut kommentit
Yhteisvaikutukset. Sivulla 225 todetaan: “Andoinnin johtopäätös ol että
rakentamistoimet tai varsinainen toiminta eivät asianmukaisesti toteutettuna
heikennä nIItä luonnonanioja, joiden perusteella hankealueen läheisyydessä
sijaitsevat Natura -alueet on sisällytetty osaksi Natura-verkostoa. Raasepori
Inkoo merituullvoimapuistohankkeen ja LNG-terminaalin rakennusvaiheiden
kanssa voi aiheutua samentumisesta johtuvia yhteisvaikutuksia, joten
hankkeiden rakennustäitä ei tulisi tehdä samanaikaisestL”Toisaalta sivulla
200 todetaan pitkittyneeseen rakentamisprosessNn liittyen: “Toisaalta
rakentamisvaiheen pidentyminen vuodella lienee kokonaisuudessaan
ympäristön kannalta haitallisempi kuin lyhyempiaikainen rakentamisvaihe.”
Lauseissa on selkeä ristiriita ja epäselväksi jää, mihin ekologiseen
olettamukseen nämä perustuvat? Onko selvitetty, vaikuttavatko eri hankkeet,
tai tämän hankkeen jaksottaminen usealle vuodelle enemmän kielteisesti
mikäli ne suoritetaan eri aikaan, vai olisiko ympäristölle vähemmän
kuormittavaa jos negatiiviset vaikutukset keskitettäisHn samalle aikajaksolle?
Osalle luontotyypeille voi olla suotuisaa että kertakuormitus hajautetaan eri
vuosille, mutta toisille olisi ehkä edullisempaa keskittää eri hankkeiden
ekosysteemille aiheutuvat häiriöt samalle aikajaksolle. Pitäisi esimerkiksi
selvittää, onko hylkeille ja linnuille suotuisampaa että räjäytykset keskitetään
ajallisesti lyhyelle ajalle). Linnuston poikastuotto voi kestää yksittäisiä
tappiovuosia, mutta toistuvat tappiovuodet voivat olla joillekin lajeille
kohtalokkaita. Mikäli alusliikenne ja alushäiriö (ja tässä pitää huomioida myös
seurannaisvaikutus virkistysveneiden käyttäytymiseen ja miten ne etsivät
uusia väyliä) on ajallisesti toistuva, voi tästä koitua suurtakin haittaa joillekin
lintulajeille/populaatioille.
—

Vaikutus luontotyyppeihin. Sivulla 225 kirjoitetaan: “Natura-tawearvioinnin
mukaan hankkeella voisi olla heikentävä vaikutuksia suojelun perusteena
olevista luontodirektllvin luontotyypeistä vain vedenalaislln luontotyyppeihin ja
ranta vallien yksivuotiseen kasvillisuuteen. Vedenalaisia luontotyyppejä on
mahdollista esIIntyä vain Timmerö Langerän luonnonsuojelualueen
vesialueella, koska muut vesialueet eivät sisälly Natura -alueeseen.” M itä
jälkimmäisellä tarkoitetaan? Arvokkaat ja suojelumielessä huomioitavat
luontotyypit eivät sisälly pelkästään Natura -kohteisiin.
Seuranta. Metsähallitus katsoo, että seuranta olisi erittäin tärkeä, jotta kaikki
hankkeeseen osallistuvat osapuolet ja hanketta valvovat viranomaiset sekä
lausuntoja kirjoittavat tahot, saisivat hankkeesta uutta tietoa, jota voisi käyttää
muissa vastaavanlaisissa tilanteissa. Seuranta perustuu tietoon lähtöawosta,
ja sen vaihtelusta. Metsähallitus katsoo että toteutusvaiheen seurannasta tulisi
olla keinot esitetty.
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Vesisuihkuauraus. Vesisuihkuauraus mainitaan yhdeksi vaihtoehdoksi
pehmeiden massojen sHrtämiseen. Selostuksessa ei kerrota missä aurausta
tullaan toteuttamaan ja missä määrin, Suihkuauraus on ruoppausta
huomattavasti haitallisempaa ympäristölle, koska suihkuauraus aiheuttaa
suuremman samentumjsen. Todetaan sivulla 188: Esimerkiksi
ympäristö vaikutuksiltaan voimakkainta vesisuihkumenetelmää käytetään vain
nIIllä alueilla, missä sitä ei voida teknistaloudellisesti korvata muilla
menetelmi/lä.”Vesisuihkuaurauksen käyttöä ei kuitenkaan avata tarkemmin ts.
missä sitä tullaan suorittamaan ja kuinka paljon.
Samentumisen estävät toimenpiteet. Sivulla 186 mainitaan että: “Haittaa
[Samentumista] voidaan estää myös rakennusajankohdan valinnalla ja
samennuksen leviämistä estä villä toimenpiteillä.” Selostuksessa ei kuitenkaan
esitetä mitä nämä toimenpiteet olisivat ja miksi niitä ei käytetä laajemminkin
kaikilla herkillä alueilla?
Yhteenveto
Metsähallitus katsoo, että aMointiselostus on pääpiirteissään hyvin laadittu ja
täyttää YyA-lain ja -asetuksen vaatimukset. Selostuksen puutteet erityisesti
räjäytysten ja louhinnan painemallinnus tulee korjata hankkeen
jatkosuunnittelussa tehtävillä selvityksillä, sekä ennen toimenpiteiden
täytäntöönpanoa. Hankkeen toteutuessa, Metsähallitus katsoo että VE FIN 2
ja flK2 vaihtoehdot soveltuvat paremmin kuin VE FIN 1 ja Rkl vaihtoehdot.
—

-

Lausuntoa on valmistellut meribiologian erikoissuunnittelija,
Westerbom.

luontopalvelujohtajan sijaisena
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Uitekartta: Metsähallituksen hallinnoimalla kiinteistön osalla (kartassa vihreällä)
on kompressioaseman vieressä Luonnonvarakeskuksen männyn jälkeläiskoe
(kartassa punaisella).
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Viite: Lausuntopyyntä 5.5.2015, UUDLLY/1/07.04/2014
LAUSUNTO GASUM OY:N BAL1]CCONNECTOR -MAAKAASUPUTKIHANKKEEN WA
SELOSTUKSESTA
Rudus Oy on tutustunut nähtävillä olevaan Gasum Oy:n Balticconnector
maakaasuputkihankkeen ympäristävaikutusten arviointiselostukseen ja
lausuu mielipiteenään WA-selostuksesta seuraavaa:

—

RUDUS OY:N NYKYINEN TOIMINTA JA
LAAJENTUMISSUUNNITELMAT INKOON SATAMAN ALUEELLA
Rudus Oy on harjoittanut kalliokiviainesten otto-ja jalostustoimintaa
Inkoon sataman alueella 1990-luvulta lähtien. Nykyisellään Rudus Oy
valmistaa Inkoon sataman alueella erilaisia mursketuotteita keskimäärin
400 000 540 000 tonnia vuodessa. Merkittävä osa tuotannosta
suuntautuu vientiin Itämeren alueelle. Tällä hetkellä kiviainestoimintaa
harjoitetaan kiinteistäillä 149-432-12-1 Inkoon Satama, 149-432-1-45
Viinivuori ja 149-466-1-26 Vunimäki. Edellä mainitut kUnteistät omistaa
Inkoo Shipping Oy Ab. Rudus Oy omistaa nykyisen toiminta-alueensa
pohjoispuolella kiinteistön 14g-432-13-o Hirvikallio.
—

Rudus Oy:n tarkoituksena on laajentaa Inkoon tuotantoaluettaan sekä
nostaa alueen tuotantokapasiteettia ja materiaalitehokkuutta.
Kalliokiviainesten otto- ja jalostustoiminnan laajentamisen lisäksi alueelle
on suunniteltu kierrätysmateriaalien vastaanotto-ja jalostustoimintaa,
puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoitusta sekä betonin, betonituotteiden
ja astaltin valmistusta. Hankealue on noin 390 hehtaarin laajuinen.
Rudus Oy on toteuttanut cm. Inkoon tuotantoalueen laajentamishanketta
koskevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. YyA-menettely on
päättynyt ja Uudenmaan ELY-keskus on antanut WA-selostusta koskevan
lausuntonsa 26.5.2015. Hankealueelle tullaan toiminnan edetessä
hakemaan tarvittavat toimintaluvat.
Rudus Oy:n Inkoon nykyisten toimintojen sijainti sekä suunnitellun
laajennusalueen sijainti on osoitettu oheisessa liitekartassa (LUte 1).

Rudus Oy, PL 49 (Pmnssltie 1), 00441 Helsinki, p. 020 447 711, f. 020 447 7410, www.rudus.fi
Y-tunnus 1628390-6, Kotipaikka Helsinki, Alv. rek.
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KOMMENTIT GASUM OY:N BALTICCONNECTOR WA
SELOSTUKSESTA

Baltlcconnector- hankkeen Inkoossa mantereelle suunnitellut
kompressoriasema ja maakaasuputkilinjan rantautumiskohdat (RKl ja
RK2) sijoittuvat Rudus Oy:n tuotantoalueen Itäpuolelle. Hankkeiden
yhteisvalkutuksia on arvioitu nähtävillä olevan YyA-selostuksen
kappaleessa 8.21.2.2.
WA-selostuksen kappaleessa 3.4.7 (Maaputken ja siihen liittyvien
toimintojen rakentaminen) on esitetty olemassa olevan sähkäaseman ja
kompressoriaseman välinen alustava maakaapelointilinjaus (kuva 3-21).
Rudus Oy huomauttaa, että suunniteltu linjaus menee yhtiön nykyisen
kiviainesten otto- ja jalostusalueen läpi. Rudus Oy:n toiminta-alueelle
suunniteltavan mahdollisen maakaapelin tarkempi linjaus tulee
suunnitella yhteistyössä Rudus Oy:n kanssa siten, ettei siitä aiheudu
Rudus Oy:n toiminnalle haittaa.
Balticcpnnector- hankkeen fatkosuunnittelussa tulee muutenkin riittävästi
huomioida Rudus Oy:n nykyisten toimintalupien mukainen ja myös
suunniteltu laajentumiseen tähtäävä toiminta Inkoossa. Huomiota tulee
näkemyksemme mukaan kiinnittää ainakin mm. Rudus Oy:n toiminnasta
aiheutuviin mahdollisiin tärinävaikutuksiin ja meriliikenteen kasvamiseen.
Muuten Rudus Oy:llä ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa
nähtävillä olevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta.
LOPUKSI
Rudus Oy:n näkemyksen mukaan em. vireillä olevat Gasum Oy:n ja
Rudus Oy:n hankkeet edellyttävät tiivistä yhteistyötä yhtiöiden välillä,
jotta molempien yhtiöiden hankkeet voidaan suunnitella ja toteuttaa
tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
Tarvittaessa lisätietoja Rudus Oy:n Inkoon sataman alueen toiminnasta
antavat kierrätyksen liiketoimintajohtaja Tuomo Joutsenoja (puh. 0400
929 149, tuomo.joutsenoja@rudus.fi), ympäristöpäällikkö Hanna
Luukkonen (puh. 040 566 2050, hanna.luukkonen@rudus.fi) ja
aluejohtaja Pia Rämö (puh. 040 543 6410, pia.ramo@rudus.fi).
Tätä ympäristövaikutusten arviointia koskevat asiakirjat pyydämme
toimittamaan osoitteeseen Rudus Oy / Jouni Kahila, PL 49? 00441
Helsinki tai jounl.kahlla@rudus.fi.
Helsingissä

7. heinäkuuta 2015

RUDUS OY
p.p.
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Gasum Oy:n Suomea ja Viroa yhdistävä Balticconnector —maakaasuputkihankkeen
YVA-käsittely
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; ympäristö- ja luonnonvarat
vastuualue pyytää Museovirastolta lausuntoa Gasum Oy:n Balticconnector—
maakaasuputkihankkeen YVA-selostuksesta. Museovirasto on perehtynyt YyA
selostukseen arkeologisen kuliluuriperinnön suojelun osalta. Rakennetun
kuliluuriympäristön ja kulttuurimaiseman osalta lausunnon antaa Länsi-Uudenmaan
maakuntamuseo.
—

Balticconnector —maakaasuputki suunnitellaan laskeilavaksi Suomenlahden pohjaan
Suomen Inkoosta Viron Paldiskhn. Suomen aluevesillä putkella on kaksi linjausvaihtoehtoa;
VEi Stora Fagerön pohjoispuolella ja VE2 Stora Fagerön eteläpuolelta. Myös
rantautumisvaihtoehtoja on kaksi; RKl Fjusön niemen pohjoispuolella ja RK2 Ejusön
niemen etelärannalla. Putki sijoitetaan merenpohjaan kaiveifavaan kaivantoon.
Hankkeeseen sisältyy merenpohjan muokkausta ruoppaamalla, auraamalla,
vesisuihkuauraamalla, räjäyttämällä ja kiviainestäytöillä. Osalla linjauksesta putkenlaskussa
käytetään noin 25 tonnin painoisten ankkureiden avulla asemoitavaa alusta. Tällaisella
mittavalla vesirakennushankkeella voi olla vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön.
Koska hanke sisältää Inkoossa maaosuuden, on hankkeen valmistelussa huomioitava
myös maassa oleva arkeologinen kulttuuriperintö.
Museovirasto on antanut lausunnon hankkeen YVA-ohjelmasta 26.3.2014
(MV/35/05.02.01/2014) sekä osallistunut useisiin hankkeen ja viranomaisten välillä
järjestettyihin kokouksiin 2014 ja 2015 aikana. Museovirasto on korostanut sekä vedessä
että maassa olevan arkeologisen kuliluuriperinnön selvitystarveifa; hankesuunnittelun
käytössä on oltava ajantasainen tieto muinaisjäännöksistä, jotta vaikutuksia niihin voidaan
arvioida ja haitallisten vaikutusten lieventämistoimia voidaan tarvittaessa toteuttaa
muinaismuistolain (295/63) säädökset huomioiden.
YyA—selostuksen ympäristön nykytilan kuvauksessa kerrotaan mitä vedenalaiset
muinaisjäännökset ovat sekä esitellään hankealueen ja sen ympäristön tunnettuja
vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Nykytilan kuvauksessa kerrotaan myös 2014 aloitetusta
arkeologisesta vedenalaisinventoinnista tuoden asiallisesti esiin tähänastisen tiedon
puufteetja se, että selvitys on toistaiseksi vielä keskeneräinen.
Arvioituja ympäristövaikutuksia käsittelevässä osuudessa kerrotaan, millaisilla
hankkeeseen sisältyvillä rakennustöissä voi olla haitallisia vaikutuksia vedenalaisille
muinaisjäännöksille. Puulleena vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun osalta voidaan
pitää sitä, että ankkuroivan putkenlaskualuksen käyftöalue ei käy esille YVA-selostuksesta.
Isojen ankkureiden sNrtely meren pohjassa 1000-2000 metrin etäisyydellä laskualuksesta
voi vahingoittaa vedenalaisia muinaisjäännöksiä. Jos ankkuroivaa alusta käytetään
esimerkiksi VE2 reitin läheisyydessä olevan muinaisjäännösrekisterin hylkykohteen 1426
PL 913. 00101 Helsinki, museovirasto.kirjaams@nba.fi, puh, 0940 SOI, fakui 094050 9300, www.nba.fi
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ympäristössä, voi kohteen turvaaminen olla vaikeaa. Todettakoon, että mikäli
muinaisjäännös tulee vahingoillumaan tai tuhoutumaan rakennushankkeen yhteydessä,
kohde tulee muinaismuistolain mukaan tutkia riittävällä tavalla hankkeen kustantamana. On
kuitenkin myönteistä, että vaikutusten käsittelyn yhteydessä tuodaan esiin vedenalaiseen
kuliluuriperintöön liittyvien lisäselvitysten tekeminen hankkeen suunnittelun edetessä ja
kerrotaan, että alustavien tietojen perusteella vaihtoehdon VEi läheisyydessä on kaksi
lisäselvitystä vaativaa kohdetta ja vaihtoehdon VE2 läheisyydessä yksi. Todetaan myös
aivan oikein, että selvitykset ohjelmoidaan yhteistyössä Museoviraston kanssa.
Museovirasto pitää hyvin tärkeänä sitä, että putkilinjauksen ja työmenetelmien tarkennuilua
suunnitellaan yhdessä tarvittavien lisäselvitysten laatu ja laajuus. On esimerkiksi
olennaista, että ankkuroivan putkenlaskualuksen ankkurointialueelta on käytettävissä
arkeologisen vedenalaisinventoinnin tuottamaa tietoa. On syytä korostaa, että
vedenalaiseen kulifuuriperintöön liittyvät lisäselvitykset on syytä tehdä meriarkeologisille
kenttätöille suotuisana vuodenaikana ja rUttävän hyvissä ajoin, jotta on tarpeeksi aikaa
suunnitella selvitysten tulosten huomioiminen hankkeessa.
Maassa olevan arkeologisen kulttuuriperinnön selvittämiseksi putkilinjauksella ja
kompressohaseman alueella on YVA-prosessin aikana teetetty arkeologinen inventointi
(Mikrolhtti Oy 2014). Inventoinnin perusteella tiedetään, että hankkeella ei ole vaikutuksia
maassa oleviin muinaisjäännöksNn. Tämä todetaan YVA-selostuksessa eikä
Museovirastolla siltä osin ole huomautettavaa YVA-selostuksesta.
Balticconnector-hankkeessa on tässä vaiheessa arkeologisen kulttuuriperinnön
huomioimisen osalta keskeisintä vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien lisäselvitysten
tarve. Koska tämä on tuotu YVA-selostuksessa selkeästi esille, on arkeologinen
kulttuuriperintö Museoviraston näkemyksen mukaan huomioitu YVA-selostuksessa
asiallisesti.
Yhteyshenkilö Museovirastossa vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta on intendentti Maija
Matikka (maija.matikkamuseovirasto.fl, 029533 6264) ja maassa olevan arkeologisten
kulttuuriperinnön osalta intendenifi Teija Tiitinen (teija.tiitinenmuseovirasto.fl, 0295 33
6293).
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VOte: Lausuntopyyntö 5.5.2015, UUDELY/1/07.04/2014
LAUSUNTO WA-SELOSTUKSESTA, MAAKAASUPUTKI SUOMEN JA VIRON VÄLILLÄ,
BALTICCONECTOR
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Eteläkärjen ympäristöterveyden
lausuntoa Gasum Oy:n Balticconnector-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (Pöyry
2015). Eteläkärjen ympäristöterveys toimii Hangon, Inkoon ja Raaseporin terveydensuojeluviranomaisena.
Balticconnector-maakaasuputkihankkeella on tarkoitus yhdistää Suomen ja Viron maakaasun
jakeluverkostot. Hankkeeseen sisältyy merenalainen kaasuputki Inkoosta PaldiskOn ja maanpäällinen
kaasuputki Suomen rantautumiskohdasta Inkoon kompressoriasemalle.
Selostuksessa on otettu huomioon suunnitellun Balticconnector-maakaasuputkihankkeen aiheuttamia
välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Arvioinnissa on tarkasteltu rakentamisen ja käytön aikaisia
sekä käytöstä poistamisen vaikutuksia.
Lausunto
Ihmisiin kohdistuvat, sekä välittömät että välilliset, vaikutukset on arvioitu Balticconnector-hankkeen YyA
suunnitelmassa. Rakennusvaiheessa esiintyy lyhytaikaisia kielteisiä vaikutuksia, mutta sen jälkeen hanke
ei aiheuta haittoja. Suunnitelmassa on huomioitu Inkoon kunnan yleinen uimaranta.
Terveyshaittojen minimoimiseksi sisäsaaristossa suoritettavat melua tai muuta terveyshaittaa aiheuttavat
ja uimaveden laatuun vaikuttavat rakennustyöt on ajoitettava kesän vilkkaimpien lomakuukausien
ulkopuolelle.
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Suomen ja Viron välisen maakaasuputken ympäristövaikutusten arviointi
lausunto YVA-ohjelmasta lausunto YVA-selostuksesta

—

—

Rakennus- ja ympäristälautakunta 11.3.2014

§ 41

ELY-keskus pyytää viimeistään 7A.2014 kunnan lausuntoa Gasum Oy:n hankkees
ta Balticconnector Maakaasuputki Suomen ja Viron välillä.
—

Hankkeen sisältö:
Merenalainen kaasuputki Inkoosta Paldiskfln;
Vastaanottoasemat Suomessa ja Virossa;
Maanpäällinen kaasuputki Suomen rantautumiskohdasta Inkoon kompresso
riasemalle ja Viron rantautumiskohdasta vastaanottoasemalle Kersalussa Paldis
kissa;
Kompressoriasema Inkoossa.
O

O

O

O

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT:
VAIHTOEHTO 0: Balticconnector-maakaasuputkea ei toteuteta. Maakaasuputkea
Paldiskista Inkooseen ei rakenneta.
VAIHTOEHTO FIN 1: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron Paldiskiin, Stora Fagerön pohjoispuolelta kulke
vaa reittiä pitkin.
VAIHTOEHTO FIN 2: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron PaldiskHn, Stora Fagerön eteläpuolelta kulkevaa
reittiä pitkin.
VAIHTOEHTO EST 1: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron PaldiskUn, rantautumiskohta Kersalussa Virossa.
VAIHTOEHTO EST 2: Balticconnector-maakaasuputki rakennetaan Suomenlah
den poikki Suomen Inkoosta Viron Paldiskhn, rantautumiskohta Pakrineemessa Vi
rossa.
O

O

O

O

O

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä kunnantalossa ja kirjastossa
10.2.2014 7.4.2014. Internetissä: www.milia.fUbVaihtoehtoicconnectorMKB
-

Hanketta esitellään yleisölle tiistaina 25.3.2014 klo 18—20 Kyrkfjärdens skolassa,
Museotie 710210 Inkoo.
Hanke liittyy läheisesti Joddbölen LNG-terminaalihankkeeseen, jonka YVA-selostus
valmistui 2013, http://www.gasum.fi/Yritystieto&lnvestoinniUFinngulf-LNG/YVA
selostus!
Kopion oikeaksi todistaa
Inkoo 21.8.2015
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Valmistelija: ympäristöpäällikkä Patrik Skult

Esitys (PS):
Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa tässä vaiheessa WA-ohjelmasta seuraa
van lausunnon huomautuksineen:
Selvityksiä on tehty vuodesta 2006, ja valituksi on ilman vaihtoehtoja tullut johtolin
jaus halki Inkoon merialueen tämän valinnan perusteet on selvitettävä; miksi johto
vedetään juuri tänne, ja mitä vaihtoehtoja on tutkittu ja suljettu pois ennen YyAkäsittelyä?
—

Inkoossa on selvitettävä useampia rantautumisvaihtoehtoja. Alustavaksi rantautu
miskohdan paikaksi on valittu Fjusö. Tämä ei kuitenkaan vastaa voimassa olevaa
asemakaavaa, jossa on kaksi aluevarausta kaasuputken rantautumiskohdaksi. Ai
nakin nämä kohdat selvitettävä vaihtoehtoisina rantautumiskohtina.
Rantautumiskohdan ja kompressoriaseman välisen maakaasuputken ympäristövai
kutukset eri vaihtoehdoissa on selvitettävä. Alustavassa linjauksessa kaasuputki
risteytyy maalla varmuusvaraston bljyputken, kunnan vesi- ja viemärijohtojen ja ka
lasatamaan suunnitellun, vielä rakentamattoman tien kanssa.
Aikaisemmat luontoselvitykset Joddbölessä, vNmeisimpänä Rudus Oy:n YVA:n yh
teydessä tehdyt, on otettava huomioon ja niitä on täydennettävä mm. selvityksellä
peltosammakon mahdollisesta esflntymisestä kaasuputkilinjauksen alueella.
Kohdan 4.4.2 tekstin osalta on todettava, että Joddbölessä on Inkoon kunnanval
tuuston 28.5.2009 hyväksymä voimassa oleva asemakaava. Asemakaavan muutos
on käynnistetty syksyllä 2012, mutta se ei koske esim. Fjusön rantautumiskohtaa.
Johdon linjaus ja toteutus Stora Fagerön ja rantautumiskohdan välillä on selvitettä
vä yksityiskohtaisilla kartoilla ja vaikutukset arvioitava ottaen mm. huomioon, että
Fjusön ja Jakob Ramsjön välisen selän on tarkoitus toimia LNG-alusten kääntymis
paikkana ja että suunnitelmissa on jonkin verran ruoppauksia.
Kohdassa 1.4.5, joka käsittelee kaasujohdon testausta ja valvontaa todetaan, että
painekokeessa käytetään merivettä, johon lisätään hapenpoistoainetta, biosidejä, ja
väriaineita, ja että vesi tyhjennetään mereen, jolloin sillä saattaa olla “tilapäinen vai
kutus” meren kasvillisuuteen ja eläimistöön. Kyse on huomattavasta määrästä
saastunutta vettä, joka päästetään mereen joko lnkoossa tai Paidiskissa. Käytetyt
aineet ja ympäristövaikutukset on selvitettävä.
Luonnonsuojelulain 65 § mukainen Natura 2000 -arviointi on tehtävä Paldiskin li
säksi myös Inkoossa. Arvioinnin on perustuttava BalUcconnector/LNG-hankkeen
Kopion oikeaksi todistaa
Inkoo 21.82015
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kokonaisvaikutuksUn, ts. putken laskemisen, ruoppausten, ruoppausmassojen läji
tyksen ja lisääntyvän laivalUkenteen kokonaisympäristövaikutuksiin.
Kohdasta 9.1, joka käsittelee Suomessa tarvittavia lupia, puuttuu maininta, että
Joddbölen asemakaavaa on mahdollisesti tarpeen muuttaa ja että tämä on pää
sääntöisesti edellytys sille, että asemakaava-alueelle voidaan myöntää lupa putken
laskemiselle ja kompressoriasemalle. Kompressoriasema saattaa rakennusluvan li
säksi tarvita paikallisen ympäristönsuojeluviranomaisen tai aluehallintoviraston ym
päristöluvan.
Kohdasta 3.4.4 puuttuu maininta Kallbådanista hylkeidensuojelualueena. Kohdassa
43.2.5 väitetään virheellisesti, että puolet Kallbådanin Natura-alueesta saitsee
Suomen aluevesirajojen ulkopuolella. Alue sijaitsee Kirkkonummen ja Inkoon kun
nissa.
Kuvien 4.7 ja 4.8 kuvatekstit on vaihdettava keskenään.
Ruotsinkielinen teksti on pääosin helppolukuista ja kielellisesti suhteellisen korrek
tia. Paikoittain on kuitenkin kohtia, joissa lauserakenne ja sanavalinnat eivät ole
ruotsalaisia, ja kieli on kankeaa ja vaikeasti luettavaa. Tekstin asiasisältöä on siksi
vaikeampi omaksua. Tekstien kieliasun tarkistamiselle on varattava riittävästi aikaa
Päätös:
Hyväksyttiin.

Rakennus-ja ympärislölaulakunla 16.6.2015

§ 85

Lausunto YVA-selostuksesta
YVA-selostus on nähtävillä 11.5.2015 7.7.2015 mm. Inkoon kirjastossa, Rantatie
2, 10210 Inkoo, ja verkossa www.miljo.fi/balticconnectorMKB
—

Hanketta esitellään yleisölle keskiviikkona 27.5.2015 klo 18 20 Wilhelmsdalissa
(vanha kirjasto), Ola Westmanin puistotie 1, 10210 Inkoo. YVA-selostuksesta voi
jättää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle osoitetun kirjallisen
mielipiteen tai lausunnon viimeistään 7. heinäkuuta 2015.
-

ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta ja kaikki jätetyt mielipiteet ja lausunnot
julkaistaan verkossa, kun YyA-lausunto on annettu.
Fjusön rantautumiskohtana on arvioitu myös asemakaavan mukainen pohjoinen
vaihtoehto RKl. Johtopäätös on kuitenkin, että vaihtoehdosta aiheutuu selvästi py
Kopion oikeaksi todistaa
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syviä kielteisiä vaikutuksia kalojen ruovikkokutualueelle ja enemmän veden samen
tumista rakennusvaiheessa kuin vaihtoehdossa RK2.
Stora Fagerön pohjoispuolisen vaihtoehdon (VAIHTOEHTO FIN1) katsotaan aihe
uttavan samankaitaisia kohtuullisen kielteisiä vaikutuksia kuin eteläisen vaihtoeh
don (ALT FIN 2), joka kuitenkin on parempi, koska väylä on jo vaikuttanut luonnonti
laan.
Selvityksessä Natura 2000 -arvion tarpeellisuudesta päädyttiin siihen, ettei varsi
naista selvitystä ole tarpeen laatia.
valmistelija: ympäristöpäällikkö Patrik Skuit

Esitys (PS):
YVA-arviointi on hyvin tehty ja pääasialliset vaikutukset on tunnistettu. Arvioinnissa
ilmaistaan selvästi, mitä tutkituista vaihtoehdoista pidetään parempana, ts. arviointi
on tehty.
Yleensä ottaen voidaan todeta, että rakennusvaiheessa esiintyy lyhytaikaisia kiel
teisiä vaikutuksia, mutta etta itse käyttö on ongelmatonta. Tehty Natura 2000
2000
-selvitys on riittävä sen toteamiseksi, ettei Inkoon saariston Natura
-alueeseen ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia.
Sisäsaaristossa suoritettavat räjäytykset ja rakennustyöt on ajoitettava siten, että
kesän vilkkaimpia lomakuukausia väitetään.
Riskianalyysissä ei ole otettu huomioon kaasuvuotoa taiviaikana tilanteessa, jossa
meri on jäässä, eikä kaasu voi haihtua pinnaita, vaan leviää mahdollisesti kauem
mas ja tunkeutuu väylälle, pilkkiavantoihin ja rantojen tuntumaan.
Saastuneen koeponnistus- ja puhdistuspuhallusveden käsittely on suunniteltu siten,
että vesi laimennetaan nHn, että vaikutukset vastaanottavaan vesistöön jäävät vä
häiseksi. Epäseiväksi jää, kummassako putken päässä tämä tehdään. Laimennus
on periaatteessa epätyydyttävä ratkaisu, mutta todettakoon, että laimennus on te
hokkaampaa Paldiskin avoimilla vesillä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin lisäyksellä, että myös kalojen kutuaika on otettava huomioon rä
jäytyksiä ja rakennustöitä tehtäessä.

KunnanhaNitus 10.8.2015 146
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Esitys:
Kunnanhallitus päättää antaa asiasta lausunnon rakennus- ja ympäristölautakun
nan päätöksen mukaisen ‘ausunnon sillä lisäyksellä/muutoksella, että johdon ra
kennustyöt voidaan suorittaa vuodenajasta riippumatta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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§

146

Miljökonsekvensbedömning av naturgasledning mellan Finland och Estland
utlåtande om MKB-programmet om MKB-beskrivningen

-

—

Byggnads- och miljönämnden 11.3.2015 § 41

NTM-centraTen ber om kommunens utlåtande angående MKB-programmet för
Gasum Ab:s projekt Balticconnector naturgasledningen mellan Finland och Est
land, senast 7.4.2014.
—

Projektet omfattar:
Undervattensledning från lngå till Paidiski;
Mottagningsstationer i Finland och Estland;
Landbaserad rörledning från landföring till kompressorstation i lngå och en mot
svarande rörledning mellan landföringen och mottagningsstationen i Paldiski Ker
salu;
Kompressorstation i lngå.
O
O
O

O

ALTERNATIV SOM SKALL GRANSKAS:
ALT 0: Naturgasledningen Balticconnector genomförs inte. Naturgasledningen
från Paidiski till lngå byggs inte.
ALT FIN 1: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken frän
Patdiski i Estland till lngå 1 Finland, sträckning norr om Stora Fagerö
ALT FIN 2: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paidiski i Estland till lngå i Finland, sträckning söder om Stora Fagerö
ALT EST 1: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paidiski i Estland till lngå i Finland, Iandföring i Kersalu 1 Estland.
ALT EST 2: Naturgasledningen Balticconnector byggs genom Finska viken från
Paldiski 1 Estland till lngå i Finland, Iandfäring 1 Pakrineeme 1 Estland.
O

O

O

O

O

Programmet för miljökonsekvensbedömningen är framlagt till påseende pä
Kommungården och i biblioteket 10.2.2014 7.4.2014
På webben: www.miljo.fi/balticconnectorMKB
Projektet presenteras för allmänheten tisdagen den 25.3.2014 kl. 18—20 1 Kyrkfjär
dens skola, Museivägen 7,10210 lngå.
-

Projektet har ett nära samband med LNG-terminalprojektet i Joddböle, vars MK6beskrivning blev färdig 2013. http://www.qasum.fiflritystietoa/lnvestoinniuFinnqulf
LNG/YVA-selostus/
Beredning: Miljöchef Patrik Skult

Förslag (P5):

Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Inga fredag den 21 augusti 2015
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Byggnads- och miljönämnden ger 1 detta skede följande utlåtande och kommentarer
om MKB-programmet:
Utredningar har pågått sedan 2006, och en ledningssträckning utan alternativ ge
nom lngå havsområde har valts grunderna för detta vai bör redovisas, varför av
ses iedningen dras just där och vilka alternativ har undersökts och utesiutits före
MKB-behandlingen?
-

För iandföring av rörledningen i lngå bör fiera alternativ utredas. En preliminär piats
på Fjusö har valts. Men den överensstämmer inte med gällande detaljplan där det
finns två områdesreserveringar för landföring av gasrör. Dessa bör åtminstone ut
redas som alternativa landföringspiatser.
Miljökonsekvenserna längs rörledningen från iandföringsställe till kompressorstat
ionen bör utredas 1 de olika alternativen. 1 den preliminära dragningen korsar gas
Iedningen på Tand säkerhetsiagrets oljeledning, kommunens vatten- och avlopps
Iedningar och den planerade men obyggda nya vägen till fiskehamnen.
De naturinventeringar som utförts tidigare, senast 2013 i samband med Rudus Oy:s
MKB i Joddböle bör beaktas och kompietteras bl.a. beträifade åkergrodans eventu
ella förekomst där gasröret skall dras.
Med anledning av texten i punkt 4.4.2 bör konstateras att det finns en gällande de
taljplan över Joddböle, godkänd av fullmäktige i lngå 28.5.2009. Ändring av detalj
planen har hösten 2012 inletts, men den gäller inte t.ex. landföringen på Fjusö.
Ledningens sträckning och utförande mellan Stora Fagerä och landföringen bör re
dovisas på detaljerade kartor och konsekvenserna bedömas med beaktande av
bl.a. att fjärden mellan Fjusö och Jakob Ramsjö avses fungera som vändplats för
LNG-fartygen och att viss muddring planerats.
1 stycke 1.4.5 avtestning och kontroll av gasledningen sägs att provtryckning sker
med havsvatten där det tillsatts syreförbrukare, biocider och färgämnen och att
vattnet efter provtryckningen töms 1 havet, vilket kan medföra “tilllfällig konsekvens”
för den marina fioran och faunan.
Det är frågan om en betydande volym förorenat vatten som släpps ut antingen 1
lngå eiler 1 Paldiski. Använda ämnen och miljökonsekvenser bör utredas.
Natura 2000-bedömning som avses 1 naturvårdsiagens 65 § bör göras inte bara 1
PaIdiski utan också 1 lngå. Bedömningen bör utgå från de sammanlagda miljöeffek
terna av rörläggning, muddringar, deponering av muddermassor och ökad fartygs
trafik som Baiticconnector/LNG-projektet i sin helhet innebär.
1 punkt 9.1 tilistånd som behövs i Finland saknas omnämnande av aU detaljplanen
för Joddböle eventuelit behöver ändras och att della i regel är en förutsättning för
beviljande av tillstånd för rörläggning och kompressorstation på detaljplaneområdet.
Kompressorstationen kan utöver bygglov behöva ett miljötillstånd av den lokala mil
jövårdsmyndigheten eiler regionförvaltningsverket.
Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå fredag den 21 augusti 2015
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1 punkt 3.4.4 saknas omnämnande av Kallbådan som sälskyddsområde. 1 punkt
4.3.2.5 påstås, felaktigt, ati hälften av Kallbådans Naturaområde ligger utanför Fin
lands territorialvatten. Det ligger i Kyrkslätt och lngå kommuner.
Bildtexterna för bild 4.7 och 4.8 bör byta plats.
Den svenskspråkiga texten är i huvudsak lättläst och språkligt relativl korrekt. StäIl
vis finns dock avsnitt där satsbyggnad och ordval är osvenska och språket styvt och
svårläst. Det gär det svårare alf ta till sig och förstå sakinnehållet i texten. Tillräcklig
tid bör ges för sprkgranskning av texterna.
Beslut:
Godkändes.
By9gnads- och miijönämnden 16.62015

§ 85

Utlåtande cm MKB-beskrivningen
MKB-beskrivningen är framlagd till pseende 11.5.2015 7.7.2015 bl.a. på
lngå bibHotek, Strandvägen 2, 10210 Ingå och på webben
www.miljo.fi/balticconnectorMKB
—

Projektet presenteras för alimänheten på onsdagen den 27.5.2015 kl. 18 20 i Wil
helmsdal (gamla bihlioteket), Ola Westmans all 1, 10210 Ingå.
Asikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen.
De skall riktas till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och inlämnas senast
den Yjuli 2015.
NTM-centralens utlåtande om MKB-beskrivningen och alla inlämnade äsikter och
utlåtanden publiceras på internet efter att MKB-utlåtandet givits.
-

Landföringen på Fusö har bedömts också för ett nordligt alternativ Rkl som är 1
enlighet med detaljplanen. Slutsatsen är ändå ali alternativet medför klart negativa
bestående konsekvenser för fiskens lekområde i vassen och mera grumlat vatten 1
byggskedet än alternativ RK2.
Alternativet norr om Stora Fagerö (ALT FIN1) anses ha liknande måttligt negativa
konsekvenser som det södra alternativet (ALT FIN 2), som ändå är att föredra då
naturtillståndet redan påverkats av farleden.
En utredning av behovet av Natura 2000-bedömning utmynnar 1 att en egentlig så
dan inte behöver göras.
Beredning: miljöchef Patrik Skult

Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå fredag den 21 augusti 2015
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Förslag (PS):
MKB-bedömningen är väl gjord och de huvudsakliga konsekvenserna har identifie
rats. Om de undersökta alternativen sägs klart vilka som är att föredra, dvs. en be
dömning har gjorts.
Overlag kan konstateras att kortvarig negativ inverkan förekommer 1 byggnadsske
det, meri ait själva driften är oproblematisk. Den utförda Natura 2000-utredningen
är tillräcklig för att konstatera ati någon skadllg inverkan på Ingå skärgårds Natura
2000-område inte är att vänta.
Tidpunkten för utförande av sprängningar och anläggningsarbeten i den inre skär
gården bör anpassas så att de liviigaste semestermånaderna på sommaren und
viks.
1 riskanalysen har inte beaktats gasläckage vintertid, i en situation då havsområdet
är istäckt och gasen inte kan avdunsta från ytan utan eventuelit sprids Iängre
sträckor och tränger upp i farleden, i pilkfiskehål och invid stränderna.
Behandiingen av det förorenade provtrycknings- och renblåsningsvattnet går ut på
ali det späds ut så att eifekten i mottagande vattendrag blir liten. 1 vilken ända av
röret detta görs förblir oklart. Utspädning är i princip en otillfredsställande Iösning,
men det kan påpekas att utspädningen är eifektivare i de öppna vattnen vid Pal
diski.
Beslut:
Förslaget godkändes med tillägget att också fiskens Iektid bör beaktas då spräng
ningar och anläggningsarbeten utförs.

Kommunstyrelsen 10.8.2015 § 146

Förslag:
Kommunstyrelsen beslutar ge ett utlåtande i ärendet enligt byggnads-och miljö
nämndens beslut, med tfllägget/ändringen ali arhetena med Iedningen kari ufföras
oberoende av årstid.

Beslut:
Godkändes.

Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Inga fredag den 21 augusti 2015
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