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Viron ja Venäjän lausunnot arviointiselostuksesta
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Ympäristöministeriö pyysi viitekohdassa mainitun hankkeen ympäristävaikutusten arviointiselos
tuksesta lausuntoja ja mielipiteitä Virolta ja Venäjältä. Maat ovat lähettäneet lausuntonsa ympä
ristöministeriölle. Viron ja Venäjän palaute edellyttää hankkeesta vastaavaa laatimaan vastaukset
maille niiltä osin, kun ne koskevat YVA-lainsäädännön soveltamisalaa ja Suomea. Vastaukset toi
mitetaan ymoäristöministeriölle, joka välittää ne Virolle ja Venäjälle. Jatkotoimet tehdään Espoon
sopimuksen (YK:n Euroopan talouskomission sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaiku
tusten arvioinnista E/ECE/1250, SopS 67/1997) velvoitteiden hoitamiseksi.
Ympäristöministeriö lähettää Viron ja Venäjän lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselle huomioon
otettavaksi lausunnossaan arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Lausuntoon tulisi myös lflt
tää lupaviranomaista varten viittaus Espoon sopimuksen 6 artikiaan, jossa velvoitetaan lupaan liit
tyen seuraavaa:
-Sopimuspuolet varmistavat, että päätettäessä lopullisesti ehdotetusta hankkeesta ympäristövai
kutusten arvioinnin tulokset, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ja niitä kos
kevat kannanotot, jotka on vastaanotettu 3 artiklan 8 kohdan ja 4 artikian 2 kohdan mukaisesti,
sekä 5 artiklan mukaisesti käytyjen neuvottelujen tulokset, otetaan aiheellisella tavalla huomioon
ja, että
-Aiheuttajaosapuoli toimittaa kohdeosapuolelle ehdotettua hanketta koskevan lopullisen päätök
sen sekä tiedot päätöksen perusteena olevista seikoista ja näkökohdista.
Lupaviranomaisen on toimitettava edellä mainitun Espoon sopimuksen velvoitteen toteuttamiseksi
lupa ympäristäministeriölle. Lupa tulisi kääntää riittäviltä osin englanniksi.
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LUte
Viron ja Venäjän lausunnot

Käännös venäjäsiä VNK/MP 3.9.20)5

VENÄJÄN FEDERAATION LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖM[NISTERIÖ
[Alinisteriön vhtevstk’dot vc’nöjäksija englanniksi]

Nro 10-43/20617

1.9.2015

Suomen ympäristöministeriö
Aleksanterinkaw 7
P.O. box 35, 00023
Finnish Govemmeni

Venäjän luonnonvara- ja ympäristöministeriö on yhdessä asianosaisten Venäjän federaation
toimeenpanovallan elinten kanssa käsitellyt Viron ympäristöministeriön yhteydenoton. joka koski
Balticconnector-kaasuputken rakentamisen ympäristövaikutusten arviointia, ja ilmoittaa seuraavaa:
Balticconneetorin YVA-asiakirjaa käsiteltäessä oletuksena oli, että suunnitteluasiakirjoissa
ehdotettujen ratkaisujen tulee ensisijaisesti taata putken rakentamisen ja käytön turvallisuus sekä se,
että hankkeen toteuttamisen kielteiset vaikutukset Itämeren tilaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Käsityksemme mukaan erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, että suunnitteilla olevan
kaasuputken reitti risteää toiminnassa olevan Nord Stream -kaasuputken käytävän kanssa. Sen
vuoksi katsomme tarpeelliseksi suositella, että YVA-asiakirjan laatijat pikaisesti sopivat
suunnitellun kaasuputken linjauksen teknisistä ehdoista Nord Stream -kaasuputkea käyttävän Nord
Stream AG:n kanssa sekä tutkivat ja kuvaavat rakentamisessa käytettävät tekniset menetelmät ja
laativat Baltiecoimeetor-kaasuputken käyttöä koskevat säännöt.
Kaasuputki risteää vilkkaiden laivaliikennereittien kanssa. Odotettavissa on, että pelkästään LNG
terminaaliin Suomen alueella saapuu vuosittain jopa 650 hinausalusta’ ja noin 16—21 LNG-alusta.
LNG-terminaalin laivaliikenne lisääntyy Balticconnector-kaasuputken läheisyydessä muun muassa
Skämmön ja Jakobramsjön välissa Mikäli putken meriosuus lasketaan Itämeren keskiosassa
suunnitelmien mukaisella aikataululla, rakennustyöt saattavat tuottaa merkittävää häiriötä
laivaliikenteelle. Lisäksi vilkkaasti liikennöidyllä alueella ei voida sulkea pois Laskuista
onnettomuustilanteira, joita voi aiheutua rakentamiseen osalListuvien alusten ja ohi kulkevien
matkustaja- ja muiden alusten yhteenajoista. Näin ollen ei myöskään voida sulkea pois
öljyonnettomuuksien mahdollisuutta. Balticconnector-kaasuputken YVA-asiakirjan laatijat
kuitenkin pitävät tällaisten tilanteiden syntymistä poissuljettuna sillä perustella, että alueella toimii
alusliikenteen ilmoittaummisjärjestelmä (GOFREP). Asiakirjassa ei siis ole annettu selvitystä
onnettomuuksien todennäköisyydestä eikä öljyvuotojen mahdollisesta leviämisestä merellä. Ei ole
määritelty keinoja, laitteita eikä teknisiä menetelmiä, joita käytettäisiin öljy- tai muihin
Kääntäjän huomautus: Kirjeessä on käytetty termiä cvd övxczIpoGicu (siiti bukviroi*i), kun taas venäjänkielisessä YyA
asiakirjassa on terminaalin liikennemäärää koskevassa kohdassa (8.5.2.1) termi cyä 65mkepoeicu (sitd bunkerovki). On
siis oletettavaa, että kirjeessä on kirjoitusvirheja todellisuudessa viitataan YVA-asiakirjassa mainittujen
bunkrausalusten määrään.
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saastevuotoihin liittyvissä onnettomuustilanteissa. Samoin puuttuvat tiedot siitä, millaisia toimia on
suunniteltu mahdollisten öljytuoteonnettomuuksien torjunnan varalta.
Jotta suunnitellun putken ympäristövaikutukset pystyttäisiin arvioimiaan täysipainoisemmin,
Balticconnectorin YVA-asiakirjan kohdassa 4.3.2 Infrastruklzu,rin rtvteäminen tulisi sen suhteen,
että putkia aiotaan laskea käytöstä poistettujen kaapeleiden päälle selvittämättä niiden omistajia ja
hankkimatta näiltä lupia, ottaa huomioon tällaisten kaapeleiden mahdollinen vaikutus kohteen
korroosiosuojaukseen käyttövaiheessa sekä sen seurauksena onnettomuusriskin mahdolliseen
lisääntymiseen
Lisäksi YVA-asiakirjassa mainitaan, että kaasuputkea rakennettaessa tehdään räjäytyksiä
kallioperän poistamiseksi. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole kerrottu suunniteltujen räjäytysten
toteutuspaikkoja tai laajuutta eikä annettu arviota mahdollisista muutoksista rannan suuntaisissa
virtauksissa, sedimenttimassojen siirtymisestä tai mahdollisista Suomenlahden rannan muutoksista.
Ei ole laadittu suunnitelmaa Suomenlahden rajat ylittävän seurannan toteuttamiseksi eikä vesialueen
suojelemista koskevaa toimenpideohjelmaa.
Kohdassa 8.3 Käyttövaihe ei ole huomioitu maakaasukäyttöisen kompressoriaseman toiminnan
yhteydessä mahdollisia bentso(a)pyreenipäästöjä eikä niiden vaikutusta ympäristöön. Kohdassa
8.5.3.1 Paidiskiin suunniteltu LNG-tenninaali ei oteta huomioon mahdollisen onnettomuuden rajat
ylittäviä kielteisiä vaikutuksia.
Putken rakennusvyöhykkeeseen liittyvän alueen taloudellinen hyödyntäminen käsittää
Balticconnector-kaasuputken rakentamisen lisäksi LNG-terminaalin rakentamisen Inlcooseen tai
kelluvan LNG-varastolaivan (FSRU) sijoittamisen lnkooseen Fjusön edustalle tai Fortumin
voimalaitoksen sataman alueelle. Täysimittaisen LNG-terminaalin rakentaminen sisältää
laiturirakenteet, huoltorakennukset, säiliöautojen lastauspaikan ja muun infrastruktuurin sekä
laitoksen liittämisen maakaasuverkkoon. Kel luvan
LNG-varastoaluksen vaihtoehdossa
rakentaminen käsittää laiturirakenteet ja säiliöautojen lastauspaikan sekä laitoksen liittämisen
maakaasuverkkoon. Lisäksi Viroon on suunniteltu Paldiskin LNG-terminaali, Kersalun
kompressoriasema sekä maakaasuputki Kiilistä Paldiskiin. Terminaalin käyttötarkoitus on
nesteytetyn maakaasun vastaanottaminen säi 1 iöaluksista sekä sen varastointi, höyrystäminen ja
jakelu. Näin ollen Balticconnectorin reitin viereisille alueille suunnitellaan mittavaa
teollisuuskohteiden kokonaisuutta, mikä vaatii näiden tekijöiden ottamista huomioon YVA
asiakirjassa siten, että niiden kokonaisvaikutus ympäristöön tulee huomioiduksi.
YVA-asiakirjassa olisi konkretisoitava tietoja kaasuputken painetestausten toteutusohjelmasta ja
menetelmistä. Lisäksi olisi suunniteltava toimenpiteitä, joilla torjutaan vieraslajeja ja estetään
kemiallisilta ominaisuuksiltaan purkupaikan vesistä eroavan veden pääsy mereen.
Lisäksi toteamme, että osiossa, jossa käsitellään ympäristön nykytilaa suunnitellulla
rakentamispaikalla, ei ole tietoja ympäristön vallitsevista saastetasoista, ekosysteemien bioottisista
tekijöistä eikä nykyisestä taloudellisesta toiminnasta (erityisesti kalastuksesta ja laivaliikenteestä).
Lisäksi kyseisessä osiossa kerrotaan, että on tehty riittävän laajat ympäristöselvitykset, mutta niiden
tulokset eivät ilmene selostuksesta, joten riskien ja ympäristövaikutusten tason arviointi ei ole
mahdollista.
Asiakirjassa ei käytännössä käsitellä lainkaan hanldceiden mahdollisia vaikutuksia vaelluskaloihin,
lintuihin tai merinisäkkäisiin, vaikka tämä onkin yksi tärkeimmistä ympäristöaspekteista, jolla on
myös rajat ylittävää merkitystä. Kumpikin Balticconnector-linjausvaihtoehto kulkee Pahin alueen
poikki, joka on määritelty EU:n luontodirektiivissä ja EU:n lintudirektiivissä, mutta toimia
elinympäristöille aiheutuvien seurausten lieventämiseksi ei ole otettu mukaan. YVA:ssa ei muun
muassa ole esitetty tietoja suunnitelluista toimenpiteistä Itämeren ainutlaatuisen eliöstön
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säilyttämiseksi. Tämä koskee myös kolmea hyljelajia (hamwahylje Halichoerus grypus.
itämerennorppa Phoca hispida botnicaja kirjohylje Phoca vitulina).
Monet haitta-aineet tulevat kiintoaineiden absorboimiksi ja vajoavat pohjaan. Meren pohjassa
tehtävien töiden ja muiden rakennustöiden seurauksena voi käydä niin, että yllä mainitut
pohjasedimenttien sisältämät haitta-aineet pääsevät toissijaisesti saastuttamaan Suomenlahtea, kun
oteman huomioon jo käynnissä oleva Itämeren rehevöityminen. Esitetyn nojalla katsomme
tarpeelliseksi suositella Ballieconnectorin YVA-asiakirjan laatijoille. että he tutkivat konkreettisesti
pohjasedimenttien koostumuksen raskasmetallien, orgaanisten saasteiden ja typpi- ja
fosforiyhdisteiden pitoisuuksien osalta sekä arvioivat sen mukaisesti kaasuputken rakentamisen
vaikutuksen Suomenlahden veden laatuun. Tässä yhteydessä näyttää tarpeelliselta, että tehdään
arviot myös kiviaineksen koostumuksesta (raekoko, orgaanisen aineksen pitoisuus, haitallisten
aineiden määrät yms.) sekä määritellään ja arvioidaan sen ottomenetelmä, pohjakasvienja -eläinten
lajikoostumus ja määrä ottopaikallaja muilla potentiaalisilla alueilla, joihin otto saattaa vaikuttaa, ja
oton vaikutus kaloihin, merinisäkkäisiin ja merilintuihin (syntymä, lisääntyminen, liikehdintä,
ruokailu, lepo) ym. Esitetyssä YVA-asiakirjassa on kerrottu vain otettavan kiviaineksen määrä ja
laji.
Asiakiijassa ei ole esitetty minkäänlaisia arvioita kasvihuonekaasupäästöistä eikä sitä myötä
arvioita hankkeen vaikutuksesta ilmastoon. Väitteille siitä, että saasteiden kaukokulkeumia ei synny.
ei löydy vahvistusta mallinnuksen tuloksista (jos sellainen on tehty. niin käytettyjä menetelmiä ja
tuloksia ei ole esitetty selostaksessa). Sama koskee saasteiden kulkeutumista virtausten mukana.
Kaikiciaan Balticconnectorin YVA-asiakirja vastaa vaatimuksia, jotka tämänkaltaisille asiakirjoille
on esitetty valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikuwsten arviointia koskevassa yleissopimuksessa
(Espoo 1991) ja EU:n direktiivissä tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden
ympäristövaikutusten arvioinnista (85/337/ETY, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1985; Neuvoston
direktiivillä 97/1 l/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 1997, tehtyine muutoksineenja lisäyksineen).
Samalla pidämme tarpeellisena, että Balticconnectorin YVA-asiakirjaa työstetään edelleen yllä
esitetyt huomautukset huomioon ottaen.

V. V. Ivlev
Kansainvälisen yhteistyön osaston
vt. osastopäällikkö
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Dear Seija,

Balticconnector EIA documentation Finland is attached.
We requested Russian MFA earlier to inform Russian Embassies in Finland and
Estonia as well on oLa position.
RSVP
Regards,
Vladimir
II::
rOHPC.1’Z PEC IPCC W 3
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Menee BnaäuMup Bnqecnaeosuq
JenapmorAeHm MemöyHapodHaao campy0Huecmea
HaMecmumenb dupeumopa flenapmaMeHma

Ten: +7(499)254 -8072? BH. 10-73
E-mail: ivlev@mnr.gov.ru
www.mnr.gov.ru
Vladimir lvlev
Department of International Cooperation
Deputy Direetor
Ministry of Natural Resourees and Environment
Phone: +7(499) 254 -8072(
E-maiI: ivlev@mnr.gov.ru
4 Hepe3 me aK pacnenamam&, noagMal2me
coxpauenuu npupo&L
Befare printing, think about the environment
,LaHHoe coo6ueHue 6bino o6po6omauo noqmoebrn cepsepotvi MuHnpupodbl Poccuu.
HOnOMUHOeM, ‘imo COQ6LqeHUR, flpOXOdEU4UE ‘iepe3 cny,.ce6Hble 3flK0HHbI RU4UHU
compydHuHoe coxpanstomcs u oeym 6blmb enocneöcmeuu npocompei QmdenoM no
npo4iunaumuwe K0flUQHHbIX u UHbIX npaeoHapyweHut?,qenapmaMeHma ynpaeneup denoMu
u xodpoe.

Ot:
KOMy:
(Dm19:

Ranlakafllo Seija <seija.rantakallfo@ymparlslo fi’
AHrocbeB

Mnb

AnoKcaHflpoetI/MflP/RU <antmnr.gov.ru’,

Monee 6na4MHp BwIecnasaeLIH/MnP/RU <ivIevmnr.govru>

https://yhawobrnail.ymparisto.fl/owal?ae=ltern&t=IPM.Note&id=RgAAAACeOe0MgQ...
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VS: VS

»:

Sta(ement from Russia? Espoo Convenlion,

Balticconnector

ElAdocumentation

Dear Ilya Antosyev,
Thanks for quiek reply.

Sorry to eorne back on tMs issue.

In order for Finland to he ab].e to take into account the co:oznents given by
Russian Federation on Balticconnector ETA documentation according to the Espoo
CorivenL [on, arLiole 6, the coments rnust he addressed to Fin] and and sent also te
Linland. It is not legaliy possibio to Lake into acoount coments addressed to
Estonia or sent only to Estonia.
If Lhe projoet was viowed as a whole, p!ease sent us the comments addressed to
Finland. You rnay senL them directly Lo me and te our regisLry
(ki.raamo.ym@ywparisLo.fi)
We would need your comments on Thursday 3 September
the latest. Please leL us know how you wiil proceed.
Regards,
Seija RanLakailio
NeuvoLLelova virkami.es/ Ministerial advLser
Yrnpäristörninisteriö/ Mi.nistty of the Environmeat —Finland
029 52 50216 /
359 29 52 50246
Vtt.. ti

https://yhawebmail.ymparisto.1i/owal?aeltem&t=IPM,Note&idRgAAAACc0eoMgQ...
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MIIHHCTEPCTBO flPHPO$HMX PECYPCOB 11 3KOJTOFHH
POCCHRCKOi1 ØE1LEPA[LHH
MIMSTRY OFNATLJRAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
OFTHE RUSSIAN FEDERÄTION
4/6, 8. Gmzinskaya str., Moscow

yii. 5. fpyIunckaa, j. 4/6, Mvcxwz
fl-242, rcn-s, 125993
ren. 47 (499) 766-26-72
4iuic: +7(499)254-82-83, +7(499) 766-27-50
ca1!T: www.mnr.gov.ni
c-maiR minprirodymnr.gøv.m

D-242, GSP-5, 125993
P1IDnC +7 (499) 766-26-72
Fax: +7(499) 254-82-83, +7(499) 766-27-50
website: www.mnr.govm
e-mail: mirprimdynmr.gov.m

/6zfl/4t
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raonpasca «Balficconnector»
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Your ref: 11.05.2015 No YMI/5521/2014

Ministry of the Environment ofFiniand
jjjjaamo.ymvmparistoJi

Our ref:i

v’

2015 No 111/1 5/’’

Comments jo accordance with articles 4 and 5
of the Convention on Environmental impact Assessment
in a Transhoundary Context (Espoo Convention)
fbi [he Balticconnector natural gas pipeline projeet
heiween Finland and Estonia

Dear Sir/Madam,
The Ministry of the Environment of Estonia organized a puhlie display of the transboundary
environmental impaet assessrnent ([JA) docurnents of Balticconneetor natural gas pipeline
project hetween Finland and Estonia from 02 June to 10 August. Answers were rcceived
Marine Systems Institute of Tallinn University of Technology, the Henkii Bonn], the
Envii-onmental Board and the Minisiry oC Economie Affairs and Communications.
Comments vere made by the Environmental Board. Please und the letter in Estonian
attached. Ihe comments for the EIA documentauon Lfl a transboundary context are dc
fol]owing:
Please explain on page 34 what does mean ,,speeifie negutive impact” and how could it
reveal,
ja [able 7—1 it is unclcar how the assesmeot for Estonia has heen given. ii is said that a good
environmental status has been parily achieved. How can it he said when indicators for the
status are missing and the assessment has been incornplete?
On page 39 there is salt! that [lie impacts on Natura habitat 1110 are significant but the
measures for the prevention een make the impaets not signiflcant. En Estonian FEA repor?
[here is said tIat a part of the habitat 1110 vill he destroyd. The information in two reports
een not be different. We tum Your auention that any kind ol’ destroving Natura hahitat is
fbrbidded. jt should also he taken into nccount for the hahitat 9180.
On chapter 8.5.3.1 there is said that for building LNG terminal to Paldiski there is no need
for dredging. Jo the EJA report of the water permil Ibr the pier of Pakrineeme Sadania yO
Palcliski LNG temiinal there is said that dere is a need to dredge up to 510 000 m3. Please
take [Ins informatioit into account when assessing the eumulative impacts.
Please specify about the eumuintive impaets what does mean tliat i f the works are done in
difierent years theo the signiflcant negative impaets will he released repeatedly.
Please explain on chapter 9 for which area are the rneas’ures for the prevention meant.

—

—

—

O

—

—
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On ehapter 9.4 there is sak! that the sedirnents fi-om dredging are going to he stored. Please
specify where is the Iace ror storing and how [he sedimen[s are stored. It is also important lo
assess the inipucls of sloring the sedimcnts.
On ehapter 10 there is said that [lie alternative RSJ 1 is prefered iii Estonia. The Estonian
national ETA report does not have the eonclusion whieh alternative is prefered. [he two
reports can not have di Fferent conclusions.
In annex 1 table 13—4 [here is used the word ,,Ihasalu peninsula’’. The correct word is
,,Lahepera peninsuIa’. Those are two clifferent peninsulas and the impacts should not reach to
Ihasalu. In the table ihei-e 15 used worcl ,,Pakri nature reserve”, but correct is ,,Pakri Iandseape
reserve”.
-

—

—

i’!ease take ihose eommenls into account when correc[ing the tiansboundary FIA

Yours sinccie13’.

(
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t_____
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Ado Löhmus
Deputy Seeretary General
Annex: The statement ei the Environmeutal Board

Maris Malva --372 626 0742; rnuris.malva@envir.ee
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KESKRONNAAMET

Keskkonnaministeerium
keskkonnaministeeriurn@envir.ee

Teie 02.06.2015 nr 11-1/15/3845-6
Meie 22.07.20 15 nr WR 6-7/15/11939-4

Ettepanekud Baiticeonnectori Soome
keskkonnamöju hindarnise aruande kohta

Kutsusite Keskkonnaametit 02.06.2015 saadetud kirjaga osalema Baitieeonnectori Soome
keskkonnamöju hindamise (edaspidi nirnetatud KMH) arnande avalikul väljapanekul ja
avalikul arutelui.
Keskkotmaamet on tutvunud avalikui väljapanekul oleva Balticconnectori Soome KMII
materjalidega, Järgnevalt esitame euepanekud ja märkused piiriUleste möjude aruande
(Piiriulese keskkonnamöju hindamise dokumentatsioon, 1 6X 17386, 30.4.2015) kohta.
1.

2.

3.

4.

5.

Lk 34 (energia, sh veealune mika) on kiiutatud: ,.Ehituse ajal tehtavad veealused
löhkamistööd vöivad pöhjustada olulisi ebasoodsaid möjtisid torulähedases
merepiirkonnas paikneda vöivatele huljestele ja veelindudele. Siiski on necd ebasoodsad
möjud väga lohiajalised ning hinnanguliseit ei kaasne nendega liikide tasandil pQsivaid
ebasoodsaid rnöjusid.” Palume seletada mida täpsemait peetakse silmas ,,olulise
ebasoodsa möju” ali ning ku das see vöib väljenduda.
Tabelis 7-1 jääb kohati ebaseigeks, kuidas on jöutud Lesti poolt puudutava hinnanguni, et
hea keskkonnaseisund (HKS) on osaliseit saavutaLud. Samas on lisatud, et nt seisundi
kirjeldamiseks usaldusväärsed nLiitajad puuduvad, on väljatöötamisel vöi olemasolevad
andmed puudulikud ning seisundit ei olnud vöimalik igakaigseit hinnata. Kuidas saab siis
anda hinnangu, et IIKS on osaliselt saavutatud?
Lk 39 on kirjutatud, et kummagi Eesti alternatiivi puhui ei ole vöimahk ilma
leevendusmeeimeid rakendamata välistada olulisi möju Natura eiupaigatiluibiie 1110.
Kirjutatu kohaseit ei ole tegemist esmatähtsa elupaigaga ning ieevendusmeetmed
vähendavad möju ebaolulisele tasemeie. Balticeonnectori Eesti KMH aruancles jöuti
järeidusele, et tegevusega kaasneb möningane elupaigattiöi 1110 hävinemine. Juhime
tähelepanu, et igasuguse Natura ala kaitse-eesmärgiks määratud elupaiga hävirnine on
keelatud olenemata seilest, kas regemist on vOi ei ole esmatähtsa elupaigaga.
Punktis 8.5.3.1 on muuhulgas välja toodud info kavandatud veeidatud maagaasi lenninali
kohta Paidiskis. Lk 50 on välja toodud, et LNG teirninali kai ehitamiseks kaeve- vOi
s[ivendustöid ei tehta. Juhime tähelepanu, et viimas ,,Pakrineerne Sadarna 00 Paldiski
LNG terminali kai rajamise vee erikasutusloa keskkonnamöju hindamise” aruande
versioonis on käsitletud vajadust sflvendustööde Iäbiviimiseks mahuga kuni —510 000 m3.
Palurne antud asjaolu arvesse völla kumulatiivsete möjude hindamises.
Kumuiatiivsete möjude puhui on mitmetei juhtudel toodud välja, et kui projekte
hölmavaid töid tehakse crinevatei aastatel, avaldatakse alale korduvalt oiulist kahjulikku
möju. Samas pole lahti seletatud, mida see täpsemait tähendab ning mis seile möjuga
kaasneb.

Narva mnt 7a / 15172 Tallinn / Tel 680 7438 / Faks 680 7427 / e-post: info@keskkonnaamet.ee /
www.keskkonnaamet.ee / Registi’ikood 70008658

6.

Juhime tähelepanu, ei lk 51 kasutatud väljend ,,strateegiline keskkonnamöju hindamine
(SKH)” ei ole keskkonnamöju hindamise ja keskkonnajuhtimisstisteemi seaduses
sätestatusi tulenevait korrektne. Oige väljend oleks ,,keskkonnamöju strateegiline
hindamine (KSH)”.
7. Palume peattikis 9 täpsLLstada, miHise piirkonna kohta on väLja toodud leevendusmeetrned
esitatud.
8. Peattikis 9.4 on kirjutatud. et (tsiteerirne) ,,Sflvendusiööde käigus eemaldatud sete tuleb
säilitadaja hoiustada väljaspool Lahepere lahe ala vöimalikuit looduslähedases seisundis,
et seda. hiljem kasuiada kaeviku taastäitmiseks”. Samas ei seigu, kuidas sette ladustarnine
toirnuks ning kus oieks selline ladustuskoht (eeldatavalt meres). Kas sellega kaasneks
täiendav heljurni teke ning möju olulisuse muutus?
9. PeatUkis 9.10 on leevendusmeetmena välja toodud, et ehitusmeetodid tuleb kavandada
viisil, mis avaidaks köige väiksernat möju alternatiivlahenduse ALT EST 2 alale jäävale
esmatähtsale elupaigale 9180*. Juhirne taaskord tähelepanu, et Natura alal on igasuguse
kaitse-eesrnärgiks seatud elupaiga vöi liigi negatiivne möjutamine keelatud.
10. 11.05-07.07.2015 avalikul väljapanekul olnud Ralticeonnector, Soorne ja Eesti vahelise
maagaasitorustiku KMH (edaspidi nimetatud Festi Balticconnectori [(Mli) aruande lk
230 on jöutud ja eldusele, et ALT EST 1 alternatiivi puhui häviiaiakse looduslikku
elupaigattitipi 1110 kokku ‘4,3 hektarit. Piiritilese keskkonnamöju lundamise
dokurnentatsiooni peatäkis 10 (lk 56) on väija toodud, ei potentsiaalselt tugevat möju
eiupaigaie 1110 alternatiiviahenduse ALT EST 1 ala! on vöimalik vä!istada
leevendusmeetmete rakendamisega. JtLhirne Lhelepanu, eI Uhele ja samale tegevusalale
koostatud KMH aruannetes on jöutud konkreetse piirkonna dokumentatsioonis
vastupidistele järeidustele, mida ei saa aktsepteerida. Samuli peame oluliseks veelkord
röhutada, et Natura alal on igasuguse kaiise-eesmärgiks oleva elupaiga hävitamise korral
tegemist negatiivse möjuga. Naaira ala kaitse-eesmärgiks oleva elupaigauitibi hävitamine
vöi pöördumatu kahjustamine on kcelatud.
11. Peatukis 10 lk 56 on kirjuiatud, et Restis ee!istatakse aiternatiiviahendust ALI’ EST 1, sest
selle kahju]ik möju Pakri poolsaare looduskeskkonnale tervikuna on väiksem. Juhime
tähelepanu, et Eesti Baltieconnectori KMH aruandes ei ole sellisele järeidusele jöutud.
On kL111 mainitud, ei (lk 271, tsiteerimc) .,kui LNG terminali ei rajala Pakrineernele, siis
on eelistatud ALI’ EST 1 gaasitorustiku variant kui maismaa löigus 2,7 km vörra Itihem ja
Pakri looduskeskkonda tervikiikuit vähem häiriv lahendus”. Lisaks on samal lehektiljel
kai kirjutatucl, et ,,alternatiividest on ALT EST 1 hinnatud väikserna möjuga Pakri
eiupaigadirektiivi aladele kui ALT EST 2”. Samas ei ole väidetud, et eelistatakse ALT
FST 1-te.
12. Järgnevalt esitame möned ma kused KMH arnande Lisa 1 Soome ja Eesti peamiste
alternatiivlahenduste kokkuvötliku vörd!use tabeli 13-4 kohta.
12.!
Alajaotus Veekvaliteet on kirjuiatud, ei ALT EST 2 rakendarnisel vöib teatud kogus
setet tugevate loodetuulte korral edasi kanduda ja pöhja langeda väljaspool Lahepere
lahte Ihasalu poolsaare tipust avamere suunas. [(ui möjud ulatuksid [hasalu (Neeine)
poolsaareni oleks möjud katastroofiuised. Tegemist on siiski Lohusalu poolsaarega.
12.2 Palume seigitada tabelis 13-4 taimestiku alajaotuse ali käsitietud infot ALI’ EST 1
kohta, kus öeldakse, et Kersalu trassil asuv aas-karukella elupaik hävitatakse täieliku!t,
nagu ka flks väiksem hariliku merikanni elupaik. Samas on selline tegevuse möju
hinnatud pöörduvaks. Juhime tähelepanu, et selhne tegevus ei ole kooskölas
looduskaitseseaduse § 55 löikega 8. Juhime ka tähelepanu, et merikanni viidatud
!adinakeeine nimi antud tabelis vastab roosale merikannile, mifte harilikule
merikannile. Roosa merikann on Bestis arvatud 111 kaitsekategooriasse.
12.3
Juhirne tähelepanu, et Pesti Baltieeonnectori [(MII aruandes on kirjeidatud, et ALI’
RST 1 trassile jäävad möningad kukiase pesad, mis hävitatakse. Piiriäleste möju
dokumentatsiooni tabelis 13-4 on ALT EST i trassivariandi puhui välja toodud, eI
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12.4

kukiaste elupaikade muuturnine on pöörduv juhul, kui pärast ehitustöö 1petamist
rakendatakse Ieevendusmeetmeid. Palume himuta antud info asjakohasust.
Alajaotuses Looduskaitsealad on kirjutatud, et ALT ESI 1 trass kulgeb mere ääres
kokku 120 ui ulatuses lähi kavandatava Pakri looduskaitseala ning ALT ESI 2
maabumiskoht asub Pakri looduskaitsealal. Juhirne tähelepanu, et tegemist on
kavandatava Pakri muastikukaitsealaga ning olemasoteva Pakri nwasfikukaitsealaza,
mitte loocluskaitsealaga. Lisaks läbivad rnöleniad alternatiivsed gaasitorustiku
maaLetuleku kohad Pakri hoiuala (KLO2000 167).

Palume
piiriuleste
ettepanekuid/märkusi.

möjude

aruande

täiendamisel

arvestada

Keskkonnaarneti

Balticconnectori Soome KMH aruande (Baltieconnector Natural gas pipeline between Finland
and Estonia 2015 Envirommental impact assessnicnt report) kohta Keskkonnaametil
ettepanekuid ei ole.
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