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§ 1143
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord Stream 2 Ag:n 
hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomenlah-
den talousvyöhykkeelle

HEL 2017-011170 T 11 01 01

ESAVI/9101/2017

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Nord St-
ream 2 Ag:n hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta 
Suomenlahden talousvyöhykkeelle seuraavan lausunnon: 

Helsingin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalve-
lujen ympäristönsuojeluviranomaisena antamaan lausuntoon ja toteaa, 
että hakemuksen hyväksymiselle ei ole estettä.

Käsittely

Vastaehdotus:
Maria Ohisalo: Päätösehdotuksen kappaleeksi kaksi lisätään seuraa-
vaa: 

"Helsingin kaupunginhallitus katsoo, kuten muun muassa Euroopan ko-
missio ja Euroopan parlamentin enemmistö, että NSII-hankkeella on 
merkittäviä kielteisiä vaikutuksia EU:n yhteisen ilmasto- ja energiapoli-
tiikan muodostumiselle hankkeen sitoessa pääomia ja taloudellisia int-
ressejä fossiilisiin polttoaineisiin vuosikymmeniksi eteenpäin. Muilta 
osin kaupunginhallitus viittaa Helsingin kaupungin ympäristöpalvelujen 
ympäristönsuojeluviranomaisena antamaan lausuntoon."

Kannattaja: Otso Kivekäs

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Maria Ohisalon vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 6
Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Wil-
le Rydman, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Na-
sima Razmyar, Anni Sinnemäki
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Tyhjä: 3
Paavo Arhinmäki, Mika Raatikainen, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen puheenjohtajan ää-
nen ratkaistessa äänin 6 - 6 (3 tyhjää).

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaisille 13.10.2017 kahden maakaasuputken sijoittamisesta

2 Hakemus
3 Täydennys 6.10.
4 Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kau-
pungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Nord Stream 2 Ag:n 
hakemuksesta kahden maakaasuputken sijoittamisesta Suomen ta-
lousvyöhykkeelle ja valmisteluvasta. Lausuntoa on pyydetty 20.11.2017 
mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 
19.12.2017 asti.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan ja ympäristöpalvelujen 
lausunnot. Helsingin Satama Oy ei ole lausunut asiasta.  
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Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 ESAVI, lausuntopyyntö Helsingin kaupungille ja ympäristönsuojeluvi-
ranomaisille 13.10.2017 kahden maakaasuputken sijoittamisesta

2 Hakemus
3 Täydennys 6.10.
4 Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Etelä-Suomen aluehallintoviras-
ton ympäristölupavastuualue

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.12.2017 § 1119

HEL 2017-011170 T 11 01 01

ESAVI/9101/2017

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

11.12.2017 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ozan 
Yanarin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
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timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Ympäristöpalve-
lut Ympäristönsuojelu Yksikön päällikkö 29.11.2017 § 141

HEL 2017-011170 T 11 01 01

Päätös

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö päättää antaa seuraavan lausun-
non kaupunginhallitukselle ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Lausunto

Hakemuksessa on otettu huomioon aiemmat kokemukset, YVA:n tulok-
set sekä siitä annetut lausunnot. Kokonaisuudessaan hakemuksessa 
on tarkasteltu eri toimintojen vaikutuksia huolellisesti. Putkien linjaus ei 
ole Helsingin vesialueella, on kaukana rannikosta ja Helsingin merialu-
een ohittaessa putket kulkevat pääosin syvillä pehmeillä pohjilla. Räjäy-
tysten vedenalainen meluvyöhyke ei myöskään ulotu Helsingin merialu-
eelle.

Aiemmassa Helsingin ympäristölautakunnan kaupunginhallitukselle 
9.5.2017 antamassa lausunnossa Nord Stream 2 -maakaasuputkihank-
keen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta kos-
kevasta arviointiraportissa tuotiin esille, että arviointiselostuksessa esi-
tetyt toimenpiteet vedenalaisen melun haittavaikutusten vähentämisek-
si olivat varsin yleispiirteisiä. Vedenlaisen melun riskialueille tuli laatia 
tarkemmat selvitykset toimenpiteistä, joilla minimoidaan haittavaikutuk-
set eliöstölle ja kiinnittää huomiota työvaiheiden ajoitukseen. Nyt käsi-
teltävässä hakemuksessa toimenpiteitä vedenalaisen melun haittavai-
kutusten vähentämiseksi on tarkennettu, mm. suunnitelmilla asentaa 
kuplaverhot herkille alueille vedenalaisen melun vähentämiseksi. Päivi-
tetyn arvion mukaan kokonaismerkittävyys Itämeren norpan Suomen 
populaation osalta laskee kohtalaisesta vähäiseksi  itäisen Suomenlah-
den alueella. Arvion mukaan on epätodennäköistä, että hankkeella olisi 
vaikutusta indikaattoreihin, jotka koskevat hylkeiden runsautta, popu-
laatiotrendejä ja levinneisyyttä tai pitkäaikaisvaikutusta ekosysteemiin 
tai ympäristön hyvän tilan saavuttamiseen. YVA-vaiheen jälkeen 
Kallbådanin luotojen ja vesialueen osalta sekä Sandkällanin eteläiseltä 
merialueelta on tehty nyt Natura-arvioinnit. Lisäksi on tehty tarvehan-
kinnat Tammisaaren ja Hangon saariston, Pohjanpitäjänlahden meren-
suojelualueen, Söderskärin, Långgörenin saariston ja Pernajanlahden 
Natura 2000-alueiden osilta. 

Aiemman lausunnon mukaan kiviaineksen kasauksen ja ammusten rai-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 46/2017 5 (10)
Kaupunginhallitus

Asia/14
18.12.2017

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

vauksen aiheuttama sedimentin ja haitta-aineiden leviäminen kohdistuu 
arviointiselostuksessa esitetyn mallin perusteella putkilinjakäytävän lä-
histölle. Haitta-aineiden osalta voi mallin perusteella ilmetä haitattoman 
pitoisuuden ylittäviä arvoja joillakin alueilla. Näillä alueilla tuli tehdä tar-
kempi arvio haitta-aineiden leviämisestä vesipatsaaseen ja niiden vai-
kutuksesta kalojen ravintoon ja kaloihin. Päivitetyn arvion mukaan sota-
tarvikkeiden määrä on 70 % suurempi kuin mitä YVA:ssa on arvioitu. 
Kuitenkin Nord Stream-putken kokemukset osoittavat, että muodostu-
nut kraatteri on aikaisempaa arviota pienempi ja vapautuneen sedi-
mentin määrä vähäisempi. Olisi kuitenkin hyvä jatkaa selvityksiä, olisi-
ko sotatarvikkeiden siirto tai purkaminen aluksella mahdollista haittojen 
vähentämiseksi. Raivaukset tulisi lisäksi tehdä mahdollisuuksien mu-
kaan sellaisissa sääolosuhteissa, että niistä aiheutuvat haitat, kuten 
haitta-aineiden leviäminen olisivat mahdollisimman vähäistä. Hakemuk-
sessa on tarkasteltu aiemman YVA-arvioinnin lisäksi Nord Stream-
hankkeen vaikutuksia kaloihin. Yksittäisiä kalakuolemia esiintyy paikal-
lisesti ja haitta-aineiden sekä sedimentin vaikutukset on arvioitu koko 
kilohailikalakannan näkökulmasta merkityksettömäksi.  

Hakemuksen ja siinä esitettyjen selvitysten mukaan riskit onnettomuuk-
sille ovat pieniä. Hankkeen toteutuksessa tulee kuitenkin varmistaa hy-
vä riskinhallinta sekä se, että toimenpiteet ympäristöhaittojen minimoi-
miseksi on sisällytetty lupaan ja että toteutus tehdään suunnitellun mu-
kaisesti. Toteutuksessa on noudatettava ohjeistuksia ja sopimuksia ja 
vietävä ne koulutuksin käytäntöön. 

Ympäristönsuojeluyksikön päällikkö katsoo, että hakemuksen hyväksy-
miselle ei ole estettä. 

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on pyytänyt Helsingin kaupungilta ja 
ympäristönsuojeluviranomaiselta lausuntoa Vesilain (587/2011) Nord 
Stream 2 AG kahden maakaasuputken valmisteluluvasta ja sijoittami-
sesta Suomen talousvyöhykkeelle (ESAVI/9101/2017) 20.11.2017 
mennessä. Lausunnolle on pyynnöstä myönnetty lisäaikaa 15.12.2017 
saakka. 

Nord Stream 2 AG

Hankkeen kuvaus

Nord Steam 2 AG suunnittelee rakentavansa kaksi merenalaista maa-
kaasuputkea Narvanlahdelta Venäjältä Lubmanin alueelle Saksaan. 
Putkilinjan pituus Suomen alueella on noin 374 km. Kaksi merenalaista 
kaasuputkea reititetään kulkemaan ns. eteläistä reittiä pääasiassa Nord 
Stream AG-putkilinjojen vieressä. Kaasuputkilinjojen reitti kulkee Suo-
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men talousvyöhykkeellä, eikä reitti ulotu Suomen aluevesille. Pienim-
millään etäisyys Suomen aluevesiin on 0,6 km ja Suomen rannikkoon 
19 km. Kaksoisputkilinjan toimituskapasiteetti on noin 55 miljardia kuu-
tiometriä maakaasua vuodessa. Maakaasua toimitetaan Itävallan 
Baumgartenissa sijaitsevan maakaasun jakelukeskuksen kautta Sak-
saan ja Luoteis-Eurooppaan sekä Keski-ja Kaakkois-Eurooppaan. Ha-
kemus koskee toimenpiteitä, joita Suomen talousvyöhykkeellä ja alue-
vesillä on tarkoitus tehdä. 

Hanke käsittää arviolta vuodet 2018-2020. Rakennustyöt aloitetaan ke-
väällä 2018 tutkimuksilla, meren muokkaustöillä ja sotatarvikkeiden rai-
vauksella. Suomen talousvyöhykkeen itäosassa putkenlaskukäytävä si-
joittuu pääosin kovalle pohjalle, joka koostuu savesta, kun taas keski-ja 
länsiosa sijoittuu pehmeille savi-ja mutasedimenteille. Valittu eteläinen 
reitti on pohjoista reittiä lyhyempi. Suurin osa reitistä kulkee syvien ve-
sien alueilla, yli 60 m:n syvyydessä. Joillain alueilla merenpohjaa muo-
kataan paikallisesti ennen putken laskua. Suomen talousvyöhykkeellä 
merenpohja on epätasaista, jossa on kallioita ja harjanteita. Putkilinjaa 
tuetaan tarvittaessa todennäköisesti Suomesta saatavalla puhtaalla 
graniitti-kiviaineksella (n. 4,5 milj. t) ja kiviaineksella myös tarvittaessa 
peitetään putken osuuksia. Kiviainesta tarvitaan erityisesti vapaiden 
jännevälien korjaamiseen sekä putkilinjojen risteämisissä. Kiviaineksen 
sijoittamiseen on valittu vähemmän melua aiheuttavia ja sedimenttiin 
häiriötä aiheuttavia ankkuroimattomia DP-aluksia, joiden laskuputkien 
instrumentoitu pää mahdollistaa kiviaineksen tarkan ja hallitun kohdis-
tamisen laskun meren pohjaan. Putket on katodisuojattu korroosion es-
tämiseksi. Putket hitsataan ja kiinnitetään toisiinsa aluksilla. Putkien 
kiinnityksestä syntyy mm. metallijyrsinjätettä sekä betonipölyä ja hit-
sausjätettä. Lisäksi aluksilla syntyy mm. jäteöljyjä ja lietettä. Aluksien 
jätehuollossa noudatetaan HELCOM ja MARPOL 73/78 -sopimuksia. 
Maakaasun syöttö aloitetaan Venäjältä. Putkilinjan käyttöikä on vähin-
tään 50 vuotta. Putket eivät tarvitse juuri huoltoa käyttöikänsä aikana. 
Kiviainesta joudutaan todennäköisesti lisäämään painumisen vuoksi ja 
on mahdollista, että sotatarvikkeita joudutaan raivaamaan merivirtojen 
tai troolien kuljettaessa niitä turvakäytävälle. Sekä putken sisäisiä- että 
ulkoisia tarkastuksia tehdään säännöllisesti. Linjaa valvotaan jatkuva-
toimisesti päävalvomosta Sveitsistä. Muita valvomoita on myös Sak-
sassa ja Venäjällä. Kun käyttöikä on tullut päätökseen, putket joko 
poistetaan tai jätetään putket merenpohjaan puhdistettuina ja vedellä 
täytettyinä tuolloin voimassa olevien määräysten mukaisesti. Hank-
keessa ollaan säännöllisesti yhteydessä viranomaisiin. 

Nord Stream 2 AG on toteuttanut YVA-menettelyn sekä EU:n YVA-di-
rektiivin (2011/92/EU) ja sen kansallisten täytääntöönpanosopimusten 
mukaisesti Suomessa että soveltavien YVA-säännösten mukaisesti 
muissa maissa, joissa hanketta toteutetaan. Lisäksi Nord Stream 2 AG 
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on laatinut valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
tehdyn yleissopimuksen (SopS 67/1997), "Espoon sopimus") -mukai-
sen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka antaa yleiskuvan 
hankkeesta ja sen rajat ylittävistä vaikutuksista.

Hankkeen vaikutukset ympäristöön

Hankkeen ilmastovaikutuksista on tehty päästöarviot. Hankkeen raken-
nusvaiheesta Suomen merialueilla aiheutuvat CO2-päästöt ovat noin 
357 000 t, NOx-päästöt 7000 t, SO2-päästöt 230 t ja hiukkaspäästöt 
200 t. Käyttövaiheessa CO2-päästöt ovat 90 000 t, NOx-päästöt 1800 t, 
SO2-päästöt 58 t ja hiukkaspäästöt 50 t. Hankkeen rakentamisen aika-
na syntyvät päästöt ovat hiilidioksidin osalta 10 %, typen oksidien 9 %, 
rikkidioksidin 10 % ja hiukkaspäästöjen osalta 9 % Suomenlahden lai-
valiikenteen vuosittaisista kokonaispäästöistä.

Sotatarvikkeiden raivaus paikalla putkilinjan reitillä sekä kiviaineksen si-
joittaminen aiheuttavat merenpohjan morfologian muutoksia ja muutok-
sia pintasedimentin laadussa sekä sedimentin ja haitta-aineiden resus-
pensiota. Haitta-aineiden leviämistä ja resuspensiota on mallinnettu eri-
tyisesti hankkeeseen kehitetyllä MIKE 3 -malleilla. Mallinnuksissa on 
käytetty Nord Stream -hankkeen kokemuksia ja näytetuloksia. Hydrog-
rafiset skenaarioissa on huomioitu eri sääolosuhteet. Raivauksen ai-
heuttama kraatterin koko vaihtelee 7-205 m³:n välillä sedimentin omi-
naisuuksista riippuen. Putkenlaskun aiheuttama eroosiota esiintyy peh-
meillä sedimenteillä 34-40 m:n syvyyksissä.  Putkien peittoalue on noin 
0,03 % Suomen talousvyöhykkeen pohjan pinta-alasta. Putkien asteit-
tainen hautautuminen sedimentteihin vähentää peittoalueen vaikutusta. 
Vaikutus elinympäristöjen fyysiseen menetykseen on arvioitu vähäisek-
si lajitasolla ja merkityksettömäksi elinympäristötasolla. Hakemuksessa 
on arvioitu sotatarvikkeiden raivauksesta, kiviaineksen sijoittamisesta ja 
putkilinjan tukirakenteiden vaikutuksesta aiheutunut häiriö merenpoh-
jaan vähäisiksi ja putken lasku DP-aluksilla merkityksettömäksi. Rai-
vauksen vaikutus veden laatuun on arvioitu olevan lyhytaikaista lisäten 
hetkellisesti pohjanläheisen veden samentumista ja sedimenttien pöl-
lyämistä ja haitta-aineiden irtoamista. Mallinnustulosten mukaan kiin-
toaineksen kohonneita pitoisuuksia esiintyy 1000 m:n päässä raivaus-
paikoista, yli 10 mg/l -pitoisuuksia esiintyy noin vuorokauden ajan. Rai-
vaustoimenpiteiden ollessa paikallisia ja lyhytkestoisia, vedenlaatuun 
aiheutuvat vaikutukset on arvioitu vähäisiksi ja merkityksiltään pieniksi. 
Vaikutukset biologiseen monimuotoisuuteen, biottiseen ja abiottiseen 
ympäristöön on arvioitu lajitasolla ja elinympäristötasolla merkityksettö-
miksi. Raivauksen vaikutukset kalakantoihin on arvioitu merkityksettö-
mäksi. Yksittäisiä kalakuolemia esiintyy raivausten yhteydessä ja re-
suspension aiheuttamia haittavaikutuksia esiintyy pelagiaalissa kutevan 
kilohailin mätiin, pitkäaikaisia haittavaikutuksia kalayhteisöihin ei arvioi-
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den mukaan ole. Putkenlasku niin ikään aiheuttaa hetkellistä kiintoai-
neksen, ravinteiden ja haitta-aineiden resuspensiota, mutta ravinteiden 
irtoamisella ei mallinnustulosten mukaan ole vaikutusta Suomenlahden 
rehevöitymiseen. Haitta-aineet voivat irrotessaan lisätä aineen biosaa-
tavuutta ja aiheuttaa toksisia vaikutuksia eliöstöön ja kertyä ravintover-
koissa. Hakemuksen perusteella vaikutukset merenpohjan eliöstölle 
ovat kuitenkin merkityksettömiä. Putkien korroosionestossa käytettä-
vien anodien vaikutusta veden laatuun on arvioitu paikalliseksi. Kohon-
neita sinkkipitoisuuksia voi esiintyä anodien välittömässä läheisyydessä 
ja putkien hautautuessa vaikutus siirtyy sedimenttiin. Myös lämmönsiir-
ron vaikutus putkista meriveteen on arvioitu pieneksi. 

Hankkeesta aiheutuvaa melua ovat putkenlaskusta aiheutuva melu se-
kä kunnossapitoliikenteen aiheuttama melu. Lähimmän herkän Natura-
alueen Kallbådanin luotojen ja vesialueen läheisyydessä putkenlaskus-
ta aiheutuva melu kestää arviolta 2-3 päivää ja on tasoltaan matalaa. 
Vaikutus alueeseen on arvioitu rakennusvaiheessa merkityksettömäksi, 
kuten myös käyttövaiheessa, sillä kunnossapitoliikenne ei eroa tavan-
omaisesta alusliikenteestä. Putkenlaskussa käytetään ankkuroimatto-
mia aluksia, mikä vähentää melua. Sotatarvikkeiden raivausta on mal-
linnettu tarkemmin YVA-selostuksen jälkeen tarkennetuilla tiedoilla. So-
tatarvikkeiden todellinen määrä on noin 70 % suurempi kuin YVA-se-
lostuksessa esitetty määrä ja tarvikkeiden sijainti-ja kokotiedot ovat tar-
kentuneet. Niiden sotatarvikkeiden raivauksessa, jotka sijaitsevat itäi-
sellä Suomenlahdella tai lähellä suojelualueita, käytetään kuplaverhoja, 
jotka vähentävät vedenalaisen melun voimakkuutta 6-8 dB:ä. Melun 
vaimeneminen pienentää vaikutusetäisyyttä kahteen kolmasosaan ver-
rattuna tilanteeseen, jossa verhoa ei käytetä. Todennäköisyys sille, että 
yksittäinen harmaahylje altistuu painevammoille, vähenee. Lisäksi käy-
tetään akustisia karkottimia. Vaikutukset merinisäkkäisiin populaatiota-
solla jäävät vähäisiksi, yksilötasolla kohtalaisiksi. Vaikutukset pyöriäi-
siin, joiden esiintyminen alueella on epätodennäköistä, jää merkitykset-
tömäksi ja pohjaeliöstöön jäävät rajallisiksi. Itämerennorpan levinnei-
syysarvioita on tarkennettu YVA-selostuksen jälkeen. Osapopulaatios-
sa on vain noin 100-300 yksilöä. Osapopulaation kannalta Suomen put-
kilinjan osuudella on 12 sotatarviketta kriittisillä alueella. Raivaus ta-
pahtuu avomerellä ja raivauksen kesto on hetkittäistä, jolloin on epäto-
dennäköistä, että norppia esiintyy alueella. Mainittujen vaikutusten vä-
hentämistoimenpiteiden johdosta vaikutus Suomenlahden populaatioon 
sekä yksilöihin arvioidaan YVA-selostuksesta poiketen vähäiseksi.

Arvioiden mukaan putkilinjojen läheisyydessä ei esiinny merkittäviä lin-
tujen levähdys-tai ruokailupaikkoja, lintualueet sijaitsevat vähintään 
kahdeksan kilometrin päässä putkilinjoista. Lavaliikenne ja raivaus ai-
heuttavat meluhaittoja ja sedimentin sekoittuminen putkenlaskun ja ki-
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viaineksen sijoittamisen yhteydessä tilapäisiä vaikutuksia ravinnonhan-
kintaan pääosin matalikkoalueilla.  Vaikutukset eivät ole merkittäviä 
suojelullisesti huomioitaville lajeille. Vaikutukset eivät ole muuttuneet 
YVA-selostuksesta, jossa vaikutukset ilmassa kantautuvasta melusta ja 
visuaalisesta häiriöstä on arvioitu merkityksettömiksi, sedimenttien le-
viämisestä aiheutuvat vaikutukset merkityksettömäksi ja rakentamisai-
kainen vedenalaisen melu vaikutus vähäiseksi. Valittu eteläinen reitti 
on hieman parempi merilintujen osalta, koska se sijaitsee kauempana 
rannikkoalueilta.

Putkilinja ei ylitä suojelualueita. Lähin suojelualue Sandkallanin etelä-
puolisen merialueen Natura-alue. Eteläisen reitin valinta vähentää suo-
jelualueisiin ja kasvillisuuteen liittyviä vaikutuksia. Vaikutusten koko-
naismerkittävyydet ovat pysyneet jokseenkin samoina YVA-selostuk-
seen nähden. Potentiaalisia vaikutuksia Natura 2000-alueisiin on selvi-
tetty vielä YVA-vaiheen jälkeen. Lähimmän Natura-alueen Sandkallanin 
vaikutusarvion johtopäätöksenä on, ettei hanke edelleenkään heikennä 
merkittävästi alueen luonnonarvoja (riutat). Vaikutukset vedenalaisiin 
elinympäristöihin ja lintuihin arvioitiin merkityksettömiksi. Hankkeen vai-
kutus vieraslajeihin on arvioitu merkityksettömäksi. 

Lisätiedot
Saija Rautakorpi, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32037

saija.rautakorpi(a)hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala 6.11.2017

HEL 2017-011170 T 11 01 01

Taustaa

Nord Stream 2 AG (”hanke”) suunnittelee rakentavansa kaksi merena-
laista maakaasuputkea Suomenlahteen kuuluvalta Narvanlahdelta Ve-
näjältä Lubminin alueelle Saksaan. Putkilinjan pituus Suomen alueella 
on noin 374 kilometriä. Uudet putket reititetään kulkemaan pääasiassa 
olevien Nord Stream -maakaasuputkien vieressä. Hankkeen maakaa-
suputkien reitti kulkee Suomen talousvyöhykkeellä, eikä ulotu Suomen 
aluevesille. Pienimmillään etäisyys Suomen aluevesiin on 0,6 km. Uu-
sien putkilinjojen etäisyys Suomen rannikosta on pienimmillään 19 km. 
Suunniteltu rakentamisaikataulu on keväästä 2018 vuoden 2019 lop-
puun. 

Hanke on toteuttanut ympäristövaikutusten arviointimenettelyn EU-di-
rektiivien ja sen kansallisten täytäntöönpanosäännösten mukaisesti 
Suomessa ja muissa maissa, joissa hanketta koskevia putkenlaskutöitä 
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tehdään. Lisäksi hanke on laatinut arviointiselostuksen hankkeen val-
tioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista. Suomessa YVA-viran-
omaisena on toiminut Uudenmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökes-
kus (”ELY-keskus”). ELY-keskus on kuulemismenettelyn jälkeen toden-
nut lausunnossaan 26.7.2017 YVA-selostuksen täyttävän ympäristövai-
kutusten arviointimenettelystä annetussa valtioneuvoston asetuksessa 
määritellyt sisältövaatimukset.

Uudet putkilinjat on suunniteltu laskettavan merenpohjaan käyttäen dy-
naamisesti asemoitavaa putkenlaskualusta ankkuroitujen alusten si-
jaan. Putkilinjan tukemiseksi merenpohjaa muokataan tarvittaessa pai-
kallisesti kiviaineksella. Työ suoritetaan siten, että sedimenttien vapau-
tumista merenpohjasta minimoidaan. Olemassa olevat putkilinjan kans-
sa risteävät kaapelit ja muut maakaasuputket suojataan ennen putken-
laskua. Suomessa yksittäiset putkikappaleet kuljetetaan putkenlaskua-
lukselle kuljetusaluksilla Kotkan Mussalosta ja Hangon Koverharista.

Uusien putkilinjojen suunniteltu käyttöikä on vähintään 50 vuotta niiden 
asentamisen jälkeen. Putkilinjat eivät tarvitse korjausta eivätkä juuri-
kaan huoltoa käyttöikänsä aikana. Kiviainesta on mahdollisesti sijoitet-
tava lisää ensimmäisten käyttövuosien aikana.

Hankkeen YVA-selvityksessä arvioitiin, että hankkeen vaikutukset ovat 
pääosin merkityksettömiä tai vähäisiä ja rakennusaikaan rajoittuvia. 
Vain sosiaalisten vaikutusten ja vaikutusten hylkeisiin arvioitiin olevan 
kohtalaiset. Selvityksen mukaan voidaan todeta, ettei hankkeen kah-
den putkilinjan rakentamisesta aiheudu merkittäviä pitkän aikavälin vai-
kutuksia Suomen talousvyöhykkeellä.

Lausunto

Hankkeen putkireitin suunnittelu on tehty ja ympäristövaikutukset ar-
vioitu riittävällä tasolla sekä tarpeeksi laajasti. Helsingin kaupungin kau-
punkiympäristön toimialalla ei ole lausuttavaa asiasta.

Lisätiedot
Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman(a)hel.fi


