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Tiivistelmä:

Tässä tausta-asiakirjassa tutkitaan 1 200 kilometriä pitkän, Itämeren halki Venäjältä Saksaan 
kulkevan vedenalaisen maakaasuputkiston käsittävän hanke-ehdotuksen 
ympäristövaikutuksia. Asiakirjassa käsitellään myös hankkeeseen sovellettavaa kansainvälistä 
ja EU:n lainsäädäntöä sekä tarkastellaan kaasuputkistolle esitettyjä vaihtoehtoja.

Odotetut ympäristövaikutukset on koottu kohdevaltioiden viranomaisten ja kansalaisten sekä
hankkeen rakennuttajan lausunnoista saaduista tiedoista. Tarkasteltuja ympäristövaikutuksia 
ovat eliöstöön, luonnonsuojelualueisiin, kalastukseen, laivaliikenteeseen ja kansalaisiin 
kohdistuvat vaikutukset. Hankkeeseen sovellettavaan lainsäädäntöön kuuluvat YK:n 
merioikeusyleissopimus, Euroopan talouskomission yleissopimus valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista, EU:n ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) annettu 
direktiivi sekä kunkin jäsenvaltion eurooppalaisiin ja kansainvälisiin sopimuksiin tai 
säädöksiin sovellettava voimassa oleva lainsäädäntö.

Hankkeen vetäjänä toimii Nord Stream AG, joka on venäläisten, saksalaisten ja 
alankomaalaisten yhtiöiden yhteisomistuksessa. Hankkeen merkittävimpien vaikutusten 
odotetaan ajoittuvan kaasuputkiston rakennus- ja asennusvaiheeseen. Ympäristövaikutusten 
tutkiminen ja niin ollen myös ympäristövaikutusten arviointimenettely ovat parhaillaan 
käynnissä.
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1. JOHDANTO

Mereen vedettävän maakaasuputken suunniteltu reitti kulkee Venäjältä Viipurista Suomenlahden 
ja Itämeren kautta Saksassa Greifswalder Boddenin alueella sijaitsevaan Lubminiin. Hankkeen 
rakennuttaja on Nord Stream AG, jonka omistavat OAO Gazprom, BASF/Wintershall, E.ON 
Ruhrgas ja N.V. Nederlandse Gasunie. Hankkeen tarkoituksena on tuoda Venäjältä maakaasua 
Euroopan unionin maakaasun kysyntään vastaamiseksi. Hanke kuuluu Euroopan komission 
Euroopan laajuisten energiaverkkojen ensisijaisiin hankkeisiin.

Hanke käsittää kaksi rinnakkaista putkea sekä Gotlannin koillispuolella sijaitsevan merellä 
olevan huoltolautan. Putken vedenalainen pituus on noin 1 200 km. Kunkin putken halkaisija on 
1 220 mm ja putkiston odotettu vuotuinen kokonaiskapasiteetti 55 miljardia m3. Huoltolautalle 
tarvitaan merenpohjassa 50 x 50 metrin kokoinen alue.

Kaasuputkihanke ulottuisi viiden valtion eli Tanskan, Suomen, Saksan, Venäjän ja Ruotsin 
talousvyöhykkeelle. Huoltolautta aiotaan sijoittaa Ruotsin talousvyöhykkeelle. Kaasuputki 
kulkee Saksan ja Venäjän, eli niiden kahden maan aluevesien halki, joissa putki nousee maan 
pinnalle. Se läpäisee Tanskan aluevedet Bornholmin luoteispuolella.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi laaditaan valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon yleissopimus) sekä kunkin 
valtion ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön mukaisesti. Alustava 
arviointiasiakirja toimitettiin asianosaisten sopimuspuolten ympäristöviranomaisille 
marraskuussa 2006. Arviointiasiakirjan oltua julkisen tarkastelun kohteena 16. helmikuuta 2007 
asti asianosaisten sopimuspuolten viranomaiset ja kansalaiset olivat antaneet siitä 129 lausuntoa 
tai huomautusta. Lokakuussa 2007 arviointiasiakirjaa täydennettiin uudella hankkeen tilaa 
koskevalla raportilla, jossa kerrotaan saatujen huomautusten perusteella putken reittiin tehtävistä 
muutoksista. Lopullinen ympäristövaikutusten arviointiraportti käännöksineen valmistunee 
huhtikuussa 2008.

Ensimmäisen putken asennustöiden on suunniteltu alkavan vuoden 2008 aikana ja päättyvän 
vuoden 2009 loppuun mennessä. Ensimmäinen putki ja merellä oleva huoltolautta aiotaan ottaa 
käyttöön vuonna 2010. Toinen putki asennetaan myöhemmin, ja siirtojärjestelmän odotetaan 
toimivan täydellä teholla vuonna 2013. Kaasunsiirtojärjestelmän käyttöiän arvioidaan olevan 
50 vuotta.



DV\703357FI.doc 5/14 PE400.450v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Tämän tausta-asiakirjan laatimiseen käytettyyn viitemateriaaliin sisältyvät alustava 
arviointiasiakirja1, asianosaisten sopimuspuolten ympäristöviranomaisten ja muiden 
viranomaisten sekä kansalaisten lausunnot ja huomautukset, raportti hankkeen nykytilanteesta2

sekä Nord Stream AG:n Internet-sivustossa olevat tiedot3. On syytä korostaa, että tässä 
asiakirjassa olevat lähdetiedot ja vaikutukset eivät edusta hankkeen ympäristölle ehdottomasti 
aiheuttamia vaikutuksia. Esimerkiksi ehdotetun putken teknisiä ratkaisuja koskevia tietoja ei ole 
vielä laadittu. Tarkistetut ympäristövaikutukset esitellään lopullisessa ympäristövaikutusten 
arvioinnissa, jonka odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2008.

2. SOVELLETTAVA KANSAINVÄLINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1. Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimus

2.1.1. Yleiset määräykset

Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) allekirjoittaneet valtiot 
ovat sopineet kattavasta normatiivisesta välineestä, jolla on tarkoitus säännellä merten 
hyödyntämistä, suojelua ja hoitoa. Saksa, Venäjä, Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat ratifioineet 
sopimuksen ja saattaneet siinä annetut aluevesiä, talousvyöhykkeitä ja mannerjalustaa koskevat 
määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Yleissopimuksen osassa XII annetaan meriympäristön suojelua ja säilyttämistä koskevat yleiset 
määräykset. Esimerkiksi sen 192 artiklan4 mukaan valtioilla on velvollisuus suojella ja säilyttää 
meriympäristöä. Yleissopimuksen 194 artiklan5 mukaan valtioiden on ryhdyttävä kaikkiin 
yleissopimuksen mukaisiin toimiin, joita eri syistä johtuvan meriympäristön pilaantumisen 
ehkäiseminen, vähentäminen ja valvominen edellyttää.

Yleissopimuksessa on erillisiä määräyksiä vedenalaisten kaapeleiden ja putkistojen laskemista
mannerjalustalle koskevista rantavaltioiden sekä muiden valtioiden oikeuksista ja 
velvollisuuksista. Sen 79 artiklassa6 todetaan, että:
1. Kaikilla valtioilla on oikeus laskea mannerjalustalle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja 

tämän artiklan määräysten mukaisesti.
2. Rantavaltio ei saa haitata kaapeleiden tai putkistojen laskemista tai huoltoa, ottaen kuitenkin 

huomioon, että sillä on oikeus ryhtyä kohtuullisiksi katsottaviin toimiin mannerjalustan 
tutkimiseksi, mannerjalustan luonnonvarojen hyödyntämiseksi sekä putkistojen aiheuttaman 
pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja valvomiseksi.

3. Mannerjalustalle laskettavien putkistojen kulkureitin määrittämiseen tarvitaan rantavaltion 
hyväksyminen.

  
1 Nord Stream AG, Projektitiedot – Itämeren vedenalainen kaasuputki.
2 Nord Stream AG, Itämeren Nord Stream -maakaasuputkireitin tilanne.
3 Katso http://www.nord-stream.com/eia.html.
4 UNCLOS, osa XII, 192 artikla.
5 UNCLOS, osa XII, 194 artikla .
6 UNCLOS, osa VI, 79 artiklan 1–3 kohta.
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2.1.2. Talousvyöhykkeet

Rantavaltioiden talousvyöhykkeet on määritetty YK:n merioikeusyleissopimuksen osan V 
mukaisesti. Yleissopimuksen 57 artiklan1 mukaan talousvyöhykkeen enimmäisleveys on 
200 meripeninkulmaa aluemeren leveyden mittaamiseen käytetyistä perusviivoista. Itämeren 
kapeudesta johtuen koko vesialue muodostuu rantavaltioiden aluevesistä tai talousvyöhykkeistä. 
Rantavaltiot ovat yhdessä päättäneet Itämeren talousvyöhykkeiden jakamisesta.

Rantavaltioiden oikeudet, lainkäyttövalta ja velvollisuudet talousvyöhykkeellä on annettu 
56 artiklassa2, ja muiden valtioiden oikeudet ja velvollisuudet talousvyöhykkeellä on annettu 
58 artiklassa3. Yleissopimuksen 60 artiklassa4 mainitaan määräykset, jotka koskevat 
talousvyöhykkeelle asennettavia laitteita ja rakennelmia: 1. Rantavaltiolla on talousvyöhykkeellä 
yksinomainen oikeus rakentaa ja antaa lupa rakentaa ja käyttää: a) tekosaaria; b) 56 artiklassa 
mainittuihin ja muihin taloudellisiin tarkoituksiin käytettäviä laitteita ja rakennelmia; c) laitteita 
ja rakennelmia, jotka saattavat haitata rantavaltion oikeuksien käyttämistä vyöhykkeellä; sekä 
säännellä näiden rakentamista ja käyttöä.
2. Rantavaltiolla on tällaisiin tekosaariin, laitteisiin ja rakennelmiin nähden yksinomainen 
lainkäyttövalta, joka käsittää muun muassa tulli-, vero-, terveydenhoito-, turvallisuus- ja 
maahanmuuttolakeja ja -määräyksiä koskevan lainkäyttövallan.
Yleissopimuksen 60 artiklassa sanotaan myös, että hylätyt tai käytöstä pois jääneet laitteet tai 
rakennelmat tulee poistaa merenkulun ja kalastuksen turvallisuuden varmistamiseksi sekä 
meriympäristön ja muiden valtioiden oikeuksien ja velvollisuuksien suojelemiseksi5.

2.2. Euroopan talouskomission yleissopimus valtioiden rajat ylittävien 
ympäristövaikutusten arvioinnista

ECE:n6 valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevassa yleissopimuksessa 
(Espoon sopimus, YVA-sopimus) annetaan velvoitteet sekä arvioida tiettyjen hankkeiden 
ympäristövaikutukset että ilmoittaa niiden todennäköisistä merkittävistä ympäristölle haitallisista 
vaikutuksista muille osapuolille ja kuulla heidän näkemyksensä asiasta. Saksa, Tanska, Ruotsi ja 
Suomi ovat Espoon yleissopimuksen sopimuspuolia, kun taas Venäjä on ainoastaan 
allekirjoittanut sen.

Hankkeen luonteesta johtuen merellä kulkevaan putkeen liittyy sekä asianosaisiin sopimuspuoliin 
että kolmansiin osapuoliin (ainoastaan kohdeosapuoliin) kohdistuvia rajat ylittäviä 
ympäristövaikutuksia. Yleissopimuksen 3 artiklan7 mukaan kaikista toimista, joista 
todennäköisesti aiheutuu merkittäviä rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia, on ilmoitettava 
kohdeosapuolille mahdollisimman pian ja viimeistään silloin, kun asiasta kerrotaan omille 
kansalaisille. Liitteen I8 mukaan suuriläpimittaisten kaasuputkien rakentaminen kuuluu toimiin, 
joihin yleissopimusta sovelletaan. Tanskan, Suomen, Saksan, Venäjän ja Ruotsin 

  
1 UNCLOS, osa V, 57 artikla.
2 UNCLOS, osa V, 56 artikla.
3 UNCLOS, osa V, 58 artikla.
4 UNCLOS, osa V, 60 artiklan 1–2 kohta.
5 UNCLOS, osa V, 60 artiklan 3 kohta.
6Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomissio.
7 Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, 3 artiklan 1 kohta.
8 Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, liite I, 8 kohta.
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ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat viranomaiset päättivät yksimielisesti 
huhtikuussa 2006, että 3 artiklaa sovelletaan Nord Stream-maakaasuputkihankkeeseen.

Tiedotusmenettelyssä aiheuttajaosapuolet (Saksa, Tanska, Ruotsi ja Suomi) sekä Venäjä 
tiedottavat asiasta kaikille kohdeosapuolille (aiheuttajaosapuolet sekä Venäjä, Viro, Latvia, 
Liettua ja Puola). Maakaasuputkihankkeen tapauksessa aiheuttajaosapuolet kuuluvat Espoon 
sopimuksen mukaan myös kohdeosapuoliin.

3. SOVELLETTAVA EU:N LAINSÄÄDÄNTÖ

3.1. YVA-direktiivi

Maakaasuputkihanke kuuluu tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten 
arvioinnista 27. kesäkuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin (85/337/ETY, 97/11/EY, 
2003/35/EY; YVA-direktiivi) soveltamisalaan direktiivin liitteen I1 mukaan. Euroopan yhteisö 
hyväksyi Espoon sopimuksen 24. kesäkuuta 1997, ja jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen. Suurin 
osa Espoon sopimuksen velvoitteista on YVA-direktiivin mukaisia.

YVA-direktiivin 7 artikla2 koskee jäsenvaltioiden velvollisuuksia, jotka liittyvät mahdollisiin 
merkittäviin rajat ylittäviin ympäristövaikutuksiin, sekä muiden jäsenvaltioiden osallistumista 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Kyseisen artiklan mukaan sen jäsenvaltion, jonka 
alueella hanke aiotaan toteuttaa, on muun muassa annettava tietoja asianosaisten jäsenvaltioiden 
viranomaisille ja kansalaisille sekä annettava niille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Niiden 
jäsenvaltioiden, joita hanke koskee, on voitava aloittaa neuvottelut hankkeen mahdollisista rajat 
ylittävistä vaikutuksista. EU:n jäsenvaltiot ovat saattaneet YVA-direktiivin osaksi kansallista 
lainsäädäntöään.

3.2. Kansallinen lainsäädäntö

YK:n merioikeusyleissopimuksen määräysten lisäksi rantavaltioiden talousvyöhykkeillä 
noudatetaan Espoon sopimuksen soveltamiseen käytettävää voimassa olevaa kansallista 
lainsäädäntöä. Lisäksi valtion talousvyöhykkeellä noudatetaan kaikkia kyseisen rantavaltion 
antamia kaasuputken rakentamisen ja käytön lupamenettelyä koskevia kansallisia säädöksiä. 
Lupapäätöksiä koskeva muutoksenhakuoikeus kuuluu kunkin valtion asiaa koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamisalaan.

Yhteisön lainsäädännön ja erityisesti YVA-direktiivin soveltamisalaan kuulumattomien Espoon 
sopimuksessa mainittujen velvoitteiden suorittaminen sisältyy EU:n jäsenvaltioiden 
toimivaltaan.

  
1 Neuvoston direktiivi 97/11/EY, liite I, 16 kohta.
2Neuvoston direktiivi 97/11/EY, 7 artikla.
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4. EHDOTETUN HANKKEEN MAHDOLLISET VAIHTOEHDOT

Kansallisten viranomaisten lausunnoissa ja kansalaisten tekemissä huomautuksissa alustavaa 
arviointiasiakirjaa arvosteltiin siitä, että siinä ei anneta kaasuputken reitille nollavaihtoehdon 
lisäksi todellisia vaihtoehtoja. Merellä kulkevan kaasuputken sijaan eräät tahot ovat ehdottaneet, 
että rakennettaisiin maalla kulkeva kaasuputki. Hankkeen rakennuttaja ei kuitenkaan pidä tätä 
toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona merireitille, koska hankkeessa on varta vasten tarkoitus 
rakentaa meressä sijaitseva kaasunsiirtojärjestelmä vastapainona nykyisille maanpäällisille 
kaasunsiirtovaihtoehdoille.

Projektitiedot-asiakirjassa esitellyt maanpäälliset vaihtoehdot, kuten Jamal-Eurooppa ja Amber, 
hylättiin hankkeen suunnittelijan mukaan siksi, että maakaasua halutaan tuoda Euroopan 
markkinoille niin, että siirtoon kohdistuu mahdollisimman pieni poliittisen tai taloudellisen 
epävakauden aiheuttama riski, joka toisinaan liittyy maanpäällisiin kaasuputkistoihin. Jamal-
Eurooppa-putki kulkisi Venäjältä Keski-Eurooppaan samansuuntaisesti jo olemassa olevan 
Valko-Venäjän kautta kulkevan putken kanssa. Amber-putki kulkisi Venäjältä Latvian, Liettuan 
ja Puolan läpi, jossa se yhdistyisi Jamal-Eurooppa-putkeen.

Alustavan arviointiasiakirjan julkaisemisen jälkeen hankkeen rakennuttaja on laatinut 
vaihtoehtoisia reittejä, joilla on tarkoitus muuttaa arviointiasiakirjassa esiteltyä putken reittiä. 
Mahdolliset vaihtoehdot on esitelty lokakuussa 2007 julkaistussa asiakirjassa ”Itämeren 
Nord Stream -maakaasuputkireitin tilanne”, joka on parhaillaan kansalaisten nähtävillä. 
Vaihtoehtoihin sisältyvät kaasuputken reitin muutokset Suomenlahdella, varsinaisella Itämerellä 
sekä reitin eteläosassa Tanskassa ja Saksassa. Muutoksen tavoitteena on vähentää hankkeen 
aiheuttamia ympäristövaikutuksia minimoimalla tarve muokata merenpohjaa.

5. EHDOTUKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET ITÄMEREEN JA 
RANNIKKOALUEISIIN

Itämeri on murtovesialue, minkä vuoksi sen ekosysteemi on erityisen herkkä ja sillä on 
erityislaatuinen luontonsa. Lisäksi mereen on jo päässyt suuria määriä saasteita. Merenpohjan 
pinnanmuodostus on paikoin hyvin epätasainen. Tämä rajoittaa kaasuputken reittivaihtoehtoja ja 
saattaa myös jossain määrin vaikeuttaa asennustöitä. Suurimpien ympäristövaikutusten 
arvioidaan ilmenevän putkilinjan ja huoltolautan rakennusvaiheessa ja välittömästi sen jälkeen.

5.1. Eliöstö

5.1.1. Asennusvaihe

Maallevetokohtien rakentaminen saattaa sedimentin leviämisen vuoksi vaikeuttaa kasvien ja 
eläinten elämää ruoppaus- ja täyttötöiden aikana. Varjostuksen vuoksi merenpohjan biomassa 
voi pienentyä tilapäisesti. Sedimentin leviämistä voi aiheutua myös huoltolautan 
rakennuspaikalla mahdollisten ruoppaustöiden aikana. Sillä voi olla vaikutuksia huoltolautan 
lähiympäristön kaloihin ja benttisiin eläimiin sekä merinisäkkäisiin ja lintuihin.
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Liettyneellä sedimentillä ja sedimentaatiolla saattaa olla erityisen suuri vaikutus meren benttisiin 
eläimiin ja kasveihin. Benttisiin eliöihin kohdistuvien häiriöiden arvioidaan olevan pahimmillaan 
paikoissa, joissa epäorgaaniset tai orgaaniset hiukkaset ovat jo saastuttaneet sedimentin, sekä 
merenpohjan kallioperäalueilla. Hiekkaeroosioalueilla rakennusvaiheessa suoritettavilla 
täyttötöillä voi myös olla vaikutus paikallisiin benttisiin eliöihin. Benttisten kasvien ja eläinten 
arvioidaan asuttavan ruoppaus- ja kaivuukohteet uudelleen muutaman vuoden kuluessa.

Asennusvaiheessa suoritettavat työt, kuten räjäytykset ja lisääntyvä laivaliikenne, saattavat 
häiritä itämerennorpan elämää. Lisäksi talvella jään ollessa ohutta itämerennorpan 
lisääntymisalueet osuisivat yhteen itäisen rakennusalueen kanssa. Huoltolautan jalat ja lautan 
viereen merenpohjaan pudotettavat kivet houkuttelisivat luultavasti paikalle ylimääräisiä 
kalalajeja. Tällä niin kutsutulla keinotekoisella riutalla olisi myös vaikutuksensa muihin 
kasveihin ja eläimiin.

Rannikkoalueiden kasvit ja eläimet saattavat häiriintyä rakennusvaiheessa aiheutuvasta melusta. 
Rakennustyöt saattavat aiheuttaa häiriöitä myös muuttolintujen levähdyspaikoissa sekä lintujen 
talvehtimis- ja pesimisalueilla. Lisäksi rannassa sijaitseviin putkilinjojen tukikohtiin liikennöivät 
tukialukset aiheuttaisivat melua ja polttoaineensa vuoksi ilmansaasteita vaikuttaen näin 
tukikohtien läheisyydessä oleviin lintuihin ja merieläimiin.

5.1.2. Käyttövaihe ja käytöstäpoisto

Ennen putkilinjan käyttöönottoa putken vesitestaukseen käytetty suodatettu merivesi 
tyhjennetään mereen. Hapeton testivesi alentaisi tyhjennyspaikalla meriveden happitasoa sekä 
saattaisi veden suolapitoisuuden epätasapainoon.

Benttisiin kasveihin ja eläimiin voi kohdistua paikallisia vaikutuksia pinnanmuodostuksen ja 
meren virtauksen muuttumisen vuoksi aiheutuvista sedimentin siirtymisen muutoksista, sillä 
johonkin putken kohtaan saattaa kertyä runsaasti hiekkaa, kun taas toisilla alueilla se saattaa 
hävitä. Putken ruostesuojauksesta ja anodeista liukenevista myrkyllisistä aineista ei aiheudu 
lainkaan vaikutuksia tai vain vähäisiä vaikutuksia.

Kaloille, linnuille ja merinisäkkäille arvioidaan aiheutuvan putkilinjan käyttövaiheessa melko 
vähän häiriötä.

Laivan uppoamisen, ankkurin laskun ja karille ajon kaltaiset tapahtumat tai vanhan ammuksen 
räjähtäminen saattavat vahingoittaa putkea ja johtaa kaasun pääsemiseen meriympäristöön tai 
ilmaan. Vapautunut kaasu muodostaa todennäköisesti veteen kaasupatsaan, joka lopulta leviää 
ilmakehään. Meriympäristössä mahdollisen kaasuvuodon vaikutukset ovat todennäköisesti 
vähäiset lukuun ottamatta paikallisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat meren eliöstölle happitason 
laskusta ja meriveden mahdollisesta ylikyllästymisestä kaasulla.

Kaasuputkijärjestelmän purkamisella arvioidaan olevan samanlaiset ympäristövaikutukset kuin 
suunnitelluilla asennustoimenpiteillä.

5.2. Suojelualueet
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Rannikkoalueilla suoritettavat maallevetokohtien rakennustyöt ja muut asennustyöt saattavat 
vaikuttaa haitallisesti suojelu- ja virkistysalueisiin sekä matkailuun.
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5.3. Kalastus ja laivaliikenne

Itämeren merenpohjassa suoritettavilla toimenpiteillä olisi varmasti vaikutuksensa myös 
kalastuselinkeinoon. Perinteiset troolausalueet olisivat vaarassa putkilinjan käytäväalueella. 
Troolaus kärsisi putken asennuksen edellyttämien rakennustöiden sekä putkilinjan ympärille 
jätettävän turva-alueen vuoksi. Kalastus vaikeutuisi myös huoltolautan rakennusvaiheessa, koska 
rakennustyömaan läheisyyteen muodostettaisiin mahdollisesti 500 metrin levyinen 
laivaliikenteen estävä turva-alue. Putkilinjalla asennusaluksen ympärillä oleva 2 500 metrin 
turva-alue estäisi laivaliikenteen putken asentamisen aikana. Estevaikutuksesta aiheutuvat 
meriveden happitason paikalliset muutokset saattavat myös vaikuttaa kalastukseen. Kalastuksen 
lisäksi myös merenpohjan muutoksilla olisi haitallinen vaikutus Itämeren kalakantoihin.

Putken asentamisen aikana on olemassa asennusalusten ja laivaliikenteen välinen törmäysvaara.
Huoltolautan rakennus- ja asennustyöt vaikuttaisivat myös laivaliikenteeseen. Jos putkesta pääsee 
vuotamaan kaasua, merenpinnan yläpuolelle muodostuva kaasupilvi saa aikaan räjähdysmäisen 
tulipalon, jos lähistöllä on mahdollinen sytyttäjä. Tämä muodostaa riskin laivaliikenteelle, jos 
tulipalon sytyttäjä on kohdan ohittavassa laivassa tai esimerkiksi laivassa, joka on aiheuttanut 
kaasuvuodon ankkuroituessaan. Kyseisenlainen sattumus on kuitenkin erittäin harvinainen. Näin 
on arvioitu käyvän kerran tuhannessa tai jopa kymmenessä tuhannessa vuodessa.

5.4. Paikallinen väestö ja matkailijat

Maallevetokohtien ja huoltolautan rakennustyöt aiheuttaisivat melua sekä polttoaineen 
palamisesta syntyviä ilmansaasteita, joilla olisi vaikutuksensa paikalliseen väestöön ja 
matkailijoihin. Suojaseinien rakentamisen odotetaan aiheuttavan rakennustyömaan välittömässä 
läheisyydessä eniten melua. Maallevetokohtien ruoppaustöiden yhteydessä leviävän sedimentin 
vuoksi veden laatu saattaa heikentyä lähirannoissa.

Huoltolauttaa ei voi nähdä Gotlannin saarelta eikä Ruotsin mantereelta käsin.

5.5. Miinakentät ja kemialliset aseet

Viimeisimmän tutkimuksen Itämereen upotetuista ammuksista laati upotettuja kemiallisia aseita 
käsittelevä työryhmä (HELCOM CHEMU) kansallisten raporttien pohjalta vuonna 19941. 
Venäjän federaation puolustusministeriön kansallinen merenkulun ja hydrologian tiede- ja 
tutkimuslaitos antoi vuonna 2006 tietoja kyseisen merialueen aseiden upotuspaikkoihin 
liittyvistä teknisistä riskeistä.

Hankkeen rakennuttaja tutkii parhaillaan putkilinjan käytäväalueella olevien mahdollisten 
ammusten sijaintia ja kuntoa. Aluksi suuria kohteita etsittiin kahden kilometrin levyisestä 
käytävästä. Lähempiä tutkimuksia varten aluetta kavennettiin asteittain, kunnes se oli 
suunniteltujen putkilinjojen varrella olevien kahden 15 metrin levyisen käytävän kokoinen. 
Merenpohjaan vajonneiden miinojen tai kemiallisten aseiden räjähtämisvaara minimoidaan 
suunnittelemalla reitti niin, että se ei kulje läheltä tunnettuja ammusten sijaintipaikkoja ja 

  
1 Katso Ad Hoc Working Group on Dumped Chemical Munition: Report on Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea.
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miinakenttiä tai niiden kuljetusreittejä sekä välttämällä rakennustöiden tekemistä niiden 
läheisyydessä.

5.6. Ehdotettuun hankkeeseen kohdistuvaa arvostelua

5.6.1. Eliöstö

Viranomaisten ja kansalaisten antamien lausuntojen ja huomautusten mukaan on 
kiinnitettävä erityistä huomiota ruokkien ja benttisiä eläimiä syövien lintulajien 
ruokailualueisiin. Linnustolle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai minimoimiseksi 
asennusvaihe olisi ajoitettava toukokuusta heinäkuuhun kestävän pesimis- ja 
muuttokauden ulkopuolelle. Erityisesti biologisiin indikaattoreihin, tärkeimpiin kala- ja 
hyljelajeihin sekä saaristojen lintulajeihin kohdistuvia vaikutuksia olisi tarpeen seurata. On 
myös syytä arvioida ravintoaineiden mahdollista vapautumista sedimentistä sekä sen 
vaikutusta merilevän muodostumiseen ja edelleen meren ekosysteemiin.

5.6.2. Suojelualueet

Natura 2000 -verkoston laajentamista talousvyöhykkeille tutkitaan parhaillaan Euroopan 
komission vaatimuksen mukaisesti. On selvitettävä, esiintyykö kohdealueella 
luontotyyppidirektiivin1 liitteessä I mainittuja riuttoja tai vedenalaisia hiekkasärkkiä tai 
liitteessä II mainittuja lajeja (harmaahylkeitä, itämerennorppia tai avomeren lintuja), ja 
arvioitava hankkeen vaikutukset niihin.

5.6.3. Hankkeen aikataulu ja suunnittelu

Alustavaa arviointiasiakirjaa on arvosteltu siinä suunnitellusta tiukasta aikataulusta, joka 
rajoittaa vaikutusten kattavaa arvioimista ja riittävän yksityiskohtaisen arviointiasiakirjan 
laatimista. Kohdealueella on tehtävä lisää tutkimuksia, kuten kartoitettava merenpohjan 
pinnanmuodostus, luetteloitava eliöstö sekä tutkittava haitalliset aineet, ravintoaineet ja 
niiden pitoisuudet tarkan tiedon saamiseksi hankkeen todellisista vaikutuksista. Ennen 
ehdotetun putkiston rakentamista olisi laadittava tiedot vaikutusten seurannasta 
asennusvaiheen aikana ja sen jälkeen.

Ravintoaineiden sekä raskasmetallien ja orgaanisten saasteiden kaltaisten haitallisten 
aineiden pitoisuus sedimenteissä on syytä arvioida tarkemmin. Myös ravintoaineiden ja 
haitallisten aineiden mahdollinen vapautuminen sedimenteistä sekä niiden kulkeutuminen, 
läjitys ja sitoutuminen organismeihin tulee arvioida. Arviointiasiakirjassa mainitut 
haitallisia aineita koskevat tiedot on annettava kansalaisten nähtäväksi.

5.6.4. Terveys- ja turvallisuusnäkökohdat

Kalakannoille ja kalastuselinkeinolle aiheutuvien vaikutusten lisäksi on syytä arvioida 
myös ihmisille kalan käytöstä elintarvikkeena aiheutuvat vaikutukset. On laadittava 
seurantatutkimus raskasmetallien, saasteiden ja muiden haitallisten aineiden kertymisestä 
ravintoketjuun.

  
1 Direktiivi 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta.
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Alueista, joilla kaasuputkivyöhykkeen sisällä purkautuu kaasua merenpohjasta ja joilla on 
niihin liittyviä kalliosiirroksia, on tilattu tutkimus kaasuputken turvallisuuden 
varmistamiseksi. Rakennusvaiheella on huomattava vaikutus meriympäristöön, minkä 
vuoksi rakennustöissä on sovellettava ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittavaa 
tekniikkaa. Myös Itämerellä mahdollisesti riehuvan vuosisadan kovimman myrskyn 
vaikutukset ehdotettuun kaasuputkistoon ja sen huoltolauttaan on tutkittava.

Hankealueelle mahdollisesti uponneiden laivojen hylyt on etsittävä ja niistä aiheutuva 
öljyvuotojen riski ja haitallisten aineiden vapautuminen on arvioitava. Mahdollisten 
merenpohjaan vajonneiden kemiallisten aseiden ja ammusten jäännökset on paikannettava 
ja käsiteltävä asianmukaisesti. Käyttöönottoa edeltävässä vaiheessa mereen laskettava 
hapeton huuhteluvesi saattaa myös vahingoittaa meriympäristöä.

5.6.5. Yleistä

Arvostelu kohdistuu edellä mainittujen ympäristövaikutusten lisäksi myös siihen, että putkiston 
käytävän leveydeksi on määrätty kaksi kilometriä. Arvostelijoiden mielestä siinä ei ole otettu 
huomioon meren virtauksen ja sedimenttien paikallista vaihtelua. Alue, jolla vaikutukset 
ilmenevät, vaihtelee sekä suoritettavan toimenpiteen että kyseessä olevan ympäristövaikutuksen 
luonteen mukaan.

6. PÄÄTELMÄT

Maakaasuputkihankkeen merkittävimpien ympäristövaikutusten odotetaan ilmenevän kahden 
rinnakkaisen vedenalaisen kaasuputken ja niiden huoltolautan rakennusvaiheen aikana. Itämeren 
merenpohjan epätasaisen pinnanmuodostuksen vuoksi hankkeessa joudutaan muokkaamaan 
merenpohjaa. Rakennusvaiheessa merenpohjaa muokattaisiin muun muassa ruoppaamalla, 
kaivamalla, lisäämällä kiviä, räjäyttämällä, täyttämällä ja tasoittamalla. Merenpohjan 
tasoittamisen ja täyttämisen arvioidaan aiheuttavan sekä vedelle että merenpohjalle hankkeen 
mittavimmat ympäristövaikutukset. Merenpohjan muokkauksen aiheuttamiin mahdollisiin 
vaikutuksiin kuuluvat muutokset meren virtauksessa, sedimenttien leviäminen, aineiden 
liikkuminen huokosvedessä ja muutokset benttisten eläinten monimuotoisuudessa. 
Käyttövaiheessa haitallisia ympäristövaikutuksia odotetaan ilmenevän suhteellisen vähän.

On syytä panna merkille, että maakaasuputkihankkeeseen liittyvät taloudelliset ja poliittiset edut 
ovat vaikuttaneet voimakkaasti hankkeen ympäristövaikutuksista käytävään yleiseen 
keskusteluun. Arviointiasiakirjaa on arvosteltu pääasiassa tiukasta aikataulusta, meriympäristöön 
ja rannikkoalueisiin kohdistuvia vaikutuksia koskevien riittävän tarkkojen tutkimusten puutteesta 
sekä maakaasuputken ja sen reitin todellisten vaihtoehtojen puutteesta.

Kansalaisten nähtäväksi annettujen tietojen merkitys sekä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn eteneminen ovat osoittautuneet vaikeasti ymmärrettäviksi erityisesti 
kansalaisille. Alustavassa arviointiasiakirjassa ei vielä esitellä koko ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyn tuloksia, vaan ainoastaan hankkeen arvioidut ympäristövaikutukset sekä 
arvion tekemiseen käytettävät menetelmät. Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 
parhaillaan käynnissä, ja hankkeen rakennuttaja esittelee sen tulokset lopullisessa YVA-
raportissa, jonka odotetaan valmistuvan huhtikuussa 2008. Siksi tässä vaiheessa on vielä 
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ennenaikaista antaa tarkkoja arvioita maakaasuputkihankkeen mahdollisista 
ympäristövaikutuksista.


