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Outokumpu Stainless Oy, LNG-terminaalin ympäristövaikutusten arviointiohjelma.
LAPELY/26/07.04/2012
LAUSUNTO ARVIOINTIOHJELMASTA
Outokumpu
Stainless
Oy
suunnittelee
LNG-tuontisataman
rakentamista
yhteispohjoismaisena infrastruktuurihankkeena Röyttän teollisuusalueelle ja satamaan
Torniossa. Hankealue sijaitsee teollisuusalueen eteläosassa. Hanke on sellainen,
jossa tulee tehdä kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA-menettely)
Espoon sopimuksen mukaisesti (mahdollisia rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia). YVAmenettelyn jälkeen LNG-hanke hakee ympäristö- ja vesilupaa Pohjois-Suomen
aluehallintovirastosta.
Satamahankkeen edistyessä tunnistetaan mahdollinen tarve Röyttän väylän
syventämiselle tai leventämiselle. LNG-hankkeen YVA-menettely on erillinen
mahdollisesta väylähankkeesta, jossa hankkeesta vastaava taho on Liikennevirasto.
Satamahankkeelle on toisin sanoen mahdollinen yhteys Röyttän väylähankkeeseen.
YVA-ohjelmasta ei käy ilmi, missä hankkeen suunnitteluvaiheessa mahdollinen tarve
Röyttän väylän ruoppaamiseen tunnistetaan.
Hankkeeseen liittyy täyttöjä ja ruoppausta hankealueella Röyttän satama-alueella.
Ruoppausmassojen määrä ja laatu sekä ruoppaustekniikka ja –ajankohdat tulee
erityisesti huomoida vaikutusarvioinnissa. YVA-ohjelmassa ei ole kuvattu
ruoppausmassojen määrää tai täyttöalueen pinta-alaa vaikutusten merkittävyyden
arvioinnin pohjaksi, ne on kerrottu esitettävän YVA-selostuksessa. Erityistä huomiota
on syytä kiinnittää ruoppauksen ja rakentamisen yhteydestä vesialueelle kohdistuvien
haitallisten vaikutusten ja häiriöiden ennalta ehkäisyyn ja lieventämiseen. Näiden
töiden ajankohdalla on merkitystä vaikutusten kannalta.
YVA-menettelyssä on tarkoitus hyödyntää olemassa olevia selvityksiä ja tietoja.
Hankkeeseen liittyviä sedimenttitutkimuksia on tarkoitus tehdä 2013 alkupuolella.
Ohjelmassa on esitetty lista olemassa olevista selvityksistä. YVA-selostuksessa on
syytä esittää sedimenttinäytteenotto ja analyysit sekä arvio sedimenttien laadusta
(erityisesti raskasmetallit) ja samentumisen vaikutuksista.
Vaikutuksiin, jotka kohdistuvat kalastukseen ja kalalajistoon Perämeren
rannikkoalueella tulee kiinnittää enemmän huomiota, kuin mitä on esitetty YVAohjelman luvussa 7 hankkeen keskeisinä vaikutuksina ja luvussa 7.4.2 elinkeinoista,
joihin kohdistuu vaikutuksia. Kalastus- ja matkailuelinkeinot tulee huomioida. Erityisesti

Postadress i Sverige:
Postiosoite Suomessa:
Telefon/Puhelin:
E-mail:

Box 125, SE-953 23 HAPARANDA
PL 2, FI-95401 TORNIO
int. +46 (0) 922-616 80

info (a) sgk.se, info (a) rrjk.fi

Kansli/Kanslia: Storgatan 92A, Haparanda, Sverige
Haaparanta, Ruotsi
Telefax:
int. +46 (0) 922-130 02
Internet:
www.fsgk.se www.srrjk.fi

kun tiedossa on muitakin hankkeita rannikkoalueella, joilla voi olla näihin elinkeinoihin
mahdollisia haitallisia vaikutuksia.
Alueen asukkaiden ja loma-asukkaiden kannalta on perusteltua tiedottaa heille hyvissä
ajoin YVA-selostuksen valmistumisesta ja siitä kuulemisesta. Paikallisen
osallistuminen ja sen merkitys hankesuunnittelussa on tarpeen analysoida ja kuvata
YVA-selostuksessa.
Yleisenä huomiona YVA-ohjelma-asiakirjasta komission toteaa, että kartat voisivat olla
selkeämpiä ja suuremmassa koossa, esitettynä erillisinä liitteinä YVA-selostuksessa.
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