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Uudenmaan ELY-keskus  
PL 36 
00521 Helsinki  
 
 
 
 
Finngulf LNG  

- Nesteytetyn maakaasun terminaalin rakentaminen Suomeen  
 
Ympäristövaikutusten arviointi  
 
 
Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys ry – Ingå-Sjundeå Miljöförening rf on tutustunut Gasum Oy:n LNG-
terminaalihankkeen YmpäristöVaikutustenArviointiin ja lausuu Inkoon osalta seuraavaa:  
 
Inkoo-Siuntion ympäristöyhdistys toteutti 9.6.2013 yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 
piirin suojeluasiantuntija Keijo Savolan kanssa maastokatselmuksen, jonka yhteydessä tutustuttiin 
terminaalialueen pohjoisosan metsäalueen luontoarvoihin sekä muutamiin ilmakuva- ja karttatulkinnan 
perusteella ongelmallisiin kohteisiin putkivaihtoehtojen etelä- ja keskiosassa Inkoossa. 
 
Terminaalialueen pohjoisosan luontoarvot 
 
Terminaalialueen pohjoisosa on suunnitelmissa ulotettu Oxhagenin metsäalueelle, jolla on huomattavia 
luonnonarvoja nykymetsätaloudelta säästyneiden monipuolisten biotooppien ja alueen laajuuden takia. 
Oxhagenin metsästä löytyy hyvin kytkeytyneenä pinta-alallisesti merkittävä määrä arvokkaita tuoreita ja 
kosteita lehtoja, lahopuustoisia kangas- ja lehtometsiä, korpia, rämeitä sekä puustoltaan hyvin 
luonnontilaisia kallioalueita (mm. Oxhagen). 
 
Tehdyissä luontoselvityksissä tunnistettujen luontoarvojen lisäksi erillisten erityiskohteiden välissä on 
luontoarvoja omaavia muita metsikkökuvioita, joihin kuuluu mm. runsaslahopuustoisia vanhoja 
kangasmetsiä. Näitä metsikkökuvioita ei ole tunnistettu kyseisissä luontoselvityksissä. 
 
Oxhagenin metsäalue täyttääkin maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit 
(http://www.uudenmaanliitto.fi/files/6297/Luonnonymparistojen_arvottamisen_kriteeristo_Uudellemaalle_
E119.pdf). 
 
Hankesuuunnitelmaa tulee muuttaa siten, että se voidaan toteuttaa ilman nykyisen metsäalueen 
eteläosan rakentamista. Oxhagenin kallioalueen säilyttäminen on tärkeää, sillä se toimii puskurina 
terminaalialueen ja metsäalueen välillä, sekä edesauttaa soiden vesitalouden pysymistä 
luonnontilaisena. 
 
 
Kaasuputkivaihtoehtojen luontoarvoista 
 
Maastokatselmusten perusteella on ilmeistä, että kaasuputkivaihtojen vaikutusalueelta löytyisi jonkin 
verran enemmän merkittäviä luontokohteita kuin mitä luontoselvityksissä on havaittu. Puutteita 
aiemmissa luontoselvityksissä on ainakin kaasuputkilinjoille sijoittuvien luonnontilaisen kaltaisten 
runsaslahopuustoisien kangasmetsien tunnistamisessa. Tällaisten metsien luonnonsuojelu-biologinen 
merkitys Inkoon alueella on hyvin suuri. Lisäksi kaasuputkivaihtoehtojen alueelle sijoittuu hieman 
enemmän vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia piensoita kuin on 
luontoselvityksissä tunnistettu. 
 
Jäljempänä on yksilöity muutamia havaittuja lisäongelmakohteita. 
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Lausunnon liitteenä on lisäksi kartta, jolle on merkitty sellaisia kohteita, joilla kartta- ja 
ilmakuvatarkastelun perusteella saattaa sijaita merkittäviä vanhan metsän arvoja omaavia metsiköitä. 
 
Haltbergetin eteläpuolinen suo 
 
Kaasuputkilinjaus kulkee vesitaloutensa länsipuolisesta tiestä huolimatta säilyttäneen suon itäosan 
poikki. Kaasuputken linjauksella on kapealti saranevaa, joka vaihettuu lännempänä tupasvilla-rämeeksi. 
Edellinen on suotyyppinä vaarantunut, jälkimmäinen silmälläpidettävä. 
 
Kohdetta ei ole tunnistettu YVAssa. 
 
Haltbergetin kaakkoispuolinen vanha metsä 
 
Kaasuputkilinja kulkee edellä mainitun suon koillispuolella sijaitsevan arvokkaan vanhan kangasmetsän 
poikki. Metsän puusto on luonnontilaisen kaltaista vanhaa kuusikkoa. Metsikön tekee erityisen 
arvokkaaksi se, että usean vuosikymmenen aikana muodostunutta kuusilahopuuta on hyvin runsaasti 
(noin 15-20 kuutiometriä hehtaarilla). Vastaavia metsiä on suojeltu Inkoon manneralueella hyvin vähän. 
 
Kohdetta ei ole tunnistettu YVAssa. 
 
Blåkullamossenin eteläpuolinen notko 
 
Blåkullamossenin eteläpuolella on vanhasta avohakkuusta huolimatta vesitaloutensa säilyttänyttä 
lähteistä korpea, jonka poikki virtaa pieni, lähteinen noro. Siirryttäessä notkelmaa etelään notko muuttuu 
harvennetuksi kuusivaltaiseksi lehdoksi. Notkon pohjalla on kosteaa lehtoa, jonka poikki virtaa noro. 
Etelämpänä korpi levenee puustoltaan luonnontilaisen kaltaiseksi, runsaasti vehkaa kasvavaksi ruoho- ja 
heinäkorveksi. 
 
Notkelman luontoarvoja ei ole tunnistettu, vaikka kaasuputkilinjan vaihtoehto kulkee korpisen notkon 
suuntaisesti. Todennäköisesti kaasuputken vetäminen osin lähdevaikutteiseen korpi- ja lehtonotkelmaan 
vaikuttaisi niin noroihin, korpiin kuin kosteaan lehtoonkin haitallisesti. 
 
Ranmossen -suo  
 
Ranmossen on pienehkö, mutta suotyypeiltään hyvin monipuolinen suo.  Ojituksilta säästyneen suon 
länsipuoliskon itäosassa on isovarpurämettä.  Siirryttäessä länteen suo monipuolistuu nopeasti ja sen 
alueelta löytyy ainakin tupasvillarämettä, muurainkorpea, mesotrofista sarakorpea, saranevaa sekä 
tupasvillakorpea. Havaituista suotyypeistä tupasvillakorpi on luokiteltu luontotyyppinä erittäin 
uhanalaiseksi, korvet ja saraneva vaarantuneiksi ja rämetyypit silmälläpidettäviksi. Suon länsiosan 
suotyyppejä ei maastokäynnin yhteydessä selvitetty, mutta oletettavasti suolta löytyy vielä muitakin 
suotyyppejä. Monipuolisuuden, korpien merkittävän esiintymisen sekä suon pinta-alan perusteella suon 
ojituksilta säästynyt länsiosa täyttää maakunnallisesti arvokkaan luontoalueen kriteerit. Suunnitelman 
mukaan kaasuputki on tarkoitus vetää vesitaloutensa säilyttäneen isovarpurämeen poikki, jolloin se 
osittain heikentää maakunnallisesti arvokasta suoaluetta. Mikäli kaasuputki kulkisi noin 40 m kaakkoon 
esitetystä eli suon poikki kulkevaa, hakkuilla ja ojituksilla tärveltyä ajouran lievettä, vastaavaa ongelmaa 
ei olisi.  
 
Erityisen tärkeätä on, että suojeltavat luontokohteet, esim. harvinaiset suotyypit ymmärretään 
kokonaisuuksina, joiden säilymiselle on olennaista niitä ympäröivä alue, kuten metsät, vesistöt ja kalliot. 
On jätettävä ”suojavyöhyke” tällaisille kohteille, jotta liian lähelle ei rakenneta. Vaikutusalue on luonnossa 
aina tarkkarajaista karttamerkintää laajempi.  
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Vaikutukset saaristoon ja mereen  
 
Laivaliikenne tulisi lisääntymään voimakkaasti. Rakennusvaiheessa ensimmäisenä vuonna arviolta 100, 
toisena 600 ja kolmantena vuonna 800 alusta. Terminaalin toimintavaiheessa liikennettä olisi kaksi (2) 
hyvin isoa alusta kahden viikon välein sekä 20 pienempää alusta viikoittain. Lisääntyvä raskas 
laivaliikenne aiheuttaa häiriötä Inkoon saaristoluonnolle.  
 
Maaliikenteen vaikutukset  
 
Myös maantieliikenne lisääntyisi: rakennusvaiheessa 14 – 44 rekkaa vuorokaudessa ja 
toimintavaiheessa 60 rekkaa vuorokaudessa. Lisääntyvä raskas maantieliikenne aiheuttaa häiriötä ja 
vaaraa läheisille luontoalueille ja niiden eläimistölle.  
 
 
 
Ympäristövaikutusten arviointi tarjoaa runsaasti arvokasta tietoa päätöksenteon tueksi. Eräs vakava 
puute arvioinnissa kuitenkin on: nykyinen luontokohteisiin liittyvä tietopohja ja tehty kohteiden 
arvottaminen eivät ainakaan Inkoon osalta anna miltään osin riittävää kuvaa eri vaihtoehtojen haitallisista 
luontovaikutuksista. Mm. maakaasuputkien vaihtoehtojen vertailu on nykyisellä tietopohjalla käytännössä 
mahdotonta.  
 
Tältä osin tarvittaisiin nykyistä laajempia maastoselvityksiä sekä kohteiden arvottamista tavalla, jossa 
huomioitaisiin mm. uhanalaisten luontotyyppien, edustavimpien METSO -elinympäristöjen sekä 
maakunnallisesti arvokkaiden luontoalueiden kriteerit täyttävien kohteiden esiintyminen 
terminaalialueella sekä kaasuputkivaihtoehdoilla. On mahdollista, että vastaavia ongelmia liittyy myös 
Porvoon vaihtoehdon luontotietopohjaan. 
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