se

0

Tra fj

1

riraD

LAUSUNT9’

Uudenmaan ELY keskus
ELY-centrafen i Nyland
-

15

2015

IuuDt./ ,%/o. cv/ao,’%j

Datum

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

—as—

/
/Y16erof

39.2015

Dnro/Dnr TRAFI/3815/04.04.04.03/2014

Leila Laine
Viite/
Referens

Dpastinsilta 12 B, 5.krs
00520 Helsinki
Suomi

Lausuntopyyntö UUDELY/6/0704/2014

kirjaamo.uusimaa(äe)y-keskus.fi

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) lausunto Gasum Oy:n Finngulf LNG
terminaalin rakentamishankkeen YVA-selostuksesta.
Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt Trafin lausuntoa Gasum Oy:n Finngulf LNG
terminaalin rakentamishankkeen WA-selostuksesta.
Trafi kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa.
TrafilIa ei ole asiassa lausuttavaa. Trafi kuitenkin kiinnittää positiivisesti huomiota
rakentamishankkeen YyA-selostuksen kattavuuteen mm. meluasioiden kohdalla.
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Dnro ALLM 905/2014

§

392 Lausunto Inkoon kunnan alueella sijaitsevan Gasum Oy:n Finngulf
LNG-terminaalin rakentamishankkeen YyA-ohjelmasta

Kaupunginhallitus 21.9.2015 § 392
Kaupunginhallitus 1.9.2014 § 297
Kaupunginhallitus 1.9.2014 § 297
Valmistelija: jan.grondahl(at)raasepori.fi, puhelin 019-289 2550
Esittelijä: Mårten Johansson, kaupunginjohtaja
Uudenmaan ELY-keskus pyytää Raaseporin kaupungilta lausuntoa Gasum Oy:n Finngulf LNG
terminaalin rakentamishankkeen YVA-ohjelmasta. Lausunto tulee antaa viimeistään 1.9.2014
mennessä.
Linkki ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan: www.ymparisto.fl/lngterminaaHinkooYVA
Gasum Oy suunnittelee LNG-terminaalin rakentamista Inkooseen, Fjusön alueelle.
Hankkeeseen liittyen on jo toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettely (WA-menettely).
Tuolloin hankkeen sijoittamisvaihtoehtoina olivat Inkoon Joddböle ja Porvoon Tolkkinen. Ympä
ristövaikutusten arviointiselostus valmistui huhtikuussa2ll3, ja sen laati Pöyry Finland Oy.
Hankkeelle toteutetaan nyt uusi ympäristövaikutusten arviointimenettely, sillä suunnittelutiedot
ovat tarkentuneet ja terminaalinsijoitusvaihtoehtojen harkinta on tullut uudestaan ajankohtaisek
si. Tässä ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan LNG terminaalin sijoittamista
Inkooseen Fjusön niemelle tai Fortumin voimalaitoksen sataman alueelle.
Ympäristövaikutusten arviointimeneifelyssä hankkeesta vastaava on Gasum Oy, YVA-konsultti
Sito Oy ja yhteysviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Nesteytetty maakaasu (LNG, engl. Iiquefled natural gas) on nesteolomuodossa olevaa maakaa
sua, jota voidaan kuljettaa LNG-säiliöaluksilla pitkiäkin matkoja. Normaalissa ilmanpaineessa
maakaasu pysyy nesteenä, jos sen lämpötila on —163 °C. Tämän vuoksi sen kuljettamiseen
tarvitaan erikoisrakenteinen, hyvin lämpöeristetty säiliöalus. Nesteyttämisellä maakaasu tiivistyy
600-kertaisesti, joten tämä mahdollistaa maakaasun toimitukset sHrtoputkia ja pumppuasemia
rakentamatta. Tämä ominaisuus tekee nesteytetystä maakaasusta vapaammin kaupattavan,
öljyn kaltaisen energiahyödykkeen.
Nesteytettyä maakaasua saadaan jäähdyttämällä maakaasu —160 celsiusasteen Iämpötilaan,
jolloin se saadaan nestemäiseen olomuotoon. Yksi tonni LNG:tä vastaa 1 370 m3 maakaasua.
Nesteytettyä maakaasua voidaan kuljettaa putkiverkoston ulkopuolella laiva- tai rekkakuljetuksi
na
Hankkeen tarkoitus ia siiainti
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Gasum suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja jakelua
pääosin olemassa olevan maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinoiden tarpeisiin.
Finngulf LNG -hanke on hankkeesta vastaavan ratkaisu luoda edellytyksiä kaasun kilpailukykyi
semmälle hankinnalle Suomen energiamarkkinoita ja tulevaisuudessa merilHkenteen ja kaasuverkon ulkopuolisten kohteiden tarpeita varten.
Hankkeesta vastaavan aikomuksena on hankkia LNG:tä ulkomailta, josta se kuljetetaan nes
teytetyn maakaasun kuljetukseen tarkoitetuilla LNG-aluksilla Inkooseen.
Inkoossa Fjusön niemimaalle rakennettavassa täysimittaisessa LNG-terminaalissa LNG varas
toidaan kahdessa maanpäällisissä varastosäiliöissä. Vaihtoehtoisesti LNG varastoidaan kellu
vassa LNG-varastoaluksessa, joka sijoittuu joko Fjusön edustafle tai Fortumin voimalaitoksen
satama-alueelle. Yhden maanpäällisen varastosäiliön vetoisuus on 165 000 m3 ja kelluvan va
rastoaluksen 150 000 m3. Höyrystyslaitoksessa LNG voidaan höyrystää uudelleen kaasumai
seen muotoon, minkä jälkeen se johdetaan rakennettavaa maakaasuputkea myöten olemassa
olevaan kaasuverkostoon ja sitä kautta kaasun käyttäjille. LNG voidaan myös lastata nestemäi
senä bunkrausaluksiin ja säiliöautoihin, joilla se kuljetetaan kaasuverkoston ulottumattomissa
oleville kaasun käyttäjille.
Hankkeessa on tarkoitus tehdä myös vesistörakennustöitä eli louhimista, ruoppausta ja täyttöjä.
Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu huhtikuussa 2013 julkaistussa ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa (Pöyry Finland Oy 201 3a). Tuolloin hankkeen sijoituspaikkavaihtoehtoja
oli kaksi, joista toinen sijaitsi Inkoon Joddbölessä ja toinen Porvoon Tolkkisissa. Hankkeen ym
päristövaikutusten arviointi tehdään nyt uudestaan terminaalin sijoituspaikan muuttumisen
vuoksi. Hankkeeseen kuuluu maakaasun sUrtoputki Siuntion ja Inkoon kuntien alueella. Päätty
neen Y’JAmenettelyn Inkoon sijoitusvaihtoehdon ja tämän WA-menettelyn hankevaihtoehdon
maakaasuputkilinjaukset poikkeavat toisistaan noin kymmenen kilometrin osuudella.
Vaihtoehdot
Hankevaihtoehto 1:
Täysimittainen LNG-terminaali Inkooseen Fjusön niemelle, jonne sijoitetaan kaksi maanpäällistä
säiliötä ja höyrystyslaitos. Hankkeeseen kuuluu lisäksi massflvista maarakentamista, louhintaa,
ruoppauksia, vesistötäyttöjä, meriläjitystä sekä maakaasuputken rakentaminen Inkoosta Siunti
00 n.
Hankevaihtoehto 2:
Kelluva LNGterminaali Fjusön niemen edustalle (vaihtoehto 2a) tai Fodumin sataman edustalle
(vaihtoehto 2b). Hankkeeseen kuuluu louhintaa, ruoppauksia, meriläjitystä sekä maakaasuput
ken rakentaminen Inkoosta Siuntioon.
Nollavaihtoehto:
Hanketta ei toteuta. Maakaasun kulutuksen arvioidaan laskevan ja muiden (esim. hUli, turve,
puu, öljy) polttoaineiden käytön kasvavan. Hankevaihtoehdot on esitetty viereisen sivun kartas
sa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (WA)
Arviointimenettely perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä, ja se alkaa kun
arviointiohjelma toimitetaan yhteysviranomaiselle. Arviointiohjelmassa esitellään hanke toteut
tamisvaihtoehtoineen ja esitetään suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan, ja
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millaisia osallistumisjärjestelyt ovat. WA-ohjelma sisältää myös hankealueiden ympäristön ny
kytilan kuvauksen. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), joka asettaa arviointiohjelman julkisesti nähtäville. Nähtävilläolon aikana
yhteysviranomainen pyytää siitä lausuntoja, ja kansalaisilla, järjestöillä sekä muilla sidosryhmillä
on mahdollisuus esittää YVA-ohjelmasta mielipiteensä.
Hankkeen rakentamisen aikana keskeisinä vaikutusmekanismeina on tunnistettu LNG
terminaalin ja maakaasuputken rakentaminen, joihin kuuluu muun muassa kaivuita, ruoppauk
sia, louhintoja ja vesistötäyttöjä. Terminaalin käytön aikana keskeisiä vaikutusmekanismeja ovat
LNG:n kuljetuksista syntyvä INkenne, terminaalialueella syntyvät päästöt sekä LNG:n kuljetuk
seen, varastointHn ja käsittelyyn lHttyvät turvallisuuskysymykset. Edellä mainittujen toimintojen
vaikutuksia ja niiden merkittävyyttä arvioidaan suhteessa hankealueiden nykytilaan. YVA
selostuksessa tarkastellaan vaikutuksia muun muassa maankäyttöön, luonnonympäristöön,
maisemaan ja kulttuuriympäristöön. Vaikutuksia ihmisten elinoloihin arvioidaan edellä mainituis
ta arvioinneista saatujen tulosten perusteella.
Hankkeen aikataulu
Hankkeen aikataulun mukaan rakentaminen alkaa vuonna 2016 ja kaasutoimitukset alkavat ai
kaisintaan vuonna 2019.
Arviointiohielma
YVA-menettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arvioin-tiohjelma.
Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma siitä, mitä ympäristövaiku
tuksia selvitetään ja millä tavoin selvitykset tehdään.

Arviointiselostus
Arviointiselostukseen kootaan YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset ja arviot hankkeen
ympäristövaikutuksista. Keskeistä on vaihtoehtojen vertailu ja niiden toteuttamiskelpoisuuden
arviointi.
Hankkeen tarkasteltavat työnaikaiset ja käytönaikaiset vaikutukset ovat seuraavat; ilmasto ja
ilmanlaatu, melu, tärinä, tielflkenne, merilflkenne, kasvillisuus, eläimistö, maa-ja kallioperä, poh
javedet ja pintavedet.
YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksentekoa var
ten. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto otetaan huomioon myöhem
mässä päätöksenteossa ja lupaharkinnassa.
Varastointi maa-alueella oleviin säiliöihin
Jos LNG-terminaali toteutetaan täysimittaisena, LNG:n varastointi tapahtuu maa-alueella ole
vissa varastosäiliöissä.
Jos täysimittaista LNG-terminaalia maanpäällisine varastosäiliöineen ei rakenneta ja terminaali
toteutetaan pienempänä, LNG voidaan varastoida myös kelluvassa LNGvarasto-ja höyrys
tysaluksessa. Varastoalus sijoittuu joko Inkooseen Fjusön edustalle tai Fortumin voimalaitoksen
sataman alueelle. Kelluvan varastosäiliön suunnittelua on tehty ainoastaan alustavan sijoitustarkastelun verran, ja suunnitelmat tarkentuvat YVA-selostusvaiheessa. Kelluvaa varastosäiliötä
ei tarkastella hankevaihtoehtona enää selostusvaiheessa, mikäli suunnittelussa käy ilmi, ettei
hankevaihtoehto ole toteutuskelpoinen esimerkiksi turvallisuussyistä.
LNG:n iakelu terminaalista käyttökohteisHn
Otteen oikeaksi todistaa
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LNG-varastosäiliöistä LNG voidaan höyrystää takaisin maakaasuksi ja syöttää maakaasuverk
koon tai kuljettaa käyttökohteeseen nestemäisenä laivoilla ja LNG-säiliöautoilla. Tällöin LNG:n
höyrystäminen maakaasuksi tapahtuu vasta välivarastossa tai käyttökohteessa.
Liittyminen maakaasuverkostoon yhdysputket
Inkoossa kaasun syöttämiseksi olemassa olevaan maakaasuverkostoon on rakennettava noin
20 kilometrin pituinen yhdysputki Inkoosta Siuntion Pölansissa sijaitsevalle ventthliasemalle.
Kaasuputki sijoittuu Inkoon, Siuntion kuntien sekä Lohjan kaupungin alueille. SHrtoputkiston var
relle rakennetaan tarvittava määrä paineenvähennys- ja määrämittausasemia (pv-asemia), jois
ta kaasua toimNesteytettyä maakaasua lastataan LNG-terminaalista myös LNGsäiliöautoihin,
joilla se kuljetetaan kaasun sflrtoverkoston ulkopuolella oleviin teollisuus- ym. käyttökohteisHn.
Nesteytettyä maakaasua lastataan LNG-terminaalista niin sanottuihin bunkrausaluksUn, joilla se
kuljetetaan toimitettavaksi laivojen polffoaineeksi Suomen rannikon satamissa oleviin välivaras
toihin.
—

Maakaasuputken rakentamisalueeksi soveltuu sekä pelto että metsä. Rakentamisen aikana
maanpäällisen putken asentaminen vaatii metsäalueella 28—32 metriä ja peltoalueella 33—37
metriä leveän työalueen. Kallion kohdalla putkilinja paikka joudutaan louhimaan.
Liittyminen muihin hankkeisHn; Balticconnector
Balticconnector-hankkeessa on tarkoitus yhdistää Suomen ja Viron kaasunjakeluverkostot me
renalaisella maakaasuputkella. Kaasun virtaus putkessa voi tapahtua molempiin suuntiin, mikä
mahdollistaa myös kaasun siirron Suomen läpi Viroon. Balticconnector on luokiteltu prioriteefii
projektiksi ja sille on myönnetty EU:n rahoitustukea. Balticconnector-hankkeessa on meneillään
ympäristövaikutusten arviointimenettely, jonka arviointiohjelma on julkaistu tammikuussa 2014.
Finngulfln LNG —terminaali yhdistetään suoraan Balticconnectorkaasuputkeen. Kaasuputken
yhdistäminen LNG-terminaalHn luo yhtenäisen maakaasuverkon Baltian maihin ja Suomeen.
Finngulf LNG —terminaalihanke voidaan toteuttaa myös ainoastaan Suomen kansallisia tarpeita
varten, vaikka Balticconnector ei toteutuisikaan. Tässä WA-menettelyssä arvioidaan Finngulf
LNG —terminaalihankkeen ja Balticconnectorhankkeen yhteisvaikutuksia.
Yhteisvaikutusten arvioimiseksi tehdään yhteistyötä Baltcconnectorhankkeen WA-meneffelyn
projektiryhmän kanssa.
Ehdotus:
Raaseporin kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen suoranaiset ympäristövaikutukset ovat pai
kallisia, ts. vaikutukset varsinaisen käsittelylaitoksen osalta kohdistuvat lähialueelle ja sHrtolinjo
jen vaikutukset kohdistuvat linjausten varrelle. Toisaalta todetaan myös, että hanke liittyy osal
taan ns. Baltic connector- hankkeeseen, jolloin vaikutusten voidaan todeta olevan ‘rajojen ylittä
viä’, kuntatasolla ja kansainvälisiä.
LNG-terminaalin toteuttaminen Inkooseen tuo mukanaan sen mahdollisuuden, että Länsi
Uudellemaalle syntyy mahdollisuus liittyä kaasuverkostoon verkoston laajentuessa alueelle.
Raaseporin kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kyseisen hankkeen toteutuksella on oleteifa
vasti merkittävä taloudellinen vaikutus Länsi-Uudenmaan elinkeinoille. Hankeen toteutuessa
luodaan alueelle uusia työpaikkoja, elinkeinoja ja asukkaita. Hankkeen rinnakkaisvaikutukset
saattavat myös olla merkittävät vaikutukset liikenneyhteyksien kehitykselle. Mikäli Inkoon kunta
katsoo hankkeen toteutusratkaisun olevan toteutuskelpoinen ympäristövaikutukset huomioiden,
puoltaa Raaseporin kaupunginhallitus LNG-terminaalin toteuttamista Inkooseen.
Otteen oikeaksi todistaa
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Pykälä tarkistetaan välittömästi.
MerkittHn, että tekninen johtaja Jan Gröndahi oli läsnä, kun kokouksessa käsiteltiin §:ää 297.
Päätös:
Raaseporin kaupunginhallitus toteaa, että hankkeen suoranaiset ympäristövaikutukset ovat pai
kallisia, ts. vaikutukset varsinaisen käsittelylaitoksen osalta kohdistuvat lähialueelle ja siirtolinjo
jen vaikutukset kohdistuvat linjausten varrelle. Toisaalta todetaan myös, että hanke liittyy osal
taan ns. Baltic connector- hankkeeseen, jolloin vaikutusten voidaan todeta olevan ‘rajojen ylittä
viä’, kuntatasoNa ja kansainvälisiä.
LNG-terminaalin toteuttaminen Inkooseen tuo mukanaan sen mahdollisuuden, että Länsi
Uudellemaalle syntyy mahdollisuus liittyä kaasuverkostoon verkoston laajentuessa alueelle.
Raaseporin kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kyseisen hankkeen toteutuksella on oletetta
vasti merkittävä taloudellinen vaikutus Länsi-Uudenmaan elinkeinoille. Hankeen toteutuessa
luodaan alueelle uusia työpaikkoja, elinkeinoja ja asukkaita. Hankkeen rinnakkaisvaikutukset
saattavat myös olla merkittävät vaikutukset liikenneyhteyksien kehitykselle. Mikäli Inkoon kunta
katsoo hankkeen toteutusratkaisun olevan toteutuskelpoinen ympäristövaikutukset huomioiden,
puoltaa Raaseporin kaupunginhallitus LNG-terminaalin toteuttamista Inkooseen
Pykälä tarkistettiin välittömästi.

Täytäntöönpano:
Uudenmaan ELY-keskus

Kaupunginhallitus 21 .9.2015

§ 392

Valmistelija: jan.grondahl(at)raseborg.fl, puh. 019 289 2550
Esittelijä: Tom Simola, kaupunginjohtaja
Gasum suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja jakelua
Suomen energiamarkkinoiden tarpeisiin. Hanke sisältää LNG-terminaalin rakentamisen. Ympä
ristövaikutusten arviointi (WA) on valmisteilla LNG-terminaalin rakentamisesta Inkooseen.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus) antaa
Raaseporin kaupungille mahdollisuuden antaa lausunto ympäristövaikutusten selostuksesta.
Lausunto on toimitettava viimeistään 9.10.201 5.
Liiteluettelo:
LUte § 392/1: Ympäristövaikutusten arviointi löytyy verkko-osoitteesta http://www.miljo.fl/fl
Fl/Asiointiluvatjaymparistovaikutustenarviointi/YmparistovaikutustenarviointilYVAhankkee
UGasumOynLNGterminaalinrakentaminenlnkooseen
Otteen oikeaksi todistaa
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Ehdotus:
Raaseporin kaupunginhallituksella ei ole mitään huomautettavaa kyseisestä YVA-selostuksesta.
Päätös:
Raaseporin kaupunginhallituksella ei ole mitään huomauteifavaa kyseisestä YVA-selostuksesta.
Täytäntöönpano:
Uudenmaan ELY-keskus
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Dnro ALLM 905/2014

§ 167

Lausunto! Gasum Oy:n Inkoon LNG-terminaali-hankkeen YyAselostus

Ympäristö-ja rakennuslautakunta 16.09.2015 § 167
Valmistelija: ville.wahteristo(at)raasepori.fi, 019-289 2368
Esiifelijä: ympäristötarkastaja Ville Wahteristo
Gasum Oy suunnittelee nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja jakelua Suomen
energiamarkkinoiden tarpeisUn. Hankkeeseen sisältyy LNG-terminaalin rakentaminen. Parhail
laan on tekeillä ympäristövaikutusten arviointi sille vaihtoehdolle että LNG-terminaali rakenne
taan Inkooseen.
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY-keskus) varaa Raasepo
rin kaupungille mahdollisuuden antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta, lausunto tulee antaa
9.10.2015 mennessä.
WA-selostus on nähtävillä kokouksessa, Raaseporin ympäristötoimistolla sekä www
osoitteessa www.ymparisto.fi/lngterminaalflnkooWA.
Ehdotus:
Lausuntonaan asiassa ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa ettei sillä ole huomautettavaa
koskien kyseessä olevaa WA-selostusta.
Keskustelua.
Keskustelu päättyi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

t2iZ
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RASEBORGS STAD
Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
16.09.2015

Dnr ALLM 905/2014

§

167

Utlåtande / MKB-beskrivning för Gasum Oy:s LNG-terminalprojekt
i Ingå

Miljö- och byggnadsnämnden 16.09.2015 § 167
Beredare: ville.wahteristo(at)raseborg.fi, 019-289 2368
Föredragande: miöinspektör Ville Wahteristo
Gasum planerar impori, lagring och distribution av flytande naturgas (LNG) för energimark
nadens behov i Finland. 1 projektet ingår byggandet av en LNG-terminal. För tillfället utarbetas
en miljökonsekvensbedömning (MKB) för alternativet att bygga en LNG-terminal 1 lngå.
Närings- trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen 1 Nyland) bereder Raseborgs stad
möjlighet att avge sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen, utlåtandet skall ges senast den
9.10.2015.
MKB-beskrivningen finns för påseende på mötet, på Raseborgs miljöbyrå samt i www-adressen
www.miljo.fi/lngterminaleningaMKB.

Förs lag:
Som sitt utlåtande 1 ärendet konstaterar miljö- och byggnadsnämnden att den inte har något att
anmärka gällande MKB-beskrivningen i fråga.
Diskussion.
Diskussionen avslutades.
Beslut:
Förslaget godkändes.

/
Utdragsbestyrkande
24.9.2015

6

J
kan sf se k rete ra re

Protokollet framlagt till påseende

Lii k

Lausunto

e flfl
iira
sto

1 (2)
Dnro
V-451

28.9.2015

enrnaa91j

Uudenmaan ELY-keskus

PL 36

29 -09- 2015

00521 HELSINKI

UODLYA /oi cL//,’

Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 16.7.2015 (UUDELY/6/07.04/201 4)
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta koskien Gasum Oy:n
Finngulf LNG4erminaalin rakentamista Inkooseen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympähstökeskus on pyytänyt Liikenne
virastolta lausuntoa ympähstövaikutusten arviointiselostuksesta koskien
Gasum Oy:n hanketta LNG-terminaalin rakentamiseksi Inkooseen.

LHkennevirasto on antanut hankkeen ohjelmavaiheessa yksityiskohtaisen
lausunnon YVA-menettelyssä tarkasteltavista vaihtoehdoista sekä merilii
kenteen ja vesiväylien huomioon ottamisesta.
LNG-alusten ja muun alusiNkenteen turvallisuuden varmistamiseksi YVA
selostuksessa on mainittu mm. aluslNkenteen suojaetäisyydet väylällä kul
jettaessa. Liikennevirasto huomauttaa, että mahdollisista erityisvaatimuk
sista väylän käytön suhteen tulee olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä
Suomenlahden meriliikennekeskukseen, joka ylläpitää alueen alusliiken
nepalvelua, jotta toimenpiteiden vaikutusta väylälhkenteeseen ja
järjestelyihin voidaan arvioida hyvissä ajoin.
-

YVA-ohjelmavaiheen jälkeen Lhkennevirasto on päivillänyt Laivaväylien
suunnitteluohjeet (Lhkenneviraston ohjeita 31/2014), jonka teksti perustuu
mm. satamalaiturin ohitusetäisyyksien osalta PIANCin ohjeistukseen Har
bour Approach Ohanneis Design Guidelines (repod n° 121
2014). Väy
lämuutoksia suunniteltaessa em. ohjeistukset tulee huomioida muiden vi
ranomaisten turvallisuusvaatimusten ja -etäisyyksien ohella.
—

Hankkeen vaatimien väylämuutosten osalta Liikennevirasto ja muut väylän
käyttäjät kuten luotsit tulee pitää tietoisena suunnitelmista. Huomiota tulee
kiinnittää myös Balticconnector-hankkeen mahdollisesti aiheuttamiin vaiku
tukshn Inkoon väylälle sekä merenkulun kelluville turvalaitteille.

Simo Kerkelä
Yksikön päällikkö

Liike nnevl rasto
PL 33, 00521 Helsinki
Opastinsilta 12 A, 00520 Helsinki

Puhelin 0295 34 3000
Faksi 0295 34 3700
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Lausunto Gasum Oy:n Finngulf LNG-terminaalin rakentamishankkeen WA
selostuksesta
YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena Uudenmaan ELY on pyytänyt työ- ja elinkei
noministeriöltä 9.10.2015 mennessä lausuntoa Finngulf LNG-terminaalin rakentamis
hankkeen YVA-selostuksesta. YVA-konsulttina on Sito Oy. Hankkeen ympäristävaiku
tukset on arvioitu jo aiemmin, mulla arviointimenettely aloitettiin 28.5.2014 uudestaan
suunnittelutietojen tarkentuessa.
Finngulf LNG on Gasum Oy:n hanke rakentaa nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti
terminaali Suomeen. Terminaali loisi edellytyksiä kaasun kilpailukykyisemmälle han
kinnalle Suomen energiamarkkinoita ja tulevaisuudessa merilNkenteen ja kaasuverkon
ulkopuolisten tarpeita varten. Suomen ja Viron välinen maakaasun shrtoputki Baltic
connector oli merkittävä tekijä Inkoon valinnalle YVA-menellelyyn. Finngulf ja Baltic
connector ovat Euroopan unionin yhteisen edun hankkeita.
Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tarkastellaan LNG-terminaalin sijoittamista
Inkooseen Fjusön niemelle tai Fortumin voimalaitoksen sataman alueelle. Vaihtoehtoi
sesti terminaali voidaan toteuttaa kelluvana.
Työ- ja elinkeinoministeriö korostaa LNG-terminaalin ja siihen liittyen Balticconnectorin
suurta merkitystä, ei vain kansallisesti vaan laajemmin myös koko Itämeren alueelle.
Ministeriö näkee näiden hankkeiden parantavan merkittävästi kaasumarkkinoiden kil
pailukykyä ja toimivuutta sekä edistävän laajemmin energiamarkkinoiden toimivuutta.
Ministeriö pitää Finngulf LNG-terminaalia tarpeellisena, mutta ei ota kantaa pitääkö
LNG-terminaali sijoittaa Inkooseen Fjusön niemelle tai ennemmin Fortumin voimalai
toksen sataman alueelle. Huonoin vaihtoehto on nollavaihtoehto. J05 hanke ei toteudu
tämä johtanee muiden, luultavasti myös ympäristön kannalta haitallisempien, polttoai
neiden käytän kasvuun.
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Lausunto Gasum Oy Finngulf LNG-terminaalin rakentamishank
keen YVA-selostuksesta
YMRAKLK 21 .08.2014

§ 71
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristäkeskus, ympäristö-ja luon
nonvarat -vastuualue on pyytänyt kirjeellään 28.5.2014 (Dnro UUDE
LY/6/07.04/2014) Lohjan kaupungin lausuntoa Gasum Oy:n Finngulf
LNG-terminaalin rakentamishankkeen YyA-ohjelmasta viimeistään
1.9.2014. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristöja luonnonvarat -vastuualue toimii hankkeessa WA-lain tarkoillamana yh
teysviranomaisena. Ympäristötoimen johtosäännön mukaan kaupungin
lausunnon WA lain mukaisissa asioissa antaa ympäristö-ja rakennuslautakunta.
-

Ympäristövaikutusten arviointimenellely (WA) perustuu lakiin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä. AMointiohjelmassa esitellään hanke to
teuttamisvaihtoehtoineen ja esitetään suunnitelma siitä, miten ympäristövaikutukset arvioidaan ja millaisia osallistumisjärjestelyt ovat.

Hanke ja tarkasteltavat vaihtoehdot
Gasum suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG, engl.
liquefied natural gas) tuontia, varastointia ja jakelua pääosin olemassa ole
van maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinoiden tarpeisHn. Han
ke vaatii WA lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin (YyA-me
nettely). WA -menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
-

Täysimillainen LNG-terminaali lnkooseen Fjusön niemelle sekä maakaa
suputken rakentaminen Inkoosta Siuntioon (hankevaihtoehto 1)
Kelluva LNG-terminaali Fjusön niemen edustalle (hankevaihtoehto 2a) tai
Fortumin sataman edustalle /hankevaihtoehto 2 b) sekä maakaasuputken
rakentaminen lnkoosta Siuntioon.
Hanketta ei toteuteta (nollavaihtoehto)
-

-

-

LNG:n tuonti Suomeen mahdollistaa arviointiohjelman mukaan kaasun
hankintalähteiden monipuolistamisen ja lisää hankinnan joustavuutta sekä
huolto-ja toimitusvarmuutta. Terminaalin kautta Suomeen tuotava LNG
syötetään pääosin nykyiseen maakaasun siirtoverkostoon ja siirretään ole
massa olevan verkoston kautta käyttökohteisiin. Lisäksi LNG:tä voidaan
toimittaa terminaalista pienjakeluna kaasun siirtoputkiston ulkopuolelle
teollisuuden poltto- ja raaka-aineeksi Suomeen rakennettava LNG-termi
naali mahdollistaa nesteytetyn maakaasun käytön myös merilNkenteen
polttoaineena.
Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu huhtikuussa 2013 julkaistussa
ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa (Pöyry Finland Oy 2013a)
Tuolloin hankkeen sijoituspaikkavaihtoehtoja oli kaksi, joista toinen sijaitsi
Inkoon Joddbölessä ja toinen Porvoon Tolkkisissa. Hankkeen ympäristö-
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vaikutusten aiointi tehdaan nyt uudelleen terminaalin suunnitellun sijoi
tuspaikan muuttumisen vuoksi.
Hankkeeseen kuuluu maakaasun siirtoputki lnkoosta Siuntioon. Päätty
neen WA-menettelyn Inkoon suoitusvaihtoehdon ja tämän YVA-menette
lyn hankevaihtoehdon maakaasuputkilinjaukset poikkeavat toisistaan noin
kymmenen kilometrin osuudella.
Arviointiohjelman mukaan tässä hankkeessa ympäristövaikutuksilla tarkoi
tetaan LNG-terminaalin ja siihen liittyvien toimintojen rakentamisen ja toi
minnan aikaisia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ympäristöön. Tässä
hankkeessa keskeisimmiksi arvioidut selvitettävät vaikutukset arviointioh
jelman mukaan ovat:
vaikutukset ihmisten elinoloihin, vUhtyvyyteen ja virkistykseen,
vaikutukset vesistöihin, vesieliöihin ja kalastoon,
vaikutukset luontoon,
vaikutukset maisemaan
melu- ja päästövaikutukset
vaikutukset laiva- ja tieliikenteeseen.
-

-

-

-

-

-

Arviointiohjelma löytyy kokonaisuudessaan intemetistä osoitteesta:
www.ymparisto.fi/lngterminaaliinkooYVA
Hankkeen vaikutus Lohjan alueella
Hankkeeseen liittyvä uusi maakaasuputki kulkee pieneltä osin (n. 5 km:n
matkalla) Lohjan kaupungin alueella Teutarissa, Kopperträsketin itäpuolel
la. Linjaus noudattaa aiemmassa YVA-selvityksessä ollutta itäisempää lin
jausta, joka kulkee pääsääntöisesti peltoalueella. Linjaus on Lohjan kun
nanvaltuuston vuonna 1992 hyväksymässä yleiskaavassa (ei oikeusvaikut
teinen) merkitty MT (maatalous) -alueeksi. Linjaus yhtyy Siuntion puolella
Pölansissa olevaan nykyiseen maakaasuputkeen.
Maakaasuputken rakentaminen vaatii noin 30 -40 m leveän työmaa-alu
een. Rakentamisen ja maisemointityön jälkeen maanomistaja voi ottaa
työalueen jälleen maa- ja metsätalouskäyttöön. Käyttöoikeusalueelle (5 m)
ei saa kuitenkaan istuttaa puita. Peltoalueilla sen sijaan koko maakaasu
putken aluetta voi viljellä.
Aikaisemmasta hankkeesta on valmistunut Pöyry Oy:n tekemä ympäristövaikutusten arviointiselostus, jonka
mukaan kaikki tarkastellut vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten kannalta
toteuttamiskelpoisia ja niiden aiheuttamat ympäriställiset haitat ovat hyväk
syttäviä.
AMointiselostukseen Ihilyvässä luonto-osassa todetaan, että uusi putkilin
ja ei Lohjan kaupungin osuudella kulje arvokkaiden suojelualueiden tai
luontokohteiden läpi. Linjaus kulkee pääosin pellolla tai sen reunaosissa.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta on antanut 27.6.2013
masta YVA —selvityksestä seuraavan lausunnon:

§ 66 aikaisem

LOHJA

OTE PÖYTÄKIRJASTA

Ympäristö-ja rakennuslautakunta
YmM- i r!iphiusIautalwni

§71

§91

3

21.08.2014
24.09.2015

“Siltä osin kuin putkilinjaukset menevät Lohjan kaupungin alueella niin
WA -selostuksen selvitykset ovat riittäviä eikä niihin ole huomautettavaa.
Lohjan maankäytön kannalta hankkeen rakentamiselle ei ole esteitä.”
(Auli Kokkonen)
Erikseen jaettavat asiakirjat:
Arviointiohjelman tNvistelmä, sisällysluettelo sekä kartta maakaasuputken
suunnitellusta linjauksesta
-

Esitys
Yj

Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa Gasum Oy:n Finngulf LNG -termi
naalin rakentamisen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan
lausunnon:
Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa LNG -termi
naalin rakentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jakelu

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö-ja luon
nonvarat —vastuualue
Lohjan kaupunginhallitus

YMRAKLK 24.9.2015

§ 91

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus, ympäristö-ja luon
nonvarat vastuualue pyytää kirjeellään (Dnro UUDELY/6/07.04/2014)
16.7.2015 Lohjan kaupungilta lausuntoa Gasum Oy:n Finngulf LNG-termi
naalin rakentamishankkeen YVA-selostuksesta. Ympäristötoimen johto
säännön mukaan kaupungin lausunnon YVA-lain mukaisissa asioissa an
taa ympäristö- ja rakennuslautakunta.
-

—
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Hankeeseen liittyvä maakaasuputki kulkee pieneltä osin Lohjan kaupungin
alueella Teutarissa. Putkilinja ei Lohjan kaupungin osuudella kulje arvok
kaiden suojelualueiden tai luontokohteiden läpi. Linjaus kulkee pääosin
pellolla tai sen reunaosissa.
Arviointiselostuksen mukaan maakaasuputken vaikutukset ovat lähinnä ra
kentamisen aiheuttamia lyhytaikaisia vaikutuksia ja ilmenevät suppealla
alueella linjauksen lähiympäristössä. Rakentamisen aikana nykyinen kas
vipeite ja eläimistö häviävät väliaikaisesti maakaasuputken rakentamisen
työalueelta. Maankäyttöön voi aiheutua lyhytaikaisia ja paikallisia rajoituk
sia. Maakaasuputken rakentamisen aikaiset vaikutukset kohdistuvat erityi
sesti virkistyskäyttöön, sillä maanmuokkaustyöt saattavat estää tai häiritä
alueella INkkumista. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat raken
tamisen aikaiset vaikutukset on arvioitu kohtalaisiksi ja kielteisiksi. Ihmis
ten elinkeinoihin maakaasuputkella on myönteinen vaikutus työllisyyden
kautta. Maakaasuputken rakentaminen voi aiheuttaa merkittäviä vesistö
vaikutuksia, jos kalastollisesti arvokkaiden vesistöjen alituksia ei tehdä
suuntaporaamalla. Pohjavedelle maakaasuputken rakentaminen voi ai
heuttaa kohtalaisia kielteisiä vaikutuksia talousvesikaivojen lähettyvillä.
Maakaasuputki saattaa rikkoa yhtenäisiä maisema-alueita. Uudella putki
linjalla saattaa olla maisemakokonaisuuksia, kuten yhtenäisiä metsäisiä
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luonnonalueita tai maaseudun kulttuuriympäristöjä pirstova vaikutus. Li
säksi maisemavaikutuksia aiheuttavat maakaasuputkeen liittyvät muut ra
kenteet, kuten linkkimasto ja paineenvähennysasemat.(Auli Kokkonen)
Arviointiselostus löytyy osoitteesta:
www.ymparistoSi/IngterminaalUnkooYVA
Erikseen jaettavat asiakirjat:
Maakaasuputkilinjauksen sijainti
TNvistelmä arviointiselostuksesta

-

-

Esitys
Yj

Ympäristö-ja rakennuslautakunta antaa Gasum Oy:n Finngulf LNG -termi
naalin rakentamisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraa
van lausunnon:
Ympäristö- ja rakennuslautakunnalla ei ole huomauteifavaa LNG -termi
naalin rakentamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta,
siltä osin kuin se koskee Lohjan kaupungin alueella kulkevaa
maakaasuputkilinjausta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 29.9.2015
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GASUM OY:N FINNGULF LNG-TERMINAALIN RAKENTAMISHANKKEEN YVA
SELOSTUS, PUOLUSTUSVOIMIEN LAUSUNTO
1 YLEISTÄ
Gasum Oy suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuon
tia, varastointia ja jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkon
kautta Suomen energiamarkkinoiden tarpeishn. Tavoitteena on luoda
edellytyksiä kaasun kilpailukykyiselle hankinnalle Suomen energiamarkkinoita ja tulevaisuudessa merilNkenteen ja kaasuverkon ulkopuo
listen kohteiden tarpeita varten.
Gasum Oyja virolainen AS EG Vörguteenus suunnittelevat yhdessä
Suomen ja Viron maakaasun jakeluverkostoja yhdistävää Balticconnec
tor -maakaasuputkea. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenet
tely (WA-menettely) on toteutettu kummassakin maassa kansallisen
lainsäädännön ohjaamana. Hankkeen YVA-selostusten laatimisesta on
vastannut Pöyry Finland Oy ja YVA -ohjelmista Ramboll.
Balticconnector -maakaasuputki yhdistetään olemassa olevaan kaasu
verkostoon Suomessa ja Virossa sekä suunniteltuun LNG-terminaaliin
Inkoossa. Balticconnector mahdollistaa maakaasun kaksisuuntaisen
virtauksen Suomen ja Viron välillä. YVA-selostus ja kuulutus löytyvät
osoitteesta www.ymparisto.fi/balticconnectorYVA.
2 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEN ESIKUNNAN (PVLOGLE) LAUSUNTO
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Puolustusvoimilla on Inkoon merialueella operatUvisia tietojärjestelmiä
(rannikkoprikaati). Jos kyseessä olevan Inkoon LNG-terminaalin raken
nushankkeeseen liittyen suunnitellaan tai toteutetaan kaivuu-, ruoppa
us- tai muita vesirakennustoimenpiteitä, tulee merikaapeleiden sUainti
tarkistaa ja sopia tarvittavat kaapelinäytöt ja suunnitteluvaiheessa Merivoimien operatiivisesta järjestelmäkeskuksesta (MOJK) puh 0299
303654.
Hankkeen toteuttajan tulee varautua maksamaan mahdollisista lisätöis
tä aiheutuvat kustannukset kyseisen hankkeen rahoista eli jatkotyös
kentelyssä toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvien olemassa olevien
kaapelireittien sUrtojen, kaapeleiden rakentamisenaikaisten suojaami
sen tai muiden muutosten osalta kustannukset on kohdennettava muu
toksen aiheuttajalle.
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.
Esimerkiksi kuvissa 37 ja 41 ilmenevissä läjitysalueiden suunnittelussa
on pidettävä yhteyttä merivoimiin. Puolustusvoimat pidättää oikeuden
esittää lisää rajoittavia seikkoja, mikäli niitä lupa-asian edetessä tulee
esiin.
Puolustusvoimat esittää Gasum Oy:n Balticconnector maakaasuput
kihankkeen ja terminaalin osalta seuraavia lisäksi huomioita ja rajoituk
sia:
-

1. Suunnitellun laskulinjan (Inkoo) alueella olevan sotilasväylän
käytön esteettömyys
O
Operatiivisena seikkana on ensinnä huomioitava se, ettei maa
kaasuputken laskeminen ja sijoittaminen saa missään olosuh
teissa aiheuttaa salaisen sotilasväylän operatiivisen käytön es
tymistä.
2. Toiminta suoja-alueella
O
Käytettävissä olevien tietojen perusteella maakaasuputken las
kureitti leikkaa Porsön suoja-alueen luoteisreunan. Aluevalvonta
lain 17 §:ssä säädetään mm. seuraavia rajoituksia suoja-alueilla:
O
Rajoitukset suoja-alueella
Suoja-alueella ei saa ilman lupaa:
1) harjoittaa laitesukellusta eikä merenkulkuun tavanomai
sesti kuulumatonta vedenalaista toimintaa;
2) kalastaa pohjaa laahaavalla tai raskaalla pohjaan ankku
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roitavalla pyydyksellä, kuten nuotalla, troolilla tai isorysällä;
3) ankkuroida suomalaisiin merikarttoihin merkittyjen ankku
ripaikkojen ulkopuolelle muulla kuin huviveneellä, ellei se ole
merenkulun turvallisuuden, ylivoimaisen esteen tai hätätilanteen takia välttämätöntä;
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 aluevalvontaviranomai
sen toiminnasta on kuitenkin ilmoitettava 20 §:ssä tarkoitetul
le lupa viran omaiselle.
Näin ollen säännöksen 1 kohdan nojalla mm. kaikkeen ra
kentamis-, maa-aineksen nosto-, läjitykseen ja tutkimiseen ja
muuhun tavanomaiseen merenkulkuun kuulumattomaan ve
denalaiseen toimintaan on saatava aluevalvontaviranomai
sen lupa. Lupaviranomainen on aluevalvontalain 20 §:n nojal
la 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 edellyt
tämää toimintalupaa, vaan siihen pitää saada nimenomainen
suoja-alueviranomaisen lupa aluevalvontalain 20 §:n nojalla.
Tämä johtuu jo sUtä, että asianomainen viranomainen on se, jo
ka vastaa lupamääräysten täyttämisen valvonnasta
3. Puolustusvoimien ampuma-alue
O
Suunniteltu laskureitti kulkee ampuma-alueen EF D 36 ja 37 Iän
sireunassa. Alue tulee jatkossakin säilymään Puolustusvoimien
ampumakenttänä. Ampumakentän alueelle mahdollisesti raken
nettavan kaasuputken on oltava toteutukseltaan sellainen, että
se ei estä puolustusvoimien ampuma- ja muuta toimintaa alueel
la.
4. Sundvikin laiturin käyttö
O
Puolustusvoimat käyttää Huoltovarmuuskeskuksen alueella
Sundvikin lahdessa olevaa laituria tukeutumiseen. Laiturin jatkokäyttö on turvattava myös mahdollisen kaasuputken ja kaasu
terminaalin rakentamisen jälkeen.
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5. Kaasuputken risteäminen Puolustusvoimien kuitu- ja kupari
kaapelien kanssa
O
Suunnitellulla laskureitillä (sekä VE 1 että VE 2) on useita Puo
lustusvoimien kuitu- ja kuparikaapeleita. Kaapelirasite tulee
huomioida mahdollisen rakentamisen yhteydessä.
O
Rakentajan on tehtävä risteämissopimus merenpohjassa jo ole
vien kaapelin omistajien kanssa.
6. Toiminta talousvyöhykkeellä
O
Merenpohjaan koskeva rakentamistoiminta edellyttää talousvyö
hykelain tarkoittamaa 6 ja 7 §:n mukaista rannikkovaltion lupaa
toimenpiteelle niin, että ympäristölliset vaikutukset on tutkittu pe
rusteellisestija mahdollisista vahingoista, niiden korvaamisesta
ja ympäristön ennallistamisesta ja käyttämättömien laitteiden
poistamisesta, on asetettu riittävä vakuus.
7. Vanhojen miinojen ja räjähteiden raivaaminen talousvyöhyk
keellä
O
Merenpohjassa talousvyöhykkeellä olevien miinojen ja räjähtei
den raivaaminen ei kuulu suoraan puolustusvoimille ilman eri
määräystä ja ilman, että siitä aiheutuvista kustannuksista on
erikseen sovittu.
Rakennus- ym. töitä tehdessä tulee huomioida alueella ja läheisyydes
sä mahdollisesti kulkevat puolustusvoimien kaapelilinjat. Mahdollisten
kaapelilinjojen sijainti tulee selvittää hyvissä ajoin, vähintään kymme
nen (10) työpäivää ennen aioftua rakentamista. Kaikki kaapelinäytöt
tilataan Suomen Turvallisuusverkko Oy:ltä (STUVE); asiakaspalve
lu.stuve@erillisverkot.fi.
Rantautumispaikan, putken ja sen ympäristön suunnittelussa ja raken
tamisessa tulee olla tiiviissä yhteydessä puolustusvoimiin. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää puolustusvoimien nykyisHn ja mahdollisesti
suunnitteilla oleviin kaapeleihin. Merivoimien kaapeli- ja johtamisjärjes
telmäyhteyksiä hallinnoi Merivoimien esikunnan johtamisjärjestelmä
osasto. Se antaa kaapeli- ja johtamisjärjestelmistä oman lausuntonsa.
Merikaapeleiden sijainti tulee tarkistaa ja sopia tarvittavat kaapelinäy
töt jo suunnitteluvaiheessa Merivoimien operatiivisesta järjestelmäkes
kuksesta (MOJK) puh 0299 303654. Yhteyshenkilö Merivoimien esi
kunnassa on komentajakapteeni Torni Vesanen.
Kaivuu-, ruoppaus- ja rnuista vesirakennustoimenpiteistä tulee pyytää
erikseen Puolustusvoimien lausunto osoitteesta PVLOGLE, PL69,
33541 TAMPERE. Töiden aloittamisesta tulee ilmoittaa hyvissä ajoin
ennen rakentamista merivoimien esikunnalle.
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Tästä asiasta on syytä pyytää lausunto myös STUVE OY:ltä, osoittees
ta: asiakaspalvelu.stuve@erillisverkot.fi Erillisverkko-konsernin
vaihde on 029 444 0500
.

3 YHTEYSHENKILÖT
PVLOGLE pyytää, että rakentamishankkeen edetessä asiasta järjeste
tään puolustusvoimien kanssa neuvottelu, jossa käydään läpi kaikki
puolustusvoimia koskevat asiat.
Yhdyshenkilönä PVLOGLE:ssa on toimitila-asiantuntija Dl Eero Ruotsi
la, p 02 99 570 644. Merivoimissa asiasta antaa lisätietoja MERI VE:n
yhdyshenkilöt ovat komkapt RNhiaho (0299 303 630, iis
to.rNhiahomiI.fi) ja komkapt Torni Vesanen (0299 303 631, to
mi.vesanenmiI.fl Kaartin jääkärirykmentin yhdyshenkilö on suunnitte
Ilja Eeva Rusanen, p. 0299 421 413.
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Lausunto GASUM Oy:n Inkoon LNG-terminaalin YVA-selostuksesta

Uudenmaan liitto antoi lausunnon hankkeen WA-ohjelmasta 21.8.2014, jossa
se totesi silloin hankealueella voimassa olleen maakuntakaavatilanteen.
Voimassa olevien maakuntakaavojen osalta tilanteessa ei lausunnon
antamisen jälkeen ole tapahtunut muutosta. Voimassa olevassa Uudenmaan
maakuntakaavassa on osoitettu kohdemerkinnällä LNG-terminaalin
sijaintipaikka Fjusön niemimaalla, Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on
osoitettu yhteystarvenuolella maakaasun runkoputken yhteystarve
nuolimerkintänä Viron suunnasta Inkooseen sekä ohjeellisella
maakaasuputken merkinnällä Joddbölen pohjoispuolelta alkava Inkoon ja
Siuntion välinen yhteysputki.
Hankkeen YVA-ohjelmasta annetun lausunnon jälkeen Uudenmaan 4.
vaihemaakuntakaavan valmistelu on edennyt siten, että kaavaluonnos oli
nähtävillä 20.1 .-20.2.201 5.
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen satamamerkintä
Kaavaluonnoksessa käsiteltiin Uudenmaan satamaverkostoa osana
logistiikan kokonaisuutta. Uusi kaavaratkaisu perustuu shhen, että
satamaverkostosta osoitetaan maakuntakaavassa ainoastaan
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät satamat. Täten nähtävillä
olleessa kaavaluonnoksessa Inkoon sataman Ihkennealueen merkintä
esitettiin kumottavaksi ja se osoitettiin uudella satama- kohdemerkinnällä ja
osittain teollisuusalueen merkinnällä.
Samalla sataman kohdemerkinnän käyttöä laajennettiin siten, että sen
merkinnän kuvauksesta poistettiin viittaus kytkennästä taajamatoimintojen
alueeseen. Sataman merkinnällä osoitetuille alueille voi varsinaisen
satamatoiminnan lisäksi sijoittua myös muuta sataman toimintaan liittyvää
toimintaa kuten LNG-terminaali.

Uudenmaan liitto Nybnds fdrbund II Helsinki-Uusimaa Region
Esterinportti 2 B • 00240 Helsinki • Finland
+JSS 94767 41l toimlsto@uudenmaanlNttofl uudenmaan[iittoh
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Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksen
maakaasuputkimerkinnät
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksessa esitettiin
katkoviivamerkinnällä Maakaasun runkoputken ohjeellinen linjaus
Balticconnector-hankkeelle Virosta Inkooseen. Linjaus sisälsi kaksi eri
linjausvaihtoehtoa. Merkintä on yleispiirteinen ja se mahdollistaa
vaihtoehtoisten maihinnousupaikkojen suunnittelun Fjusön niemimaalla.
Samalla esitettiin Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan maakaasuputken
yhteystarvenuoli kumottavaksi.
Inkoon ja Siuntion välisen yhteysputken osalta Uudenmaan
maakuntakaavassa osoitettua ohjeellista Iinjausta muutettiin
kaavaluonnoksessa Joddbölen pohjoispuolella. Aiempi ohjeellinen linjaus
esitettiin kumoftavaksi noin 4 kilometrin matkalta ja se osoitettiin uuteen
paikkaan edelleen ohjeellisena linjauksena. Merkintä on yleisphrteinen ja se
mahdollistaa vaihtoehdon, jossa maakaasu tuotaishn yhdysputkella Fortumin
alueen LNG-terminaalivaihtoehdosta ja siitä edelleen Siuntion suuntaan.
Kaavaehdotuksen laatiminen Iuonnoksesta saadun palautteen pohjalta on
käynnissä. Tavoitteena on, että Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan
ehdotus olisi nähtävillä alkuvuodesta 2016. Uudenmaan liiton kotisivuilta
www.uudenmaanliitto.fi saa lisätietoja kaavaehdotuksen valmistelun
aikataulusta ja etenemisestä.
Uudenmaan liitolla ei ole huomautellavaa arviointiohjelmaan.
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Gasum Oy:n YyA-selostus, LNG-terminaali Inkoo
Turvallisuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutustunut Gasum Oy:n YyA
selostukseen koskien LNG-terminaalin sijoittamista Inkooseen Fjusön niemelle tai
Fortumin voimalaitoksen sataman alueelle. WA-selostus koskee myös hankkee
seen kuuluvaa maakaasun siirtoputkea Siuntion ja Inkoon kuntien alueilla.
Tukes pitää WA-selostusta kattavana. Tukes on erityisesti tutustunut niihin koh
tim YVA-selostuksessa, jotka liittyvät Tukesin toimialueen turvallisuutta koskevan
lainsäädännön piiriin (laki 390/2005 ja sen nojalla annetut asetukset).
Tukes toteaa, että WA-selostuksen suhteen ei ole oman toimialueen puitteissa
lausuttavaa.

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Yli-insinööri

Markus Kauppinen

Ylitarkastaja

Arto jaskari

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 6)
00521 Helsinki

Tampere
Kalevanfie 2
33100 Tampere

Vaihde 010 6052 000
www.tukesfi
Y-tunnus 1021277-9
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Vflte: Lausuntopyyntö 16.7.2015 (UUDELY/6/07.04/2014)
LAUSUNTO GASUM OY:N FINNGULF LNG-TERMINAALIN RAKENTAMISKANKETEA KOSKEVASTA
WA-SELOSTUKSESTA
Rudus Oy on tutustunut nähtävillä olevaan 17.4.2015 päivättyyn Gasum Oy:n
Inkoon Finngulf LNG —terminaalin rakentamishankkeen ympäristövaikutusten
arviojntiselostukseen ja lausuu seuraavaa:
Rudus Oy on lausunut ko. hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
28,8.2014. Viittaamme 28.8.2014 päivättyyn lausuntoommeja edellytämme,
että LNG-terminaalin rakentamishankkeen jatkosuunnittelussa ja mahdollisessa
toteutuksessa tulee riittävässä määrin huomioida Rudus Oy:n harjoittama
nykyinen kalliokiviainesten otto- ja jalostustoiminta Fjusön niemen länsipuolella.
Huomioida tulee myös Rudus Oy:n suunnitelmat Inkoon tuotantoalueen
laajentamiseksi. Suunnitelmat koskevat mm. kiviainesten ottoalueen
laajentamista, kierrätystoimintoja sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa.
Rudus Oy:llä on alueella otto- ja jalostustoiminta käynnissä aiemmin
myönnettyjen lupien mukaisesti. Edellä tarkoitetun laajentamishankkeen ‘rVAmenettely on päättynyt yhteysviranomaisen (Uudenmaan ELY-keskus) annettua
26.52015 lausuntonsa hankkeen ‘rVA -selostuksesta. Rudus Oy on kesällä 2015
hakenut uusia maa-aines-ja ympäristölupia, jotka koskevat kalliokiviainesten
ottamista, louhintaa, murskausta sekä mm. ylijäämälouheen vastaanottoa ja
puhtaiden yläämämaiden vastaanottoa Inkoo Shipplng Oy Ah:n omistamien
kiinteistöjen Viinivuori 149-432-1-45, Inkoon Satama 149-432-12-1, Viinimäki
149-466-1-26 ja Sällvik VII 149-466-1-33 alueella. Em. vireillä olevien lupien
mukaisen hankealueen ja Rudus Oy:n ‘rVA -hankealueen sijainnit on osoitettu
oheisessa liitekartassa (Liite 1).
Rudus Oy:llä ei ole muuta kommentoitavaa nyt nähtävillä olevasta Gasum Oy:n
‘rVA -selostuksesta.
Lisätietoja Rudus Oy:stä antavat tarvittaessa liiketoimintajohtaja Tuomo
Joutsenoja (puh. 0400 929 149, tuomo.joutsenoja@rudus.fl) ja
ympäristöpäällikkö Hanna Luukkonen (puh. 040 566 2050,
hanna.luukkonen@rudus.fi). Tätä ympäristövaikutusten arviointia koskevat
asiakirjat pyydämme toimittamaan osoitteeseen jouni.kahila@rudus.fi tai Rudus
Oy! Jouni Kahila, PL 49, 00441 Helsinki.

Rudus Oy, P1. 49 (Pmnssitie 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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§

185

Gasum Oy:n LNG-terminaali Inkoon Fjusössä
lausunto WA-selostuksesta

Rakennus-ja ympäristölautakunta 17,6.2015

—

lausunto YyA-ohjelmasta

—

§ 103

Gasum Oy on laatinut Fjusön LNG-terminaalia koskevan ympäristövaikutusten ar
viointiohjelman. ELY-keskus yhteysviranomaisena varaa Inkoon kunnalle mahdolli
suuden antaa ohjelmasta kirjallisen lausuntonsa viimeistään 1.9.2014.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 2.6.2014
jastossa ja kunnantalossa, sekä Internetissä osoitteessa
www.ymparisto.fi/IngterminaaliinkooYVA

—

1.9.2014 Inkoon kir

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto tulee nähtäville
lokakuun 2014 alussa osoitteessa: www.ymparisto.fi/lngterminaalHnkooYVA
Hanketta esitellään yleisölle keskiviikkona 13.8.2014 klo 18-20 Ingakodissa, Bölen
tie 98, 10210 Inkoo.
Kuulutuksessa ja yhteenvedossa hanketta kuvataan seuraavasti:
Gasum Oy suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastoin
tia ja jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinoiden tarpeisUn. Finngulf LNG-hanke on hankkeesta vastaavan ratkaisu
luoda edellytyksiä kaasun kilpailukykyisemmälle hankinnalle Suomen energiamark
kinoita ja tulevaisuudessa merilUkenteen ja kaasuverkon ulkopuolisten kohteiden
tarpeita varten.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT:
Hankevaihtoehto 1: Täysimittainen LNG-terminaali Inkooseen Fjusön niemelle, jon
ne sijoitetaan kaksi maanpäällistä säilötä ja höyrystyslaitos. Hankkeeseen kuuluu li
säksi massiivista maarakentamista, louhintaa, ruoppauksia, vesistötäyttöjä, meriläji
tystä sekä maakaasuputken rakentaminen Inkoosta Siuntioon.
Hankevaihtoehto 2: Kelluva LNG-terminaali Fjusön niemen edustalle (vaihtoehto
2a) tai Fortumin sataman edustalle (vaihtoehto 2b). Hankkeeseen kuuluu louhintaa,
ruoppauksia, meriläjitystä sekä maakaasuputken rakentaminen Inkoosta Siuntioon.
Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta. Maakaasun kulutuksen arvioidaan Iaskevan
ja muiden (esim. hUli, turve, puu, öljy) polttoaineiden käytön kasvavan.
Kopion oikeaksi todistaa
Inkoo 8.10.2015
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Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu huhtikuussa 2013 julkaistussa ympäris
tövaikutusten arviointiselostuksessa (Pöyry Finland Oy 2013a). Tuolloin hankkeen
sijoituspaikkavaihtoehtoja oli kaksi, joista toinen sijaitsi Inkoon Joddbölessä ja toi
nen Porvoon Tolkkisissa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehdään nyt uu
destaan terminaalin sijoituspaikan muuttumisen vuoksi. Hankkeeseen kuuluu maakaasun sNrtoputki Siuntion ja Inkoon kuntien alueella. Päättyneen YVA-menettelyn
Inkoon sijoitusvaihtoehdon ja tämän YVA-menettelyn hankevaihtoehdon maakaa
suputkilinjaukset poikkeavat toisistaan noin kymmenen kilometrin osuudella.
Ympäristövaikutukset ovat Fjusössä suurin piirtein samat kuin jo selvitetyssä pai
kassa kalasataman länsipuolella. Uudet selvitykset koskevat siksi mm. ruoppausten
vaikutusmallien päivitystä sekä pohja-, sedimentti- ja pohjaeläimistötutkimuksia,
missä niitä ei ole vielä tehty (Djupviken, Sundsviken). Lisäksi tutkitaan kalanpoikas
tuotantoa lahdissa ja ruoppausalueilla. Vesikasvillisuus kartoitetaan ja tehdään ar
keologisia selvityksiä. Fjusössä ja kaasuputken uuden linjauksen varrella tehdään
luontoselvitys. Melumalli päivitetään vastaamaan sijoitusta Fjusöhön, ja Fjusön alu
eella tehdään maisemaselvitys maastokäynteineen.
ja ympäristölautakunta huomautti 15.5.2012 lausunnossaan edellisestä
LNG-YVA-ohjelmasta että myös vaihtoehto, jossa terminaali sijoitetaan Fjusöhön,
jossa asemakaavassa jo on maakaasuterminaalivaraus, olisi tutkittava

-

2013 (Pöyry 2013a) projektivastaava on eritellyt perusteluja
luopua Fjusosta sijoitusvaihtoehtona Ruoppaustarve ei ole vaikuttanut paatoksen
perusteisun, vaan kyse on lahinna seuraavista syista merenkulun turvallisuus (knn
nittymispiste on linjassa tulovaylan kanssa) ja tilanpuute maa-alueella Suojaetai
syydet on otettu huomioon suunnittelussa. Merenkulun turvallisuus on tekijä, jonka
takia Fjusö ei enää ole sopiva vaihtoehto LNG-terminaalitoiminnalle.
Edellisen YyA:n valmistumisen jälkeen Joddbölen eri vaihtoehtoja on vertailtu alus
tavassa suunnitelmassa (Ramboll 2013), jossa täysimittaisen LNG-terminaalin sijoi
tusvaihtoehtoina on tarkasteltu kolmea päävaihtoehtoa, jotka ovat Inkoo Shipping
-alue, Fjusö ja Fortumin alue. Fortum todettiin vaativaksi, koska muita oheistoimin
toja ja hanketta katsottiin vaikeaksi sovittaa yhteen. Inkoo Shipping -vaihtoehdon to
teuttaminen edellyttäisi päätöstä kunnan jätevedenpuhdistamosta sekä hankkeen
sopeuttamista Rudus Oy:n suunnitelmiin. Päätettiin suositella täysimittaisen LNG
terminaalin rakentamista Fjusön niemelle. Etuna on voimassa oleva asemakaava,
joka sallii terminaalin rakentamisen alueelle ja se, ettei vaihtoehto edellyttäisi eri
koisratkaisuja.
Julkisuudessa ja YVA-ohjelmassa Fjusö-vaihtoehto esitetään jo valittuna.
Kopion oikeaksi todistaa
u
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Valmistelija: ympäristöpäällikkö Patrik Skult

Esitys (PS):
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että LNG-terminaalin tarkka sijoituspaik
ka Joddbölessä on selvitettävä sellaisessa YVA-prosessissa, jossa vaihtoehtoja
vertaillaan kohta kohdalta samassa prosessissa. Ei siten, että on kaksi toteutettua
YVA.prosessia, joiden mukaan kumpikin vaihtoehto on mahdollinen, vaan siten, et
tä käy selvästi ilmi, mikä on parempi vaihtoehto eri näkökulmista katsottuna.
Tähän YVA-prosessiin on siksi otettava mukaan uutena hankevaihtoehtona 3
LNG-terminaalin sijoitus Inkoo Shipping -vaihtoehdon mukaan. Koska YyA-selvitys
on tältä osin jo tehty, on vain tehtävä vertailu samojen lähtökohtien ja kriteerien mu
kaan. Esim. 165000 m3 suuruisten säiliöiden lukumäärä on Inkoo Shippingin YVA
vaihtoehdossa kolme, mutta Fjusön vaihtoehdossa kaksi. Inkoo Shipping
-vaihtoehtoa supistamalla voidaan esim. välttää kunnan jätevedenpuhdistamon siir
to’?
Fjusön asemakaava sisältää maakaasuterminaalivarauksen, mutta ei mitään rajoi
tuksia esim. rakennuskorkeuden suhteen, mikä lienee virhe. Kaavamuutoksen 1992
yhteydessä esiteltyjen havainnepiirustusten ja alustavien suunnitelmien mukaan
ajatuksena oli, että säiliöt louhitaan kallioon siten, että pohjan taso on -10 m me
renpinnasta.
Asemakaavan edellyttämä suojavyöhyke, jonka korkeudet ovat +15-20 m, vähentä
vät myös säiliöiden näkyviin jäävää osaa. Säiliöt olivat myös matalampia kuin nyt
suunnitellut. Tämä sopeutus maastoon lienee ollut edellytys, kun kunta hyväksyi
asemakaavamuutoksenl992. Merkinnät on sen jälkeen siirretty Joddbölen asema
kaavaan 2009 ilman keskusteluja tai vaikutusten arviointia kaavaselostuksessa.
Asemakaavan soveltaminen siten, että 45 m korkeat säiliöt sijoitetaan korkeudelle +
5 m nykyisen WA-ohjelman mukaisesti, ei vastaa asemakaavan alkuperäistä tar
koitusta maiseman huomioon ottamisen suhteen.
Tähän YVA-prosessiin on siksi otettava uutena hankevaihtoehtona Ib täysimittai
nen LNG-terminaali Inkoon Fjusön niemellä siten, että kaksi maanpäällistä säiliötä
ja höyrystyslaitos sijoitetaan siten, että säiliöiden pohjat ovat tasolla -10 m tai sy
vemmällä, ja myös höyrystyslaitos sijoitetaan siten, ettei se näy maisemassa,
Maisemallisesti Fjusö sijaitsee keskeisellä paikalla väyläristeyksessä ja Kyrkfjärde
nin ja Inkoon kirkonkylän tuloväylän kohdalla. Suuret säiliöt ja/tai LNG-alukset ovat
juuri tässä paikassa paljon maisemaa häiritsevämpiä kuin Inkoo Shipping
-vaihtoehdossa sisempänä lahdessa, lähempänä satamaa ja voimalaa.
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Fjusö-vaihtoehdon ruoppausmassojen määräksi arvioidaan 598 000 m3 (josta
81 000 m3 louhetta, joka otetaan talteen), jäljelle jäävä määrä on huomattavasti
enemmän kuin Inkoo Shipping -vaihtoehdon 164 000 m3, joka on tarkoitus läjittää
mereen. Mistä erotus johtuu?
Ruoppausmassojen sijoittaminen maalle on myös selvitettävä varmuusvaraston
alueella on suuri vesiallas, jonka käyttötarkoitus ei ole selvä. Louhetta ei tule läjit
tää, vaan käyttää hyödyksi.
—

Djupvikenin ja Sundvikenin sisäosien täyttämistä ei voida pitää hyötykäyttönä, vaan
tällaisia toimenpiteitä on voitava välttää ja korvattava Fjusön mahdollinen tilanpuute
mantereelta.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Rakennus-ja ympristöIautakunta 8.9.2015 § 115

Lausunto YVA-selostuksesta
YVA-selostus on päivätty 17.4.2015. Selostus on nähtävillä 10.8.—9.10.2015 kun
nantalon infopisteessä, Rantatie 2, ja osoitteessa:
http:/fwww.ymparisto.flhlngterminaaliinkooWA
Hanketta esiteltiin yleisölle keskiviikkona 19. elokuuta klo 18.00—20.00 Wilhelmsda
lissa, Ola Westmanin puistotie 1,10210 Inkoo.
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti. Ne on osoitetta
va Uudenmaan ELY-keskukselle ja jätettävä viimeistään 9. lokakuuta 2015.
ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta ja kaikki siitä jätetyt mielipiteet ja lau
sunnot julkaistaan joulukuun puolivälissä YVA-lausunnon jälkeen osoitteessa:
http:f/www.ymparisto.fi/lngterminaaliinkooYVA
Hankevaihtoehdot ovat muuttuneet jonkin verran ohjelmavaiheen vaihtoehdoista.
Fjusön vaihtoehtoa 1 on laajennettu kahdella alavaihtoehdolla siten, että la on al
kuperäinen, kaksi suurta 165 000 m3 säiliötä, lb, kaksi suurta 10000Dm3 sa iötäja
1, kaksi 50 000 m3 säiliötä.
Suunnitelmista täyttää vesialueita Djupvikenissä ja Sundvikenissä on luovuttu.
Kopion oikeaksi todistaa
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Lisäksi on tutkittu hankevaihtoehtoa 2a, kelluva terminaali Ejusön edustalla tai 2b
Fortumin sataman edustalla.
Sijoitusta lnkoo Shipping -alueelle on kommentoitu/aMoitu tekstiruuduin, mutta ei
tasavertaisena hankevaihtoehtona.
Vaihtoehdoissa 1 ja 2a (Fjusön edustalla) ruoppausten laajuudeksi on arvioitu
125 000 m3 10,4 ha alueella. Fortumin sataman edustalla on ruopattava 501 000 m3
14,5, ha alueella. Kaikissa vaihtoehdoissa Fjusön ja Skämmön välille on ruopattava
6,7 ha kääntymisrengas, 138 000 m3. Ruoppausmassat kuljetetaan n. 600 m3 kan
tavilla proomuilla n. 20 km merelle n. 55 m syvyyteen.
Luontoselvityksiä on tehty Fjusössä ja kaasujohdon itäisen vaihtoehdon alueella
Joddbölestä Siuntioon. Rakentaminen ei koske Fjusön arvokkaimpia alueita, mutta
metsäympäristön katoaminen vaikuttaa niihin epäsuorasti. Kaasujohdon varrella on
johdon kanssa risteäviä IHto-orava-alueita.
Rakennusvaiheen aikana kielteiset vaikutukset ympäristöön ja naapuruston viihty
vyydelle ovat huomattavat aiheuttaen melua ja pölyämistä ja muuttaen maisemaa.
Ruoppaukset vaikuttavat kalakantaan ja merimiljööseen. Haitat ovat kuitenkin ohimeneviä lukuun ottamatta maiseman muutosta, joka jää pysyväksi käyttövaiheessa.
Erityisesti Fjusö-vaihtoehdoista la ja lb aiheutuu hyvin huomattavia kielteisiä vai
kutuksia maisemalle ja huomattavia kielteisiä vaikutuksia elinolosuhteille ja vHhty
vyydelle.
Fjusön hankevaihtoehdosta luja LNG-laivavaihtoehdoista 2aja 2b aiheutuu huo
mattavia kielteisiä vaikutuksia maisemalle, mutta muutoin kohtuullisia tai vähäisiä
kielteisiä vaikutuksia.
Valmistelija: ympäristöpäälilkkö Patrik SkuIt

Esitys (PS):
YVA-selostuksessa on ansiokkaasti tunnistettu ja kuvailtu hankkeen tärkeimmät
vaikutukset. Toteutettavaksi on ensi sijassa valittava vähiten kielteisiä vaikutuksia
aiheuttava vaihtoehto.
Kaasujohto Siuntioon on suhteellisen ongelmaton edellyttäen, että vesistöt ohite
taan käyttäen suuntaavaa porausteknUkkaa ja että liito-oravaesNntymien jatkuvuus
turvataan parhaalla mahdolliseNa tavalla.
Nyt käsillä olevista kaasuterminaalin hankevaihtoehdoista pienimmät kielteiset ym
päristövaikutukset omaa vaihtoehto 2a, Fjusön edustalle sijoitettavalla LNG
säilläalus.
Kopion oikeaksi todistaa
Inkoo 8.10.2015
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Jos terminaali rakennetaan maalle, matalilla säiliöillä toteutettava vaihtoehto lc
vastaa lähinnä sitä, mitä tarkoitettfln Fjusön rakennuskaavaa laadittaessa. Vaihto
ehdoissa la tai lb asemakaava on käsiteltävä uudelleen.
Maiseman kannalta ja naapurien viihtyvyyttä ja muita ympäristövaikutuksia ajatellen
on kuitenkin selvää, että aikaisemmin selvitetty maalle sijoitettava LNG-terminaali,
Inkoo Shipping -vaihtoehto on paras. Mahdolliset erimielisyydet, jotka liittyvät
maankäyttöön ja LNG-terminaalihankkeen yhdistämiseen, Rudus Oy:n hankkeisfln,
satamatoimintaan ja kunnan puhdistamoon voidaan ja on ratkaistava asemakaavoi
tuksella.
Lautakunta katsoo, että Joddbölen asemakaavaa on muutettava nopeasti siten, että
se mahdollistaa kelluvan LNG-terminaalin Fjusön edustalle ja Inkoon Shippingin sa
taman ja kalastaman väliselle alueelle ja maaterminaalin Inkoo Shipping -alueelle.
Päätös:
Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus 28.9.2015 § 185

Esitys:
Kunta antaa asiassa seuraavan lausunnon:
Fjusö-vaihtoehto on paras, koska alue on jo valmiiksi suunniteltu toimintaa varten ja
sallii siten hankkeen joustavan etenemisen.
Kunta on valmis sopeuttamaan suunnittelunsa hankkeen tarpeiden mukaan.
Perustelu:
Kunnan strategia.
Käsittely:
Jäsen Isoaho esitti, että kunnanhallitus antaa lausuntonaan asiassa rakennus- ja
ympäristölautakunnan antaman lausunnon. Esitys ei saanut kannatusta, joten se
raukesi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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§

185

Gasum Oy:s LNG-terminal 1 ingå, Fjusö
tande om MKB-beskrivning

—

utlåtande om MKB-program

—

utiä

Byggnads- och miönämnden 17.6.2015 § 103

Gasum Oy har uppgjod ett program för miijökonsekvensbedömning av en LNG
terminal på Fjusö. NTM-centralen som kontaktmyndighet bereder ingå kommun
möjIighet att skriftligen iittala sig om programmet senast 1.9.2014.
Konsekvensprogrammet är framlagt till påseende för alimänheten 2.6.2014
1.9.2014 på i lngå bibiotek och på Kommungården.
På webben www.miljo.fl/lngterminalenjngaMKB

—

Utiåtandet av Närings-, trafik- och miljöcentraien i Nyland kommer att finnas till på
seende i början av oktober år 2014 på internet: www.miljo.fi/lngterminaieningaMKB
Projektet presenteras för alimänheten på onsdagen den 13.8.2014 kI. 18 -20 i inga
hemmet, Bölevägen 98, 10210 ingå.
1 kungörelsen och sammandraget beskrivs projektet som föijer:
Gasum Oy planerar import, Iagring och distribution av fiytande naturgas (LNG) för
energi-tnarknadens behov 1 Finland, huvudsakligen via det befintiiga naturgasnätet.
Med Finngulf LNG-projektet viii den projektansvarige skapa förutsättningar för eil
mer konkurrenskraftigt inköp av naturgas för den finska energimarknaden och i
framtiden för marint bruk och kunder utanför det befinthga naturgasnätet.
ALTERNATIV 8DM SKALL GRANSKAS:
Projektalternativ 1: En fullskalig LNG-terminal på Fjusö udde i lngå, där två cister
ner ovan jord och en förångningsanläggning placeras. Projektet omfattar dessutom
schaktning, brytning, muddringar, utfyllnad av vattenområden, deponering av jord
massor i havet samt byggnad av ett naturgasrör från Ingä till Sjundeå.
Projektalternativ 2: En fiytande LNG-terminal utanför Fjusö udde (alternativ 2a) elier
utanför Fortums hamn (aiternativ 2b). Projektet omfattar biytning, muddringar, de
ponering av jordmassor i havet samt byggnad av ett naturgasrör från lngå till Sjun
deå.
Noflaiternativet: Projektet genomförs inte. Konsumtionen av naturgas väntas
minska och användningen av andra bränslen (t.ex. kol, torv, trä, oija) äka.
Projektets miljökonsekvenser bedömdes i en mNjjökonsekvensbeskrivning som ut
gavs i aprll 2013 (Pöyry Finland Oy 2013a). Då hade projektet två placeringsalter
nativ, av vilka det ena iåg i Joddböie i Ingå och den andra 1 Tolkis 1 Borgå. Bedöm
ningen av projektets miljökonsekvenser utförs nu på nytt på grund av att termina
Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå torsdag den 8 oktober 2015
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iens förläggningsplats har ändrats. Prajektet omfattar även ett rör för överföring av
naturgas på Sjundeå och Ingå kammuners områden. Linjen för naturgasrören i pia
ceringsalternativet sam ingår i den slutförda miljökansekvensbedömningen och pro
jektalternativet 1 della MKB-förfarande avviker från varandra på en cirka tio kilome
ter Iång sträcka.
Miijökansekvenserna på Fjusö är 1 många hänseenden de samma sam på den re
dan Konsekvensbedömda piatsen väster cm fiskehamnen. De nya utredningar sam
görs gälier därför bI.a. uppdatering av madeilerna för simuiering av eifekterna av
muddringa och batten- sediment- och bottendjursundersökningar där sådana into
tidigare gjorts (Djupviken, Sundsviken). Dessutam undersöks fiskyngelproduktianen
1 vikarna och i muddringsområdena. Vattenväxtligheten kartiäggs. Arkealagiska ut
redningar görs. Naturinventering på Fjusö och iängs gasrörets nya Iinjedragning.
Builermodeilen uppdateras att motsvara piaceringen på Fjusö, och en iandskapsut
redning 1 Fjusöområdet omfattande ett terrängbesök.

-

-

—

Byggnads- och miijönämnden påpekade 1 sitt utiåtande 15.5.2012 am MKB
pragrammet för den förogående LNG-MKB:n att ackså alternativet att piacera ter
minalen på Fjusö där detaljpianen redan har en resewering för naturgasterminai
barde undersökas.
1 MKB-beskrivningen 2013 (Pöy 2013a) har den prajektansvariga specificerat mctiveringarna för att avstå från Fjusö sam placeringsaiternativ 1 MKB-beskrivningen.
Muddringsbehavet har inte påverkat grunderna för beslutet, utan det är främst föl
jande orsaker: sjöfartens säkerhet (förtöjningspunkten befinner sig 1 knje med den
inkommande farieden) och utwmmesbrist på Iandamrådet. Skyddsavstånden har
beaktats i pianeringen Sjafartens sakerhet ar en faktar sam gar att Fjusa inte
är ett Iämphgt aiternativ för LNG-terminalverksamhet.
att föregående MKB färdigställts har en jämförelse mellan oFka aiternativ i
Jaddböie gjorts i en preliminär pian av RambaN 2013 där man som piaceringsaiter
nativ för en fuNskahg LNG-terminai granskat tre huvudaiternativ. Dessa är inkoo
Shipping- området, Fjusö, och Fartums amråde. Fartum kanstaterades vara krä
vande på grund av svärigheten att sammanpassa de andra närhggande funktioner
na och projektet. Genomförandet av alternativet inkaa Shipping skuiie förutsätta
beslut am kammunens vattenreningsverk samt anpassning av projektet med Rudus
Oy:s pianer. Man besiutade rekammendera byggnad av en fuflskalig LNG-terminai
på Fjusö udde. Fördeien är en gällande detaijpian som tillåter byggande av en ter
minai 1 amrådet och att alternativet inte skulie kräva specialiösningar.
i offenthgheten och i MKB-pragrammet framstäfls Fjusö—aiternativet sam redan vait.
Beredning: miljöchef Patrik Skult

Försiag (P5):
Byggnads- och miljönämnden kanstaterar att vaiet av exakt piaceringspiats för
LNG-terminaien 1 Jaddböle bör utredas i en MKB-pracess där aiternativen jämförs
punkt för punkt i samma pracess. Inte så att det finns två genamförda MK8Pratokollsutdragets riktighet bestyrker
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processer som säger stt bägge alternativen är möjiiga, utan så stt det klart framgår
vilket som är det bättre alternativet, ur olika synvinklar betraktat.
Därför bör 1 denna MKB-process som ett nytt projektalternativ 3 intas placering av
LNG-terminalen enligt Inkoo Shipping alternativet. Eftersom MKB-utredningarna
till denna del redan är gjorda, gäller det bara att se till stt jämförelserna görs utgå
ende från samma utgångspunkter och kriterier. T,ex. antalet cisterner å 165000 m3
är i Inkoo Shipping MKB alternativet 3 st medan det i Fjusö är 2 st. Med en redu
cerad storlek på Inkoo Shipping alternativet kan t.ex. flyttning av kommunens re
ningsverk undvikas?!
—

—

—

Detaljplanen för Fjusö innehåller reservering för en naturgasterminal, men har inga
begränsningar för t.ex. byggnadshöjd, vilket torde vara ett misstag. EnIigt de illust
rationsritningar och preliminära planer som presenterades i samband med plane
ändringen 1992 var tanken stt cisternerna sprängs ned 1 berget så stt bottnen ligger
på -10 m under havsytans nivå
Den skyddszon med höjder pä +15-20 m som detaljplanen förutsätter minskar
också den del av eisternerna som är synliga. Cisternerna var också lägre än de nu
planerade. Denna anpassning till landskapet torde ha varit en förutsättning dä
kommunen 1992 godkände detaljplaneändringen. Beteckningarna har sedan över
förts till Joddböle detaljplan från 2009 utan desto vidare diskussion eller konse
kvensbedömning i planbeskrivningen. Ett tillämpande av detaljplanen så stt cister
nerna anläggs på + 5m och 45 m höga enligt nuvarande MKB-program motsvarar
inte detaljplanens ursprungliga intentioner beträifande hur landskapet skulle beak
tas.
Därför bör i denna MKB-process som ett nytt projektalternativ Ib intas en fullska
lig LNG-terminal p Fjusö udde i lngå, där två cisterner ovan jord och en förång
ningsanläggning placeras så att cisternernas botten är på nivän -10 m eller djupare
och också förångningsanläggningen placeras så stt den inte syns i Iandskapet.
Landskapsmässigt ligger Fjusö på en central plats vid en farledskorsning och infar
ten till Kyrkfjärden och lngå kyrkby. Stora cisterner och/eller LNG-fartyg just här är
mycket mera störande i landskapet än de är i Inkoo Shipping-alternativet längre in i
viken, närmare hamnen och kraftverket.
Muddringsmassorna har för Fjusö-alternativet beräknats uppgå till 598 000 m3 (av
vilket 81 000 m3 sprängsten, som tas till vara), resterande mängd är betydligt mera
än Inkoo Shipping- alternativets 164 000 m3 som avses dumpas till havs. Vad beror
skillnaden på?
Placering av muddermassor på and bör också utredas på säkerhetslagrets om
råde finns en stor vattenbassäng, vars användningsändamål inte är klart. Spräng
stenen bör inte deponeras, utan användas till nytta.
Igenfyllning av Djupvikens och Sundviken innersta delar kan inte ses som nyttoan
vändning utan sådana åtgärder bör kunna undvikas, och eventuell utrymmesbrist
på Fjusö kompenseras på fastlandet.
—
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Beslut:
Godkändes.

Byggnads- och miljönämnden 8.9.2015 § 115

Utlåtande cm MKB-beskdvningen
MKB-beskrivningen är daterad 17.4.2015. Den är framlagd till påseende 10.8.—
9.10.2015 på Kommungårdens infopunkt, Strandvägen 2, och på Internet:
www.miljo.fi/lngterminaleningaMKB
Projektet presenterades för ailmänheten onsdagen den 19 augusti klockan 18.00—
20.001 Wilhelmsdal, Ola Westmans all 1, 10210 lngå.
Asikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen.
Dc skall riktas till NTM-centralen 1 Nyland och inlämnas senast den 9 oktober 2015.
NTM-centralens utlåtande om MKB-beskrivningen och alla inlämnade åsikter
och utlåtanden om den publiceras på internet i mitten av december på adressen
www.miljo.fi/lngterminaleningaMKB efter det att MKB-utlåtandet givits.
Projektalternativen har förändrats något från de alternativ som fanns programske
det, Alternativ 1 på Fjusö har utökats mcd två underalternativ, så att la är det ur
sprungliga mcd två stora oisterner på 165 000 m3, Ib två oisterner på 100 000 m3
och 1 c två cisterner på 50 000 m3.
Planerna på att fylla ut vattenområden 1 Djupviken och Sundviken har slopats.
Projektalternativet mcd flytande terminal 2a utanför Fjusö eller 2b utanför Fortums
hamn har undersökts.
Placering på Inkoo Shipping- området har kommenterats/bedömts 1 textrutor, men
into som jämbördigt projektalternativ.
Muddringarnas omfattning har i alternativ 1 och 2a (utanför Fjusö) beräknats till
125 000 m3 på ett 10,4 ha stort område. Utanför Fortums hamn krävs muddring av
501 000 m3 på ett 14,5 ha stort område. 1 alla alternaflv bör en vändcirkel mellan
Fjusö och Skämmö muddras på 6,7 ha och 138 000 m3. Muddermassorna trans
porteras på pråmar mcd ca 600 m3 dräktighet ut till havs ca 20 km på ca 55 m djup.
Naturinventeringar har utförts på Fjusö och längs det östra alternativet för gasled
ning från Joddböle till Sjundeå. De värdefullaste områdena på Fjusö berörs inte av
byggandet, men påverkas indirekt av skogsmiljöns försvinnande. Längs gasleding
en finns områden mcd flygekorre som korsas av ledningen.
Under byggnadsskedet är de negativa konsekvenserna på omgivningen betydande
Protokollsutdragets riktiyhet bestyrker
Ingå torsdag den 8 oktober 2015

c1-a
7kt
MarinaAvellan
kanslist

INGA KOMMUN

PRCTDKCLLSUTDRAG

Organ
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
28.09.2015

Paragraf
185

Sida
5

för grannarnas trivsel, genom buller, damm, och förändring av landskapet och ge
nom muddringarna på fiskbestånd och havsmiljön. Olägenheterna är ändä övergå
ende, utom beträifande förändringen av landskapet som kvarstår under driftskedet.
Speciellt Fjusö-alternativen la och lb medför mycket betydande negativa konse
kvenser för Iandskapet och betydande negativa konsekvenser för Ievnadsförhållan
den och trivsel.
Projektalternativen Ic på Fjusö och LNG-fartygsalternativen 2a och 2b medför be
tydande negativa konsekvenser för landskapet, men har 1 övrigt måttliga eller ringa
negativa konsekvenser.
Beredning: miijöchef Patrik Skult

Förslag (P5):
MKB-beskrivningen har på ett förtjänstfullt sätt identifierat och beskrivit de viktigaste
konsekvenserna av projektet. Vid förverkiigandet bör alternativ med de minsta ne
gativa konsekvenserna 1 första hand väljas.
Gasiedningen till Sjundeå är relativt problemfri, förutsatt att vattendragen passeras
med användande av riktad borrningsteknik och flygekorrförekomsternas fortbestånd
säkras på bästa sätt.
Av de nu aktuella projektalternativen för gasterminalen har alternativ 2a, ett LNG
lagerfartyg vid Fjusö, de minsta negativa miökonsekvenserna.
Cm terminalen byggs på land är alternativ lc med Iåga cisterner närmast det som
avsågs då byggnadsplanen för Fjusö gjordes upp. För alternativen la eller lb bör
detaljplanen tas till ny behandling.
Ur landskapssynpunkt och med tanke på grannarnas trivsel och andra miljökonse
kvenser är det ändå klart att det tidigare utredda Inkoo Shipping-alternativet för
LNG-terminafen på land är det bästa alternativet. Eventuella meningsskiljaktigheter
om markanvändningen och sammanjämkning av LNG-terminalprojektet, Rudus
Oy:s projekt, hamnverksamheten och kommunens reningsverk kan och bör lösas
genom detaljplanering.
Nämnden anser att detaljplanen för Joddböle i snabb takt bör omarbetas sä att den
möjliggör piacering av en fiytande LNG-terminal vid Fjusö och i området meTian
Inkoo Shippings hamn och fiskehamnen och en landterminal pä Inkoo Shipping
området.
Beslut:
Godkändes.

Kommunstyrelsen 28.9.2015

§ 185

Förslag:
Kommunen ger följande utlåtande i ärendet:
Protokollsutdragets riktighet bestyrker
Ingå torsdag den 8 oktober 2015
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Fjusö-alternativet är bäst med tanke på att projektet ska framskrida smidigt då cm
rådet är redan färdigt pianerat för verksamheten.
Kommunen är färdig att anpassa sin planering enligt projektets behov.
Motivering:
Kommunens strategi.
Behandling:
Mediem Isoaho föreslog att kcmmunstyrelsen ger byggnads- och mlljönämndens
utlåtande sam sitt utlåtande i ärendet. Försiaget fick inget understöd och färföll.
Beslut:
Godkändes.
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Gasum Oy:n LNG-terminaali Inkoon Fjusössä
lausunto YVA-selostuksesta

—

lausunto YyA-ohjelmasta

—

Rakennus-ja ympristÖIautakunta 1762015 § 103

Gasum Oy on laatinut Fjusön LNG-terminaalia koskevan ympäristövaikutusten ar
viointiohjelman. ELY-keskus yhteysviranomaisena varaa Inkoon kunnalle mahdolli
suuden antaa ohjelmasta kirjallisen lausuntonsa viimeistään 1.9.2014.
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 2.6.2014
jastossa ja kunnantalossa, sekä Internetissä osoitteessa
www.ymparisto.flhlngterminaaliinkooYVA

—

1.9.2014 Inkoon kir

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto tulee nähtäville
lokakuun 2014 alussa osoitteessa: www.ymparisto.fi/lngterminaalUnkooYVA
Hanketta esitellään yleisölle keskiviikkona 13.8.2014 klo 18-20 Ingakodissa, Bölen
tie 98, 10210 Inkoo.
Kuulutuksessa ja yhteenvedossa hanketta kuvataan seuraavasti:
Gasum Oy suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastoin
tia ja jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinoiden tarpeisfln. Finngulf LNG-hanke on hankkeesta vastaavan ratkaisu
luoda edellytyksiä kaasun kilpailukykyisemmälle hankinnalle Suomen energiamark
kinoita ja tulevaisuudessa merilflkenteen ja kaasuverkon ulkopuolisten kohteiden
tarpeita varten.
ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT:
Hankevaihtoehto 1: Täysimittainen LNG-terminaali Inkooseen Fjusön niemelle, jon
ne sijoitetaan kaksi maanpäällistä säilötä ja höyrystyslaitos. Hankkeeseen kuuluu li
säksi massHvista maarakentamista, louhintaa, ruoppauksia, vesistötäyttöjä, meriläji
tystä sekä maakaasuputken rakentaminen Inkoosta Siuntioon.
Hankevaihtoehto 2: Kelluva LNG-terminaali Fjusön niemen edustalle (vaihtoehto
2a) tai Fortumin sataman edustalle (vaihtoehto 2b). Hankkeeseen kuuluu louhintaa,
ruoppauksia, meriläjitystä sekä maakaasuputken rakentaminen Inkoosta Siuntioon.
Nollavaihtoehto: Hanketta ei toteuteta. Maakaasun kulutuksen arvioidaan laskevan
ja muiden (esim. hUli, turve, puu, öljy) polttoaineiden käytön kasvavan.
Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 16.9.2015
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Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu huhtikuussa 2013 julkaistussa ympäris
tövaikutusten aMointiselostuksessa (Pöyry Finland Oy 2013a). Tuolloin hankkeen
sijoituspaikkavaihtoehtoja oli kaksi, joista toinen sijaitsi Inkoon Joddbölessä ja toi
nen Porvoon Tolkkisissa. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi tehdään nyt uu
destaan terminaalin sijoituspaikan muuttumisen vuoksi. Hankkeeseen kuuluu maakaasun sUrtoputki Siuntion ja Inkoon kuntien alueella. Päättyneen YVA-menettelyn
Inkoon sijoitusvaihtoehdon ja tämän YVA-menettelyn hankevaihtoehdon maakaa
suputkilinjaukset poikkeavat toisistaan noin kymmenen kilometrin osuudella.
Ympäristövaikutukset ovat Fjusössä suurin piirtein samat kuin jo selvitetyssä pai
kassa kalasataman länsipuolella. Uudet selvitykset koskevat siksi mm. ruoppausten
vaikutusmallien päivitystä sekä pohja-, sedimentti- ja pohjaeläimistötutkimuksia,
missä niitä ei ole vielä tehty (Djupviken, Sundsviken). Lisäksi tutkitaan kalanpoikas
tuotantoa lahdissa ja ruoppausalueilla. Vesikasvillisuus kartoitetaan ja tehdään ar
keologisia selvityksiä. Fjusössä ja kaasuputken uuden linjauksen varrella tehdään
luontoselvitys. Melumalli päivitetään vastaamaan sijoitusta Fjusöhön, ja Fjusön alu
eella tehdään maisemaselvitys maastokäynteineen.
Rakennus- ja ympäristölautakunta huomautti 15.5.2012 lausunnossaan edellisestä
LNG-YVA-ohjelmasta että myös vaihtoehto, jossa terminaali sijoitetaan Fjusöhön,
jossa asemakaavassa jo on maakaasuterminaalivaraus, olisi tutkittava.
YVA-selostuksessa 2013 (Pöyry 2013a) projektivastaava on eritellyt perusteluja
luopua Fjusöstä sijoitusvaihtoehtona. Ruoppaustarve ei ole vaikuttanut päätöksen
perusteisUn, vaan kyse on lähinnä seuraavista syistä: merenkulun turvallisuus (kUn
nittymispiste on linjassa tuloväylän kanssa) ja tilanpuute maa-alueella. Suojaetäi
syydet on otettu huomioon suunnittelussa. Merenkulun turvallisuus on tekijä, jonka
takia Fjusö ei enää ole sopiva vaihtoehto LNG-terminaalitoiminnalle.
Edellisen YVA:n valmistumisen jälkeen Joddbölen eri vaihtoehtoja on vertailtu alus
tavassa suunnitelmassa (Ramboll 2013), jossa täysimittaisen LNG-terminaalin sijoi
tusvaihtoehtoina on tarkasteltu kolmea päävaihtoehtoa, jotka ovat Inkoo Shipping
-alue, Fjusö ja Fortumin alue. Fortum todettiin vaativaksi, koska muita oheistoimin
toja ja hanketta katsottiin vaikeaksi sovittaa yhteen. Inkoo Shipping -vaihtoehdon to
teuttaminen edellyttäisi päätöstä kunnan jätevedenpuhdistamosta sekä hankkeen
sopeuttamista Rudus Oy:n suunnitelmiin. Päätettiin suositella täysimittaisen LNG
terminaalin rakentamista Fjusön niemelle. Etuna on voimassa oleva asemakaava,
joka sallii terminaalin rakentamisen alueelle ja se, ettei vaihtoehto edellyttäisi eri
koisratkaisuja.
Julkisuudessa ja YVA-ohjelmassa Fjusö-vaihtoehto esitetään jo valittuna.
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Patrik Skult
Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 16.9.2015
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Esitys (P5):
Rakennus- ja ympäristölautakunta toteaa, että LNG-terminaalin tarkka sijoituspaik
ka Joddbölessä on selvitettävä sellaisessa YVA-prosessissa, jossa vaihtoehtoja
vertaillaan kohta kohdalta samassa prosessissa. Ei siten, että on kaksi toteutettua
YVA.prosessia, joiden mukaan kumpikin vaihtoehto on mahdollinen, vaan siten, et
tä käy selvästi ilmi, mikä on parempi vaihtoehto eri näkökulmista katsottuna.
Tähän YVA-prosessiin on siksi otettava mukaan uutena hankevaihtoehtona 3
LNG4erminaalin sijoitus Inkoo Shipping -vaihtoehdon mukaan. Koska YyA-selvitys
on tältä osin jo tehty, on vain tehtävä vertailu samojen lähtökohtien ja kriteerien mu
kaan. Esim. 165000 m3 suuruisten säiliöiden lukumäärä on Inkoo Shippingin YyA
vaihtoehdossa kolme, mutta Fjusön vaihtoehdossa kaksi. Inkoo Shipping
-vaihtoehtoa supistamalla voidaan esim. välttää kunnan jätevedenpuhdistamon siir
to!?
Fjusön asemakaava sisältää maakaasuterminaalivarauksen, mutta ei mitään rajoi
tuksia esim. rakennuskorkeuden suhteen, mikä lienee virhe. Kaavamuutoksen 1992
yhteydessä esiteltyjen havainnepUrustusten ja alustavien suunnitelmien mukaan
ajatuksena oli, että säiliöt louhitaan kallioon siten, että pohjan taso on -10 m me
renpinnasta.
Asemakaavan edellyttämä suojavyöhyke, jonka korkeudet ovat +15-20 m, vähentä
vät myös säiliöiden näkyviin jäävää osaa. Säiliöt olivat myös matalampia kuin nyt
suunnitellut. Tämä sopeutus maastoon lienee ollut edellytys, kun kunta hyväksyi
asemakaavamuutoksenl992. Merkinnät on sen jälkeen siirretty Joddbölen asema
kaavaan 2009 ilman keskusteluja tai vaikutusten arviointia kaavaselostuksessa.
Asemakaavan soveltaminen siten, että 45 m korkeat säiliöt sijoitetaan korkeudelle ÷
5 m nykyisen YyA-ohjelman mukaisesti, ei vastaa asemakaavan alkuperäistä tar
koitusta maiseman huomioon ottamisen suhteen.
Tähän YVA-prosessiin on siksi otettava uutena hankevaihtoehtona Ib täysimittai
nen LNG-terminaali Inkoon Fjusön niemellä siten, että kaksi maanpäällistä säiliötä
ja höyrystyslaitos sijoitetaan siten, että säiliöiden pohjat ovat tasolla -10 m tai sy
vemmällä, ja myös höyrystyslaitos sijoitetaan siten, ettei se näy maisemassa,
Maisemallisesti Fjusö sijaitsee keskeisellä paikalla väyläristeyksessä ja Kyrkfjärde
nin ja Inkoon kirkonkylän tuloväylän kohdalla. Suuret säiliöt ja/tai LNG-alukset ovat
juuri tässä paikassa paljon maisemaa häiritsevämpiä kuin lnkoo Shipping
-vaihtoehdossa sisempänä lahdessa, lähempänä satamaa ja voimalaa.
Fjusö-vaihtoehdon ruoppausmassojen määräksi arvioidaan 598 000 m3 (josta
81 000 m3 louhetta, joka otetaan talteen), jäljelle jäävä määrä on huomattavasti
enemmän kuin Inkoo Shipping -vaihtoehdon 164 000 m3, joka on tarkoitus läjittää
mereen. Mistä erotus johtuu?
Käännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 16.9.2015
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Ruoppausmassojen sijoittaminen maalle on myös selvitettävä varmuusvaraston
alueella on suuri vesiallas, jonka käyttötarkoitus ei ole selvä. Louhetta ei tule läjit
tää, vaan käyttää hyödyksi.
—

Djupvikenin ja Sundvikenin sisäosien täyttämistä ei voida pitää hyötykäyttönä, vaan
tällaisia toimenpiteitä on voitava välttää ja korvattava Fjusön mahdollinen tilanpuute
mantereelta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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Lausunto YVA-selostuksesta
YyA-selostus on päivätty 17.4.2015. Selostus on nähtävillä 10.8.—9.10.2015 kun
nantalon infapisteessä, Rantatie 2, ja osoitteessa:
http://www.ymparisto.fl/lngterminaalHnkooyVA
Hanketta esiteltiin yleisölle keskiviikkona 19. elokuuta klo 18.00—20.00 Wilhelmsda
lissa, Ola Westmanin puistotie 1, 10210 Inkoo.
YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti. Ne on osoitetta
va Uudenmaan ELY-keskukselle ja jätettävä viimeistään 9. lokakuuta 2015.
ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta ja kaikki siitä jätetyt mielipiteet ja lau
sunnot julkaistaan joulukuun puolivälissä YyA-lausunnon jälkeen osoitteessa:
http://www.ymparisto.fl/lngterminaalUnkooYVA
Hankevaihtoehdot ovat muuttuneet jonkin verran ohjelmavaiheen vaihtoehdoista.
Fjusön vaihtoehtoa 1 on laajennettu kahdella alavaihtoehdolla siten, että la on al
kuperäinen1 kaksi suurta 16500Cm3 säiliötä, lb, kaksi suurta 100 000 m3 säiliötä ja
lc, kaksi 50000 m3 säiliötä.
Suunnitelmista täyttää vesialueita Djupvikenissä ja Sundvikenissä on luovuttu.
Lisäksi on tutkittu hankevaihtoehtoa 2a, kelluva terminaali Fjusön edustalla tai 2b
Fortumin sataman edustalla.
Sijoitusta Inkoo Shipping -alueelle on kommentoitu/arvioitu tekstiruuduin, mutta ei
tasavertaisena hankevaihtoehtona.
Kännöksen oikeaksi todistaa
Inkoo 16.9.2015
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Vaihtoehdoissa 1 ja 2a (Fjusön edustalla) ruoppausten laajuudeksi on arvioitu
125 000 m3 10,4 ha alueella. Fodumin sataman edustalla on ruopattava 501 000 m3
14,5, ha alueella. Kaikissa vaihtoehdoissa Fjusön ja Skämmön välille on ruopailava
6,7 ha kääntymisrengas, 138 000 m3. Ruoppausmassat kuljetetaan n. 600 m3 kan
tavilla proomuilla n. 20 km merelle n. 55 m syvyyteen.
Luontoselvityksiä on tehty Fjusössä ja kaasujohdon itäisen vaihtoehdon alueella
Joddbölestä Siuntioon. Rakentaminen ei koske Fjusön arvokkaimpia alueita, mutta
metsäympäristön katoaminen vaikuttaa niihin epäsuorasti. Kaasujohdon varrella on
johdon kanssa risteäviä IHto-orava-alueita.
Rakennusvaiheen aikana kielteiset vaikutukset ympäristöön ja naapuruston vflhty
vyydelle ovat huomattavat aiheuttaen melua ja pölyämistä ja muuttaen maisemaa.
Ruoppaukset vaikuttavat kalakantaan ja merimiljööseen. Haitat ovat kuitenkin ohimeneviä lukuun ottamatta maiseman muutosta, joka jää pysyväksi käyttövaiheessa.
Erityisesti Fjusö-vaihtoehdoista la ja lb aiheutuu hyvin huomattavia kielteisiä vai
kutuksia maisemalle ja huomattavia kielteisiä vaikutuksia elinolosuhteille ja vHhty
vyydelle.
Fjusön hankevaihtoehdosta lcja LNG-laivavaihtoehdoista 2aja 2b aiheutuu huo
mattavia kielteisiä vaikutuksia maisemalle, mutta muutoin kohtuullisia tai vähäisiä
kielteisiä vaikutuksia.
Valmistelija: ympäristöpäällikkö Patrik Skult

Esitys (PS):
YVA-selostuksessa on ansiokkaasti tunnistettu ja kuvailtu hankkeen tärkeimmät
vaikutukset. Toteutettavaksi on ensi sijassa valittava vähiten kielteisiä vaikutuksia
aiheuttava vaihtoehto.
Kaasujohto Siuntioon on suhteellisen ongelmaton edellyttäen, että vesistöt ohite
taan käyttäen suuntaavaa porausteknflkkaa ja että lHto-oravaesHntymien jatkuvuus
turvataan parhaalla mahdollisella tavalla.
Nyt käsillä olevista kaasuterminaalin hankevaihtoehdoista pienimmät kielteiset ym
päristövaikutukset omaa vaihtoehto 2a, Fjusön edustalle sijoitettavalla LNG
säiliöalus.
Jos terminaali rakennetaan maalle, matalilla säiliöillä toteutettava vaihtoehto lc
vastaa lähinnä sitä, mitä tarkoitettHn Fjusön rakennuskaavaa laadittaessa. Vaihto
ehdoissa la tai lb asemakaava on käsiteltävä uudelleen.
Maiseman kannalta ja naapurien viihtyvyyttä ja muita ympäristövaikutuksia ajatellen
on kuitenkin selvää, että aikaisemmin selvitetty maalle sijoitettava LNG-terminaali,
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Inkoo Shipping -vaihtoehto on paras. Mahdolliset erimielisyydet, jotka liittyvät
maankäyttöön ja LNG-terminaalihankkeen yhdistämiseen, Rudus Oy:n hankkeisfln,
satamatoimintaan ja kunnan puhdistamoon voidaan ja on ratkaistava asemakaavoi
tuksella.
Lautakunta katsoo, että Joddbölen asemakaavaa on muutettava nopeasti siten, että
se mahdollistaa kelluvan LNG-terminaalin Fjusön edustalle ja Inkoon Shippingin sa
taman ja kalastaman väliselle alueelle ja maaterminaalin Inkoo Shipping -alueelle.
Päätös:
Hyväksyttiin.
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Gasum Oy:s LNG-terminal i Ingå, Fjusö
tande om MKB-beskrivning

—

utiätande om MKB-program

—

utlå

Gasum Oy har uppgjort ett program för miljökonsekvensbedömning av en LNG
terminal på Fjusö. NTM-centralen sam kontaktmyndighet bereder lngå kommun
möjlighet att skriftligen uttala sig cm programmet senast 1.9.2014.
Konsekvensprogrammet är framlagt till påseende för ailmänheten 2.6.2014
1.9.2014 på i Ingä biblotek och pä Kommungården.
På webben www.miljo.fl/lngterminaleninQaMKB
—

Utlåtandet av Närings-, traflk- och miljöcentralen 1 Nyland kommer att finnas till på
seende i början av oktober år 2014 på internet: www.miljo.fl/lngterminaleningaMKB
Projektet presenteras för ailmänheten på onsdagen den 13.8.2014 ki. 18-20 i Inga
hemmet, Bölevägen 98, 10210 lngå.
1 kungörelsen och sammandraget beskrivs projektet som följer:
Gasum Oy planerar import, lagring och distribution av fiytande naturgas (LNG) för
energi-marknadens behov 1 Finland, huvudsakligen via det befintliga naturgasnätet.
Med Finngulf LNG-projektet viil den projektansvarige skapa förutsättningar för ett
mer konkurrenskraftigt inköp av naturgas för den finska energimarknaden och i
framtiden för marint bruk och kunder utanför det befintliga naturgasnätet.
ALTERNATIV SOM SKALL GRANSKAS:
Projektalternativ 1: En fullskalig LNG-terminal på Fjusö udde i Ingä, där två cisler
ner evan jord och en förångningsanläggning placeras. Projektet omfattar dessutom
schaktning, brytning, muddringar, utfyllnad av vattenområden, deponering av jord
massor 1 havet samt byggnad av ett naturgasrör från lngå till Sjundeå.
Projektalternativ 2: En fiytande LNG-terminal utanför Fjusö udde (alternativ 2a) eller
utanför Fodums hamn (alternativ 2b). Projektet omfattar brytning, muddringar, de
ponering av jordmassor i havet samt byggnad av ett naturgasrör från lngå till Sjun
deå.
Nollalternativet: Projektet genomförs inte. Konsumtionen av naturgas väntas
minska och användningen av andra bränslen (t.ex. kol, torv, trä, olja) öka.
Projektets miljökonsekvenser bedömdes i en miljökonsekvensbeskrivning som ut
gavs 1 april 2013 (Pöyry Finland Oy 2013a). Då hade projektet tvä placeringsalter
nativ, av vilka det ena låg i Joddböle i lngå och den andra i Tolkis i Borgå. Bedöm
ningen av projektets miljökonsekvenser utförs nu på nytt på grund av att termina
lens förläggningsplats har ändrats. Projektet omfattar även ett rör för överföring av
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naturgas på Sjundeå och Ingå kommuners områden. Linjen för naturgasrören i pia
ceringsaiternativet som ingår i den slutförda miljökonsekvensbedömningen och pro
jektaiternativet 1 detta MKB-förfarande avviker från varandra på en cirka tio kilome
ter Iång sträcka.
Miljökonsekvenserna på Fjusö är i många hänseenden de samma som på den re
dan konsekvensbedömda piatsen väster om fiskehamnen. De nya utredningar som
görs gälier därför bI.a. uppdatering av modellerna för simulering av eifekterna av
muddringa och botten- sediment- och bottendjursundersökningar där sådana inte
tidigare gjorts (Djupviken, Sundsviken). Dessutom undersöks flskyngelproduktionen
1 vikarna och i muddringsområdena. Vattenväxtligheten kartläggs. Arkeologiska ut
redningar görs. Naturinventering på Fjusö och iängs gasrörets nya Iinjedragning.
Builermodellen uppdateras att motsvara piaceringen på Fjusö, och en iandskapsut
redning i Fjusöområdet omfattande ett terrängbesök.
Byggnads- och miljönämnden påpekade i sitt utlåtande 15.5.2012 om MK6programmet för den föregående LNG-MKB:n att också alternativet aH piacera ter
minalen på Fjusö där detaljplanen redan har en reservering för naturgasterminal
borde undersökas.
1 MKB-beskrivningen 2013 (Pöyry 2013a) har den projektansvariga speciflcerat mc
tiveringama för att avstå från Fjusö som placehngsalternativ i MKB-beskrivningen.
Muddringsbehovet har inte påverkat grunderna för beslutet, utan det är främst föl
jande orsaker: sjöfartens säkerhet (förtöjningspunkten befinner sig i linje med den
inkommande farleden) och utrymmesbrist på Iandområdet. Skyddsavstånden har
beaktats i pianeringen. Sjöfartens säkerhet är en faktor som gör att Fjusö inte
Iängre är ett Iämpligt alternativ för LNG-terminalverksamhet.
Eher att föregående MKB färdigstäilts har en jämförelse mellan olika alternativ i
Joddböle gjorts i en preliminär pian av Ramboll 2013 där man som piaceringsaiter
nativ för en fuliskalig LNG-terminal granskat tre huvudalternativ. Dessa är Inkoo
Shipping- området, Fjusö, och Fortums område. Fortum konstaterades vara krä
vande på grund av svårigheten att sammanpassa de andra nädiggande funktioner
na och projektet. Genomförandet av alternativet inkoo Shipping skulle föwtsätta
beslut cm kommunens vattenreningsverk samt anpassning av projektet med Rudus
Oy:s pianer. Man beslutade rekommendera byggnad av en fuilskahg LNG-terminal
på Fjusö udde. Fördelen är en gäilande detaljpian som tiliåter byggande av en ter
minal i området och att alternativet inte skuile kräva speciaflösningar.
i offentligheten och i MKB-programmet framställs Fjusö—alternativet som redan vait.
Beredning: miljöchef Patrik Skult
Försiag (PS):

Byggnads- och miljönämnden konstaterar att vaiet av exakt placeringspiats för
LNG-terminaien i Joddböle bör utredas i en MKB-process där alternativen jämförs
punkt för punkt i samma process. inte så att det finns två genomförda MK6processer som säger att bägge alternativen är möjiiga, utan så att det klart framgår
viiket som är det bättre alternativet, ur olika synvinkiar betraktat.
Protokollsutdragets riktighet bestyrker
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Därför bör i denna MKB-process som ett nytt projektalternativ 3 intas placering av
LNG-terminalen enligt Inkoo Shipping alternativet. Efiersom MKB-utredningarna
till denna del redan är gjorda, gäller det bara att se till att jämförelserna görs utgå
ende från samma utgångspunkter och kriterier. T,ex. antalet cisterner å 165000 m3
är i Inkoo Shipping MKB alternativet 3 st medan det i Fjusö är 2 st. Med en redu
cerad storlek på Inkoo Shipping alternativet kan t.ex. flyttning av kommunens re
ningsverk undvikas?!
—

—

—

Detaljplanen för Fjusö innehåller reservering för en naturgasterminal, men har inga
begränsningar för t.ex. byggnadshöjd, vilket torde vara ett misstag. Enligt de illust
rationsritningar och preliminära planer som presenterades 1 samband med plane
ändringen 1992 vartanken att cisternerna sprängs ned 1 berget så att bottnen ligger
pä -10 m under havsytans nivå
Den skyddszon med höjder pä +15-20 m som detaljplanen förutsätter minskar
också den del av eisternerna som är synliga. Cisternerna var också lägre än de nu
pianerade. Denna anpassning till landskapet torde ha varit en förutsättning då
kommunen 1992 godkände detaljplaneändringen. Beteckningarna har sedan över
förts till Joddböle detaljplan från 2009 utan desto vidare diskussion eller konse
kvensbedömning i planbeskrivningen. Ett tillämpande av detaljplanen så att cister
nerna anläggs på + 5m och 45 m höga enligt nuvarande MKB-program motsvarar
inte detaljplanens ursprungliga intentioner beträifande hur landskapet skulle beak
tas.
Därför bör i denna MKB-process som ett nytt projektalternativ Ib intas en fuliska
lig LNG-terminal på Fjusö udde 1 lngå, där Wå cisterner ovan jord och en förång
ningsanläggning placeras så att cisternernas botten är på nivån -10 m eller djupare
och också förångningsanläggningen placeras så att den inte syns i Iandskapet.
Landskapsmässigt ligger Fjusö på en central plats vid en farledskorsning och infar
ten till Kyrkfjärden och lngå kyrkby. Stora cisterner och/eller LNG-fartyg just här är
mycket mera störande i landskapet än de är i Inkoo Shipping-alternativet längre in i
viken, närmare hamnen och krafiverket.
Muddringsmassorna har för Fjusö-alternativet beräknats uppgå till 598 000 m3 (av
vilket 81 000 m3 sprängsten, som tas till vara), resterande mängd är betydligt mera
än Inkoo Shipping- alternativets 164 000 m3 som avses dumpas till havs. Vad beror
skillnaden på?
Placering av muddermassor på land bör också utredas på säkerhetslagrets om
råde flnns en stor vattenbassäng, vars användningsändamål inte är klart. Spräng
stenen bör inte deponeras, utan användas till nytta.
lgenfyllning av Djupvikens och Sundviken innersta delar kan inte ses som nyttoan
vändning utan sådana åtgärder bör kunna undvikas, och eventuell utrymmesbrist
på Fjusö kompenseras på fastlandet.
—

Beslut:
Godkändes.
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Utiätande om MKB-beskrivningen
MKB-beskrivningen ärdaterad 17.4.2015. Den ärframlagd till påseende 10.8.—
9.10.2015 på Kommungårdens infopunkt, Strandvägen 2, och på Internet:
www.milio.fl/lngterminaleningaMKB
Projektet presenterades för allmänheten onsdagen den 19 augusti klockan 18.00—
20.00 i Wilhelmsdal, Ola Westmans alli 1, 10210 lngå.
Asikter och utlåtanden om miljökonsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen.
De skall riktas till NTM-centralen 1 Nyland och inlämnas senast den 9 oktober 2015.
NTM-centralens utlåtande cm MKB-beskrivningen och alla inlämnade åsikter
och utlåtanden om den publiceras på internet 1 mitten av december på adressen
www.milio.fl/lngterminaleningaMKB efter det att MKB-utlåtandet givits.
Projektalternativen har förändrats något från de alternativ som fanns i programske
det. Alternativ 1 på Fjusö har utökats med två underalternativ, så att la är det ur
sprungliga med två stora cisterner på 165 000 m3, lb två cisterner på 100 000 m3
och lc två cisterner på 50 000 m3.
Planerna på att fylla ut vattenområden i Djupviken och Sundviken har slopats.
Projektalternativet med flytande terminal 2a utanför Fjusö eller 2b utanför Fortums
hamn har undersökts.
Placering på Inkoo Shipping- området har kommenterats/bedömts 1 textrutor, men
inte som jämbördigt projektalternativ.
Muddringarnas omfattning har i alternativ 1 och 2a (utanför Fjusö) beräknats till
125 000 m3 på ett 10,4 ha stort område. Utanför Fortums hamn krävs muddring av
501 000 m3 på ett 14,5 ha stort område. 1 alla alternativ bör en vändcirkel mellan
Fjusö och Skämmö muddras på 6,7 ha och 138 000 m3. Muddermassorna trans
porteras på pråmar med ca 600 m3 dräktighet ut till havs ca 20 km på ca 55 m djup.
Naturinventeringar har utförts på Fjusö och längs det östra alternativet för gasled
ning från Joddböle till Sjundeå. De värdefullaste områdena på Fjusö berörs inte av
byggandet, men påverkas indirekt av skogsmiljöns försvinnande. Längs gasleding
en flnns områden med fiygekorre som korsas av ledningen.
Under byggnadsskedet är de negativa konsekvenserna på omgivningen betydande
för grannarnas trivsel, genom buller, damm, och förändring av landskapet och ge
nom muddringarna på flskbestånd och havsmiljön. Olägenheterna är ändå övergå
ende, utom beträifande förändringen av landskapet som kvarstår under driftskedet.
Speciellt Fjusö-alternativen la och lb medför mycket betydande negativa konse
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kvenser för Iandskapet och betydande negativa konsekvenser för levnadsförhållan
den och trivsel.
Projektalternativen lc på Fjusö och LNG-fartygsalternativen 2a och 2b medför be
tydande negativa konsekvenser för Iandskapet, men har i övrigt måttliga eller ringa
negativa konsekvenser.
Beredning: miljächef Patrik Skult

Förslag (PS):
MKB-beskrivningen har på ett förtjänstfullt sätt identifierat och beskrivit de viktigaste
konsekvenserna av projektet. Vid förverkiigandet bör alternativ med de minsta ne
gativa konsekvenserna i första hand väljas.
Gasledningen till Sjundeå är relativt problemfri, förutsail att vattendragen passeras
med användande av hktad borrningsteknik och flygekorrförekomsternas fortbestånd
säkras på bästa säil.
Av de nu aktuella projektalternativen för gasterminalen har alternativ 2a, eil LNG
Iagerfartyg vid Fjusö, de minsta negativa miljökonsekvenserna.
Cm terminalen byggs på land är alternativ lc med låga cisterner närmast det som
avsågs då byggnadsplanen för Fjusö gjordes upp. För alternativen la eller lb bör
detaljplanen tas liii ny behandling.
Ur Iandskapssynpunkt och med tanke på grannarnas trivsel och andra miljökonse
kvenser är det ändå klart att det tidigare utredda Inkoo Shipping-alternativet för
LNG-terminalen på land är det bästa alternativet. Eventuella meningsskiljaktigheter
om markanvändningen och sammanjämkning av LNG-terminalprojektet, Rudus
Oy:s projekt, hamnverksamheten och kommunens reningsverk kan och bör lösas
genom detaljplanehng.
Nämnden anser att detaljplanen för Joddböle i snabb takt bör omarbetas så ah den
möjliggör placehng av en fiytande LNG-terminal vid Fjusö och i området mellan
Inkoo Shippings hamn och flskehamnen och en landterminal på Inkoo Shipping
området.
Beslut:
Godkändes.
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VNte: Lausuntopyyntö 16.7.2015

Gasum Oy:n Finngult LNG-terminaali, YVA-selostus (UUDELY!6/07.04/2014)
KNtämme lausuntopyynnöstänne. Hankevaihtoehdon 2b:n mahdollisessa
jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Fingridin sähköasemaan ja Fortumin
voimalaitokseen liittyvä merenpohjaan asennettu maadoitusverkko.
Fingriditlä ei ole muuta huomautettavaa YVA-selostuksesta. Lisätietoja tästä lausunnosta
Fingrid Oyj:ssä antaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
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Ville: Lausuntopyyntö 16.7.2015

Gasum Oy:n Finngulf LNG-terminaali, YyA-selostus (UUDELYI6/07.0412014)
KHtämme lausuntopyynnöstänne. Hankevaihtoehdon 2b:n mahdollisessa
jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon Fingridin sähköasemaan ja Fortumin
voimalaitokseen liittyvä merenpohjaan asennettu maadoitusverkko.
Fingridillä ei ole muuta huomautettavaa YVA-selostuksesta. Lisätietoja tästä lausunnosta
Fingrid Oyj:ssä antaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
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GASUM OY:N FINNGULF LNG-TERMINAALIN RAKENTAMISHANKE
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

—

Gasum Oy suunnittelee nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia,
varastointia ja jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkan kautta.
Arvioitavat vaihtoehdot:
VE la, Ibja Ic: Täysimittainen LNG-terminaafl Inkooseen Fjusön
niemelle, jonne suoitetaan enimmillään kaksi maanpäällistä säiliötä ja
höyrystyslaitos. Eri vaihtoehdoissa maanpääliisten säiliöiden määrä tai
koko vaihtelee.
VE 2a: Kelluva LNG-terminaall Fjusön niemen edustalle.
VE 2b: Kelluva LNG-terminaali Fortumin sataman edustalle ja
yhdysputki Fortumin satama-alueelta Inkoo-Siuntio maakaasuputkeen.
Kaikkiin edellä mainittuihin vaihtoehtoihin kuuluu louhintaa, ruoppauksia,
läjitystä meriläjitysalueelle noin 20 kilometrin päähän woppausalueista
sekä maakaasuputken rakentaminen Inkoosta Siuntioon. Vaihtoehtoihin
la ja lb kuuluu lisäksi terminaalin maarakentamista. Maanrakennus
töiden arvioitu kesto on yksi vuosi ja terminaalien 3-4 vuotta
vaihtoehdosta riippuen.
VE 0: Hanketta ei toteuteta.
Lausunto

Etelä-Suomen aluehallintoviraston pewspalvelut, oikeusturva ja luvat
vastuualueen ympäristöterveydenhuoltoyksikkö esittää lausuntonaan
seuraavaa:
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Björkuddenin EU-ulmarannalla ja arviointiselostuksessa määriteltyjen
ranta-alueiden uimavesissä. Samentuneesta ulmavedestä ei arvioida
aiheutuvan terveyshaittoja, sillä vedessä mahdollisesti esiintyvät haittaaineiden pitoisuudet ovat todennäköisesti hyvin alhaisia hyvistä veden
sekoittumisolosuhteista ja kiintoaineiden laskeutumisnopeudesta johtuen.
Ruoppaustyöt tehdään yleensä syys- ja talvikaudella ja teoriassa
hankkeen tarvitsemat ruoppaustyöt olisi mahdollista tehdä yhden syksyn
aikana.
Aluehallintovirasto pitää tärkeänä, että ruoppaustyöt ajoltetaan
uimakauden ulkopuolelle, jolla niillä ei heikennetä EU-uimarannan
uimaveden laatua ja veden samentumisesta aiheutuvat haitat
virkistyskäytölle jäävät mahdollisimman vähälsiksi.
Aluehallintovirasto pitää välttämättömänä, että toiminnanharjoittaja on
hyvissä ajoin ennen ruoppaustöiden aloittamista yhteydessä Inkoon
kunnan terveydensuojeluviranomaiseen (Eteläkärjen ympäristöterveys),
joka valvoo yleisten uimarantojen ulmavesien laatua. Ennakko
yhteydenotto on tarpeen sen vuoksi, että viranomainen voi
valvonnassaan
ottaa
huomioon
ruoppaustöiden
mahdollisesti
aiheuttaman veden samentumismahdollisuuden ulmarannalla ja
tarvittaessa harkita tiedotus- ja rajoitustoimenpiteltä uimarannan käytölle.
Aluehallintovirasto pitää myös tärkeänä tiedottamista ruoppausten
aloittamisesta lählalueen väestölle ja loma-asukkaille, kuten
aMolntiselostuksen mukaan on suunniteltukin, jolla he voivat omassa
toiminnassaan ottaa huomioon veden samentumisen.
Inkoo

—

Siuntio putkilinja

Arviointiselostuksen mukaan maakaasuputkilinja leikkaa Storgärdin
vedenhankinnan kannalta tärkeää pohjavasialuetta noin 1 670 metrin
matkalla. Pohjavesialueella on käytössä oleva Brännbollstadin
vedenollamo, joka sijaitsee putkilinjalta noin 200 metrin päässä
ylärinteessä peltoalueen savikolla. Putkilinjalta ei virtaa pohjavettä
vedenollamon suuntaan. Selostuksen mukaan tutkimuksin on kuitenkin
selvitettävä savikon paksuus pohjavesialueen kohdalla, jossa saven alla
voi esiintyä paineellista pohjavettä sekä varmistellava ettei kaivanto ulotu
saven alapuolelle. Paineellisen pohjaveden esiintymistä putken
kaivuusyvyydessä pidetään epätodennäköisenä.
Aluehallintovirasto pitää arviointiselostuksessa esitellyjä tutkimuksia
savikon tutkimuksesta tarpeellisina ja tarvittaessa tulee tehdä muitakin
pohjavesiasiantuntijoiden tarpeellisiksi katsomia tutkimuksia, jotta
voidaan varmistua siitä, että putkilinjan rakentamisesta ei aiheudu haittaa
vedenotolle.
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Arvioinilselostuksen mukaan valittavan putkilinjavaihtoehdon linjauksella
tehdään ennen rakennustöiden aloittamista talousvesikalvokartoitus, joka
sisältää myös analyyseja veden laadusta. Lähellä kaivuutyömaata olevia
kaivoja tarkkaillaan lisäksi työn aikana aistinvaraisesti ja mittaamalla
veden pinnan korkeutta. Tarvittaessa estetään rakenteellisin toimenpitein
pohjaveden purkautuminen.
Aluehallintovirasto pitää arviointiselostuksessa esitettyä kaivokartoitusta
ja analyyseja sekä kaivojen tarkkailua työn aikana tarpeellisina.
Melu
Arviointiselostuksen mukaan meluohjearvot todennäköisesti hiukan
ylittyvät
rakentamisen
aikana
lähimmillä
loma-asuntoalueilla
vaihtoehdoissa 1 a, 1 b, 1 c ja 2b. Toiminnan aikana meluvaikutuksia
aiheuttaa lähinnä laivaliikenne. Meriliikenteenja lähialueelle mahdollisesti
tulevien muiden melua tuottavien toimintojen yhteisvalkutuksena
meluohjearvol voivat ylittyä.
AMointlselostuksen mukaan maarakentamisen yhteydessä tulee
toteuttaa riittävän korkeat meluvallit poravaunun ja murskaimen ympärille
meluhaittojen vähentämiseksi. Jatkosuunnittelussa meluntorjunta
toimenpiteiden mitoituksen rilttävyys tulee tarkistaa ja tarkentaa.
Rakentamisen aikaista melutilannetta parantaisi merkittävästi, mikäli
murskausta ei suoritellaisi alueella.
Aluehaliintovirasto pitää tarpeellisena, että jatkosuunnittelussa
tarkistetaan maarakentamisen aikainen meluntorjuntatolmenpiteiden
dittävyys ja rakentamisen aikana tehdään mittauksia meluntorjunnan
onnistumisen varmistamiseksi. Mikäli lähialueelle tulee muuta melua
tuollavaa toimintaa, on tarpeen arvioida säännöllisen melutarkkailun
tarvetta.
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INKOO, Gasum Oy:n Finngulf LNG-terminaalin rakentamishanke Inkoon Joddböleen
9usön niemelle ja sen ympäristövaikutusten arviointi
Uudenmaan elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus pyytää Museovirastolta lausuntoa
Gasum Oy:n Finngulf LNG-terminaalin rakentamishankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta. Museovirasto on perehtynyt arviointiselostukseen arkeologisen
kulttuuriperinnön suojelun osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman
suojelusta vastaa Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo Museoviraston ja maakuntamuseon
välisen sopimuksen mukaisesti.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tavoitteena on ollut selvittää Inkooseen Fjusön
niemelle sijoitettavan täyden mittakaavan LNG-terminaalin (VEi) ja Fjusön edustalle tai
Fortumin voimalaitoksen satama-alueelle sijoittuvan pienemmän LNG-terminaalin eli
kelluvan LNG-varastoaluksen ja siihen liittyvien toimintojen (VE2) ympäristövaikutukset.
YVA-ohjelmavaiheen jälkeen edellä mainittuun päävaihtoehtoon 1 on muodostettu kolme
alavaihtoehtoa, jotka poikkeavat toisistaan arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun
näkökulmasta vain vähäisesti (varastosäiliön mittojen osalta).
Päävaihtoehto 1 sisältää satama- ja väyläalueella tehtävää louhintaa ja ruoppausta, Fjusön
niemen louhintaa ja laitoksen taMtseman infrastruktuurin rakentamisen niemelle,
maakaasuputken rakentamisen lnkoosta Siuntioon sekä laivojen purku-ja lastauslaiturin
rakentamisen. Päävaihtoehto 2 sisältää satama- ja väyläalueella tehtävää louhintaa ja
ruoppausta, maakaasuputken rakentamisen Inkoosta Siuntioon, laivojen purku-ja
lastauslaiturin rakentamisen sekä säiliöautojen lastausalueen rakentamisen Fjusön
niemelle. Alavaihtoehdossa 2a kelluva LNG-varastoalus sijoitetaan Fjusön niemen
edustalleja alavaihtoehdossa 2b se sijoitetaan Fortumin voimalaitoksen satama-alueelle.
Puhtaat ruoppausmassat on tarkoitus viedä meriläjitysalueelle, joka on avomerellä
laivaväylän tuntumassa noin 20 km Fjusön niemeltä eteläkaakkoon. YVA
ohjelmavaiheeseen sisältyi suunnitelma Fjusön niemen pohjoisosan kannaksen molemmille
puolille tehtävistä vesistötäytöistä, mutta tästä on luovuttu eikä hankkeeseen siten enää
kuulu täyttöjä.
Hankkeen molempiin päävaihtoehtoihin sisältyy mittavaa maa-ja vesirakentamista
arkeologisesti merkittävässä ympäristössä, jossa on ollut pitkäaikaista asutusta,
vesilNkennettä ja muuta ihmisen toimintaa. Tällaisella hankkeella voi olla vaikutusta sekä
maassa että vedessä olevaan arkeologiseen kulttuuriperintöön; jos kohteita osuu
rakentamisalueille, kohteet tuhoutuvat tai vahingoittuvat ja niiden sisältämää tietoa
menneisyydestä menetetään. Museovirastolla ei ole entuudestaan ollut kattavaa tietoa
hankealueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, minkä vuoksi Museovirasto on edellyttänyt
arkeologisten selvitysten tekemistä ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä.
Inventointien tuottaman tiedon avulla voidaan arvioida onko hankkeella vaikutuksia
arkeologisiin kohteisiin ja tarvitaanko muinaismuistolain (29511963) 15 §:n mukaisia
tutkimus- tai muita toimenpiteitä.
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YyA-prosessin yhteydessä Museoviraston näkemys arkeologisten selvitysten tarpeesta on
otettu huomioon. Maassa olevaa arkeologista kulttuuriperintöä koskeva selvitys tehtiin 2012
(Mikrolhtti Oy) maakaasuputken kahden linjausvaihtoehdon ja tuolloin suunnitellun
terminaalin alueilla. 2014 inventointia täydennettNn (MikroiNtti Oy) putkilinjausmuutosten ja
Ejusön niemellä sijaitsevan uuden terminaalipaikan osalta. Inventoinnin perusteella
tiedetään, että Fjusön niemen suunnitellun terminaalin alueella ei ole muinaisjäännöksiä.
Inventoinnin perusteella myös tunnetaan muinaisjäännösten sijainnit
putkilinjausvaihtoehtojen lähellä siten, että ennen putkilinjan rakentamista voidaan
tarvittaessa tehdä muinaismuistolain mukaiset kohteiden tutkimukset.
Vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvä alustava selvitys (SubZone Oy) on peräisin
vuodelta 2012 YyA-prosessin siitä vaiheesta, kun tarkasteltiin LNG-terminaalivaihtoehtoja
Porvoossa ja Inkoossa. Alustava selvitys, joka tehtiin vhstokaikuluotaamalla, kattoi YVA
selostusvaiheen hankevaihtoehtojen la, Ib, leja 2a alueet sekä meriläjitysalueen, mutta ei
hankevaihtoehtoa 2b. Alustavassa tarkastelussa ei havaittu vedenalaisia
muinaisjäännöksiä. Arkeologista vedenalaisinventointia ei ole kuitenkaan viety loppuun eikä
varsinaista inventointiraporttia ole tässä vaiheessa käytettävissä.
Ympäristävaikutusten arviointiselostuksen luvussa Ympäristön nykytila ja vaikutusten
arviointi huomioidaan vaikutukset arkeologiseen kulttuuriperintöön. Tunnetut maassa ja
vedessä olevat kohteet esitellään kartalla hankkeen sijaintitietojen rinnalla. Maassa olevien
muinaisjäännösten osalta kerrotaan inventointien tulokset ja todetaan, että
muinaisjäännösten ympäristössä pyritään rakennustoiminnan huolelliseen suunnitteluun
siten, että kohteita ei rakennusvaiheessa vahingoiteta.
Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta kerrotaan mitä vedenalaiset muinaisjäännökset ovat
sekä se, että Museovirastolla ei ole niistä kattavaa tietoa. Vedenalaisen kulttuuriperinnön
suojelun kannalta on tärkeää, että YVA-selostuksessa tuodaan esiin vedenalaisinventoinnin
täydennystarve lopullisen hankesuunnittelun yhteydessä ja todetaan, että myöhemmissä
inventoinneissa mahdollisesti havaittavat vedenalaiset muinaisjäännökset tulee ottaa
huomioon vesirakennustöiden yhteydessä. YVA-selostuksessa todetaan asiallisesti myös
se, että täydentävä inventointi tehdään riittävän hyvissä ajoin ja että menettelystä
mahdollisten muinaisjäännösten osalta sovitaan Museoviraston kanssa.
Arkeologisen kulttuuriperinnön suojelun keskeiset asiat on tuotu esiin ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa. Vaikka vedenalaisinventointia ei ole YyA-prosessin aikana viety
loppuun, voidaan inventoinnin täydennystarpeen ja muiden suojelutoimien toteamista pitää
riittävänä vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimisena. Näin ollen Museovirastolla ei ole
huomautettavaa arviointiselostuksesta.
Jos hankesuunnitelma kehittyy ja hanke päätetään toteuttaa, on oltava yhteydessä
Museovirastoon maakaasuputkilinjan lähellä olevien muinaisjäännösten tutkimustarpeen
arvioimiseksi ja vedenalaisinventoinnin täydentämisen organisoimiseksi.
Yhteyshenkilönä Museovirastossa on maassa olevan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta
intendentti Teija Thtinen (teija.tNtinen@museovirasto.fl, puh. 0295 33 6293) ja vedenalaisen
kulttuuriperinnön osalta intendentti Maija Matikka (maija.matikkamuseovirasto.fi, puh.
0295 33 6284).
Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Maija Matikka
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Aikaisemmat Metsähallituksen luontopalvelujen lausunnot aiheeseen liittyen: MH 1878/20 13, MH
ja MH641/2014

METSÄHALLITUKSEN JA USUNTO
Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne-ja Ympäristökeskus on pyytänyt Metsähallitukselta
lausuntoa Gasum Oy:n LNG terminaalin ympäristövaikutuksen YVA-selostuksesta.
Hankkeen perustiedot
Gasum Oy suunnittelee Inkooseen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja
jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkon kautta. Finngulf LNG -hanke on hankkeesta
vastaavan ratkaisu luoda edellytyksiä kaasun kilpailukykyisemmälle hankinnalle Suomen
energiamarkkinoita ja tulevaisuudessa meriliikenteen ja kaasuverkon ulkopuolisten kohteiden
tarpeita varten. Tässä YVA-menettelyssä täysimittaisessa Inkoon Fjusön niemeen
rakennettavassa LNG-terminaalissa LNG varastoidaan yhdessä tai kahdessa maanpäällisessä
varastosäiliössä. Vaihtoehtoisesti LNG varastoidaan kelluvassa LNG-varastoaluksessa, joka
sijoittuu joko Fjusön edustalle tai Fortumin voimalaitoksen satama-alueelle. Terminaalin
rakennustöiden ja maarakennustöiden lisäksi hankkeessa on tarkoitus tehdä myös
vesistörakennustöitä, joista louhimisella ja ruoppaamisella on vesistövailwtuksia. Hankkeesta
vastaava selvittää YVA-menettelyssä Inkooseen Fjusön niemelle sijoitettavan suuren
mittakaavan LNG-terminaalin eli Finngulf LNG—hankkeen ympäristövaikutukset ja sille
vaihtoehtoisen joko Fjusön eteläpuolelle tai Fortumin voimalaitoksen satama-alueelle
sijoittuvan kelluvan LNG-terminaalin ympäristövaikutukset. Hankkeesta vastaavana toimii
Gasum Oy ja yhteysviranomaisena Uudenmaan Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskus
(ELY-keskus). Ympädstövaikutusten arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatimisesta
vastaa Sito Oy.
Hankkeessa tarkasteltavat vaihtoehdot ovat:
Vaihtoehto 1: Täysimittainen LNG-terminaali Fjusön niemelle Inkooseen. Vaihtoehtoon 1 on
YVA-ohjelman valmistumisen jälkeen muodostettu kolme alavaihtoehtoa (vaihtoehdot ja, lb
ja lc), joissa tarkastellaan täysimittaisen terminaalin toteuttamista erikokoisilla
varastosäiliöillä.
Vaihtoehto 2: Kelluva LNG-terminaali Inkooseen.
Vaihtoehto 0: Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa LNG terminaalia ei rakenneta.
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Metsähauituksen vastuut ja tehtävät medalueilla
Metsähauituksen julkiset hallintotehtävät (luontopalvelut) vastaa valtion omistamien
luonnonsuojelualueiden ja muiden sen taseessa olevien alueiden hallinnasta ja hoidosta (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. Luontopalvelujen tehtäviin kuuluu myös
meriluonnonsuojeluun liittyviä asiantuntijatehtäviä. Edellä mainitut vastuut liittyvät myös
hankkeen esitettyihin ruoppaus ja läjitystöihin sekä meriliikenteestäjohtuviin vaikutuksiin.
YVA-selostus
Metsähallitus katsoo, että YyA-selostus on selkeästi ja johdonmukaisesti laadittu. Siinä on
tunnistettu hankkeen aiheuttamat pääasialliset ympäristövaikutukset, jotka on esitetty selkeästi
tavalla, joka luo hyvän pohjan ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Läjityksen ja
moppaamisen mallit on esitetty, kuten myös malleihin liittyvät epävarmuustekijät. Mallien
todenmukaisuutta on vaikeata arvioida. Mikäli mallien ympäristövaikutukset pitävät
paikkansa, antavat nämä hyvän yleiskuvan hankkeen suurimmista vesistövaikutuksista. Myös
haitallisten vaikutusten estäminen ja lieventäminen on esitetty hyvin selostuksessa.
Metsähallitus katsoo, että niitä tulisi hankkeen toteutusvaiheessa tehdä. Hankkeen ja muiden
hankkeiden yhteisvaikutukset on myös arvioitu ja ennustettu ja niitä on tuotu riittävän hyvin
esille.
LNG terminaalin ja Baltic Connector hankkeiden ympäristöselostukset olisi selvyyden ollut
hyvä koota yhteen, kun hankkeilla on niin tiivis kytkösja selkeä yhteisvaikutus ympäristöön.
Hankkeen vaikutus Natura 2000-verkostoon ja luonnonsuojelualudsiin
Vaihtoehdon 1 läheisyyteen sijoittuvan Storramsjön luonnonsuojelualueelle kohdistuvat
moppaus- ja rakentamisvaikutukset keskittyvät selostuksen mukaan maisemakuvan
muutokseen ja lisääntyneen laivaliikenteen aiheuttamaan häiriöön. Luonnonsuojelualueen
suojeluperusteisiin ei selostuksessa katsota kohdistuvan haitallisia vaikutuksia.
Vesistömallinnuksen perusteella läjityksestä johtuva samentuminen voi levitä tarkastellulta
läjityspaikalta niin, että se ulottuu maksimitilanteessa lievänä Inkoon saariston Natura-alueelle
(H0100017) asti. Muihin Natura-suojelualueisiin ei katsota kohdistuvan moppausten
aiheuttamia
vaikutuksia
merkittäviä
suojelualueiden
kaukaisen
sijainnin
ja
vesistömallinnusten tulosten perusteella. Metsähallitus yhtyy selostuksen lausumaan
“tarvearvioinnin johtopäätös on, että täysimittaisen LNG-terminaalin jark’osuunnittelussa
tulee arvioida vielä tarkemmin vaikutuksia Inkoon Natura-ahteeseen” (sivu 139). LNG
terminaali tuottaa Inkoon rannikolle merkittävän laivaliikenteen kasvun. LNG-terminaalin
laivahikenne käyttää Inkoon väylää, joka kulkee Natura-alueen pohjoisosassa noin seitsemän
kilometrin matkan. Lähimmät Natura-alueen saaret sijaitsevan noin kilometrin päässä
väylästä. Natura-alueen rajaukseen sisältyvästä vesialueesta Naturaan sisältyy vain Timmerön
luonnonsuojelualueen vesialue, joka ei sijoitu väylän läheisyyteen. Laivaliikenteen suorat
vaikutukset liittyvät siten pääosin meluhaittaan ja aallokon eroosiovaikutukseen, jolla
selostuksen mukaan olisi vain vähäinen vaikutus Natura-alueisiin. Metsähallitus katsoo että
aallokon vaikutuksia tulisi hankkeen toteutuessa huomioida esimerkiksi alusliikenteen
nopeusrajoituksilla, joilla eroosiovaikutusta voidaan vähentää, erityisesti Jakobramsön
kohdalla, jossa väylä on kapea ja eroosiovaikutus voimakkain. Nopeusrajoituksella
vähennetään myös vedenalaista melua. Natura-alueislin liittyvät myös mahdolliset
onnettomuustilanteet ja niiden ennaltaehkäisy. Jarkosuunninelussa ja laiva liikenteen
operoinnin suunnittelussa on hyvä tarkastella ja ottaa huomioon liikkumisen turvallisuutta
varmistavat toimenpiteet ja määräykset.
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Metsähallituksen YYA-ohjelman lausunnossa esille tuodut puutteet.
Metsähallituksen antama lausunto on YyA- ohjelmaan selostuksessa pääosin hyvin
huomioitu. Pääosin nämä ovat:
1) Vaikutusten epämääräisyys. YyA-selostus on huomattavasti selvempi ja toiminnasta
aiheutuvat suorat vaikutukset on tunnistettu, ja selostuksessa tuotu esille.
2) Epäsuorat vaikutukset. Hankkeella on lukuisia epäsuoda ympäristövaikutuksia, joita
olisi edelleen voitu tarkentaa. Tämä koskee erityisesti LNG-alusten aiheuttamaa
mahdollista epäsuoraa vaikutusta. Edelleen jää epäselväksi, aiheuttaako LNG-alusten
meno ja tulo muun liikenteen pysähtymistä tai hakeutumista muualle ja onko tällä
ympäristövaikutuksia. Voisi olettaa, että mikäli tulo ja meno pysäyttävät liikenteen,
liikenne joko hakeutuu toisille reiteille tai jää odottamaan saariston sopivaan kohtaan.
Laivaliikenteen aiheuttaman aallokon eroosiovaikutukset on terminaalialueella käsitelty
hyvin. Mahdollinen vaikutus reitillä olisi selostuksessa voitu tarkentaa. Myös se johtaako
tai onko ennakoitavissa, että lisääntyvä alusliikenne johtaa alusten merellä tapahtuvan
ankkuroimisen lisääntymiseen (jolla on vaikutuksia pohjan koskemattomuuteen ja
ravinnepäästöihin sekä lisää onnettomuusdskiä).
3) Hulevesien vaikutukset. Selostuksessa ei ole tietoja terminaalialueen hulevesien
määrästä ja laadusta, sekä siitä miten haitalliset ja “haitattomat” hulevedet määritetään,
erotellaan ja käsitellään. Myös ns “haitattomat” saattavat edellyttää toimenpiteitä
ravintoaineiden poistamiseksi ja kiintoaineen sitomiseksi. Metsähallitus katsoo että mikäli
hulevesien määrä on suuri, tulisi niitä käsitellä mikäli ne lisäävät ravinnekuormitusta, tai
voivat johtaa äljypitoisten aineiden tai kemikaalien joutuminen medympäristöön.
4) Vieraslajiriski. Kohonnut vieraslajirisld on selostuksessa todettu ja tuotu esille.
Epäselväksi jää miten vieraslajiriskiä voidaan vähentää. Selostuksessa esitetään
lieventämistoimenpiteenä (sivu 150): Vieraslajeja väitetään ohjeistamaUa laivoja niin,
että painolastina käytettyä, toisesta merestä otenua merivettä ei saa laskea muualle kuin
siihen mereen, josta se on otettu. Onko menettely mahdollista toteuttaa, ja mikäli ei, onko
muita keinoja vähentää tätä uhkaa?

5) Läjitysalueet. Selostukseen on otettu arviointiohjelmasta vain mukaan ns “itäinen
läjitysalue”. Tämä on perusteltu valinta, koska “läntinen läjitysalue” soveltuu erityisen
huonosti läjitysalueeksi. Vaikka itäinen näyttää pääosin soveltuvan läjitykseen, on myös
itäisessä mahdollisesti ongelmakohtia (alueella esiintyy muuta kuin aldcumulaatiopohjaa).
Hankkeen täytäntöönpanovaiheessa tulisi vielä tarkastella koko läjitysalueen
soveltuvuutta meriläjitykseen. Metsähallirus katsoo, että vain akkunidaatiopohja on
läjhykseen soveituva ja lisäksi on huomioitava iåjitysahieen ympäröivää aluetta, jotta
sedimenttiä ei päädy esimerkiksi lähialueen riutoille.

6) Muinaisjäännökset. Metsähafiitus pitää hyvänä että selostuksessa suositellaan
lisäinventointeja vedenalaisten muinaisjäännösten osalta ja yhtyy lausumaan (sivu
76); Vedenalaisten osuuksien inventointia tulee täydentää lopullisen
hankesutmnitelman yhteydessä. In ventointi tulee tehdä hyvissä ajoin ennen
hankkeen toteuttamista. Alueella on pitkä muinaishistoria johon tulisi suhtautua
varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Muuta huomioitavaa
1. YVA-selostuksessa Metsähallitus ei löytänyt tietoa kääntöympyrän ruoppaussyvyydestä ja
käytön aikaisesta ympäristövaikutuksesta. Mikäli kääntöympyrällä on vesistövallcutuksia
käytön aikana, tulisi niiden vaikutuksia arvioida myöhemmässä päätöksenteossa ja
lupaharkinnassa. Harkittavaksi jää silloin, mopataanko alussa niin syvälle, että käytön
aikaiset vaikutukset jäävät vähäisiksi vai mopataanko vähemmän, jolloin läjitettävä määrä
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jää pienemmäksi, mutta sameusvaikutus on jatkuva. Metsähallitus katsoo että käytön
aikainen jatkuvaluonteinen sameusvaikutus olisi luultavasti haitallisempi kuin
moppausvaiheen ympäristöhaitta. Sama asia pitää huoniloida ja arvioida myös
väylämoppauksissa.
jatlcuvanluonteiset
Kääntöympyrän
tai
laivaliikenteen
vesistövaikutukset saattavat heikentää, tai tuhota, lähellä olevaa meriajokasniittyä (piste
F2, sivu 126).
2. YVA selostuksesta jäi puuttumaan tietoa vedenalaisen melun määrästä ja laajuudesta,
sekä rakennustyön että käytön ajalta.
3. Vesistö ja kalaseurantaan liittyen ei löytynyt tietoa miten sameusseuranta tehdään, eli
millä tiheydellä ja millä laajuudella sameusvaikutuksia tullaan seuraamaan. Epäselväksi
jää myös se, mitä seurataan silmämääräisesti ja mitä seurataan mittaamalla sekä mistä
syvyydestä seurantaa suoritetaan. Metsähallitus katsoo, että myös käytönaikainen
seumnnan tulisi kuulua hankesuunnitteluun, johon kuuluisi ainakin ravinne- ja
sameusseunnm eri syvyyksiltä (pinta ja pohja) ja johon tulisi sisältää seurantapisteitä sekä
satama-alueelta että kääntöympyrästä. Myös laivaliikenteen eroosiovaikutusten tulisi
kuulua käytön aikaisen seumnnan piiriin.

Yhteenveto
Metsähallitus katsoo, että arviointiselostus on hyvin laadittu ja täyttää YyA-lain ja —asetuksen
vaatimukset. Selostuksen puutteet on koijattavissa hankkeen jatkosuunnittelussa tehtävillä
selvityksillä sekä ennen toimenpiteiden täytäntöönpanoa.
Lausuntoa on valmistellut vesisuojelun edkoissuunnittelija F/KTM Mats Westerbom.
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UTLÅTANDE ÖVER MIUÖKONSEKVENSBEDÖMNING/LNG-TERMINAL 1 INGÅ
NMT-centralen 1 Nyland har kungjort miljökonsekvensbedömningen av Gasum Oy:s projekt att
bygga Finngulf LNG terminal 1 lngå och begärt utlåtande av också hlsoskyddsmyndigheten,
detta faIl Sydspetsens miljöhälsa.
1 detta miljökonsekvensbedömningsprogram granskade placeringen av LNG-terminalen 1 lngå på
Fjusö udde eller på Fortums kraftverks hamnområde i Joddböle. 1 programmet för
miljökonsekvensbedömningar har följande alternativ granskats:
Projektalternativ 1: En fullskalig LNG-terminal på Fjusö udde i lngå, där två cisterner ovan jord
och en förångningsanläggning placeras. Projektet omfattar dessutom schaktning, brytning,
muddringar, utfyllnad av vattenområden, deponering avjordmassor 1 havet samt byggnad av ett
naturgasrör från lngå till Sjundeå.
Projektalternativ 2: En flytande LNG-terminal utanför Fjusö udde (alternativ 2a) eller utanför
Fortums hamn (alternativ 2b). Projektet omfattar brytning, muddringar, deponering av
jordmassor 1 havet samt byggnad av ett naturgasrör från lngå till Sjundeå.
Dessa två alternativ innebär båda brytning, muddringar, utfyllnad av vattenområdet eller
deponering av jordmassor 1 havet.
Nollalternativet: Projektet genomförs inte.
Sydspetsens miljöhälsa konstaterar som sitt utlåtande att:
Planerade muddrings- och deponeringsområden gär rätt nära kommunens större, sk. EU
badstrand. Miljökonsekvensbedömningen utgår från att arbetena inte leder till större
olägenheter med tanke på hälsan, det skulle närmast vara fråga om ökad grumlighet. På grund
av klassificeringssättet för badvatten kan också mindre ändringar i vattenkvaliteten leda till en
försämrad klassificering för badstranden för flera års tid. Därmed är det skäl att planera
arbetena så, att de har minsta möjliga inverkan under badsäsongen. Det är också skäl att i god
tid informera både badstrandens verksamhetsidkaren (lngå kommun) och tillsynsmyndigheten
(Sydspetsens miljöhälsa) om arbetena, samt resultaten av de undersökningar av massorna som
utförs, så att de kan beaktas i tilisynen av badstrandens vattenkvalitet. Även informering om
grumligheten till övriga invånare kan behövas.
Den planerade rörledningen går genom ett för lngå viktigt grundvattenområde, Storgård. 1 det
stora hela anses dylika rördragningar rätt trygga och neutrala med tanke på grundvattnet. Med
tanke på betydelsen av grundvattenområdet för kommunens vattenförsörjning är det mycket
viktigt att arbetena planeras och utförs så, att flödet eller kvaliteten av grundvattnet skulle

ändras.
Med tanke på den sammanlagda effekten av olika bullerkällor rekommenderas, om arbetet
verkställs, en gemensam bulleruppföljning med de övriga aktörerna i området. Detta för att
bättre kunna uppskatta och vid behov minskar bullereffekterna vid närliggande områden med
bosättning.

Å tjänstens vägnar,
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Katianna Kuula
Direktör för hälsoöverJa1’tiigen
Tillämpad Iagstiftning: Hälsoskyddslagen (763/1994)
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Viite: Lausuntopyyntönne 16.7.2015
Asia: YyA-selostus LNG-terminaalin rakentamisesta Inkooseen
Länsi-Uudenmaan maakuntamuseolta on pyydetty lausuntoa otsikon asiasta.
Maakuntamuseo on aiemmin 24.5.2012 antanut lausunnon WA-ohjelmasta, jossa
yhtenä arvioitavana vaihtoehtona oli LNG-terminaalin sijoittaminen Inkoon
Joddböleen. 26.8.2014 maakuntamuseo antoi lausunnon YyA-ohjelmasta, jossa
arvioitavina oli kolme vaihtoehtoa: VEi täysimittaisen LNG-terminaalin
rakentaminen Inkooseen Fjusön niemelle, VE2 kelluvan LNG-varastoaluksen
sijoittaminen Inkooseen ja VE3 hanketta ei toteuteta. Arviointia on nähtävillä
olevassa YVA-selostuksessa jatkettu näiden vaihtoehtojen pohjalta. Fjusön niemelle
suunnitellun vaihtoehto 1:n alle on muodostettu kolme alavaihtoehtoa 1 a, 1 b ja 1 c,
jotka eroavat toisistaan varastotilavuuden suhteen. Vastaavasti kelluvan
varastosälliön osalta esitetään vaihtoehdot 2a (Fjusön edusta) ja 2b (Fortumin
voimalaitoksen sataman alue). Lisäksi arvioidaan maanalaisen, Inkoosta Siuntioon
johtavan maakaasuputken rakentamisen vaikutuksia.
LNG-terminaalin rakentamiseen liittyy LNG-säiliöiden ja maakaasuputken lisäksi
lukuisia erilaisia toimintoja ja rakenteita, kuten satama-ja väyläalueella tehtäviä
louhintoja ja moppauksia, Fjusön niemen louhintaa ja rakentamista, maasoihtu,
laivojen purku- ja lastauslaituH sekä LNG-säiliöautojen lastausalue.
Fjusön niemi on kivikkoista ja mäkistä metsämaata, jolla ei sijaitse rakennetun
kulftuuriympähstön ja maiseman näkökulmasta merkiifäviksi osoitettuja kohteita.
Fjusön niemi suaitsee kuitenkin keskeisellä paikalla väyläristeyksessä ja
Kyrkfjärdenin ja Inkoon kirkonkylän tuloväylän kohdalla. Fortumin voimalaitoksen
alue on nykyisellään teollisten toimintojen leimaamaa. Alueelle aukeaa näkymiä
merkittäväksi luokitelluilta kulttuuhympähstön alueilta.
Maakuntamuseo on tutustunut asiaan ja ottaa siihen kantaa rakennetun
kulttuuhympäristön ja maiseman näkökulmasta.
Maakuntamuseo katsoo, että rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta
YVA-selostuksessa esitetyt vaihtoehtoisten LNG-terminaalin toteutustapojen
arvioinnit vaikuttavat pääosin riittäviltä. Havainnekuvat on kunkin vaihtoehdon osalta
esitetty yhdestä suunnasta. Vaihtoehtojen la, Ibja Icosalta realistisemman
käsityksen asiasta antaisi rakennelmien näkeminen myös kaakkois-eteläsuunnasta,
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jonne ne todennäköisesti näkyvät selvimmin. Kelluvan vaihtoehdon (2a ja 2b)
maisemavaikutusten arviointia helpottaisi, mikäli varastoaluksen koko olisi ilmoitettu
tilavuuden lisäksi myös pituutena. Inkoo-Siuntio -maakaasuputken rakentamisen
osalta tarvitaan vielä lisäselvityksiä. Tarvetta on eritelty tarkemmin lausunnon
loppupuolella maakaasuputken vaikutusten käsittelyn yhteydessä.
LNG-terminaa!in vaikutukset
Kaikki vaihtoehdot aiheuttavat merkittäviä negatiivisia muutoksia maisemaan.
Vaihtoehto 2a:n vaikutukset ulottuvat laajalle, koska sijoituspaikka Fjusön niemen
edustalla on hyvin näkyvä, mutta toisaalta kuliluuriympäristön kannalta arvokkaiksi
luokitelluilta alueilta aukeaa paikalle selostuksen mukaan vain osittaisia näkymiä.
Vaihtoehdon 2b mukainen sijoituspaikka Fortumin voimalaitoksen sataman alueella
on suojaisampi, ja lisäksi ranta on jo ennestään teollisuuden käytössä, mutta
toisaalta hankealueelle avautuu suoria näkymiä kulttuudympäristön näkökulmasta
arvokkaiksi luokitelluilta alueilta tai kohteista, kuten Snappertunan-Fagervikin
kulttuurimaisemasta. Vaihtoehdon le vaikutukset maisemaan ovat vaihtoehtoja la
ja 1 b pienemmät, koska rakenteet ovat pienikokoisemmat.
Maakuntamusea arvioi, että esillä olevista vaihtoehdoista maiseman näkökulmasta
toteuttamiskelpoisin on vaihtoehto 2b, kelluva terminaali Fortumin satama-alueelle.
Vaikka 2b sijaitsee lähempänä esimerkiksi Snappertunan-Fagervikin
kulttuurimaisemaa, alueen keskeisimmät arvokohteet sijaitsevat verrattain kaukana
hankealueesta. Fortumin satama-alue on jo nykyisellään teollinen ympäristö ja sen
sijainti on suojaisampi kuin Fjusön. Vaihtoehdossa 2b maalle tulevat rakenteet
sijoittuisivat jo olemassa olevaan teolliseen ympäristöön. Mikäli terminaali
toteutetaan kelluvan rakenteen sijaan maalle rakennettavana versiona, vaihtoehto
lc aiheuttaa vähiten maisemahäiriöitä.
Mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan, maisemavaikutuksia tulee lieventää kaikin
mahdollisin keinoin, kuten toimintojen ryhmittelyn, valaistuksen ja suojapuuston
avulla.
Inkoo-Siuntio -maakaasuputken vaikutukset
Maakaasuputken rakentaminen vaatii metsäalueella 28—32 metriä leveän ja
peltoalueella 33—37 metriä leveän työalueen. Kallioiden kohdalla joudutaan
louhimaan. Peltoalueet voidaan ottaa rakentamisen jälkeen uudelleen
viljelyskäyttöön, mutta metsäosuuksilla putkilinjan kohdalle jätetään viisi metriä
leveä puuton kaistale. AMointiselostuksessa maakaasuputken arvioidaan
heikentävän maisemakuvaa lähinnä metsäisillä alueilla. Viljelyalueilla
maisemavaikutusten arvioidaan olevan lähes merkityksettömiä. Reitille osuvien
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arvokkaiksi luokiteltujen maisema-alueiden arvon arvioidaan pysyvän ennallaan
maakaasuputken rakentamisesta huolimatta.
Maakuntamuseo katsoo, että maanpäällisen kaasuputkilinjauksen
maisemavaikutusten osalta arviointia tulee täydentää jatkosuunnittelun yhteydessä,
mikäli hanketta lähdetään toteuttamaan. Suunnittelussa on huomioitava maiseman
erityispflrteet ja linjaus on valittava siten, että mahdolliset haittavaikutukset on
mahdollista minimoida. Pysyviä vaikutuksia maisemaan aiheutuu ainakin
louhinnasta, ja siksi suunniteltua louhintaa ja sen maisemavaikutuksia tulee kuvata
tarkemmin. Tämä on tärkeää, koska reitti kulkee useiden kulttuuHympäristön
kannalta merkittävien alueiden läpi ja kohteiden läheltä. Lisäksi putken
rakentamisen aikaiset vaikutukset kulttuuriympäristöön ja maisemaan on
selvitettävä muun muassa asennustien rakentamisen ja maansiirtojen vaikutusten
osalta.
Maakuntamuseolla ei ole muuta kommentoitavaa esitettyyn ympäristövaikutusten
arviointiselostukseen. Muinaisjäännösten ja vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta
lausunnonantaja on Museovirasto.
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