


Vastuuvapauslauseke:
Nord Stream 2 -hankkeen Suomen kansallinen YVA-selostus on käännetty englannista suomeksi ja
ruotsiksi. Erovaisuuksien ilmetessä versioiden välillä suomenkielinen versio on se joka pätee.
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(Kyiv, 2003)

http://www.nord-stream2.com/fi/permitting-finland




(Nord Stream 2 AG, 2016)







(Saipem 2016c)





























(Nord Stream AG 2012)





















(Saipem 2016a)











(Wasco Coatings Europe BV)



 (Wasco
Coatings Finland Oy 2016)







Putkilinjojen käytöstä poistosta on hyvissä ajoin etukäteen, kuitenkin viimeistään vuotta ennen
käytöstä poistamista, toimitettava suunnitelma lupaviranomaiselle. Suunnitelmasta on käytävä
ilmi toimenpiteet, jotka ovat tarpeen putkilinjasta aiheutuvan merialueen käytön rajoitusten ja
meriluonnolle aiheutuvien haittojen poistamiseksi. Suunnitelman johdosta lupaviranomainen voi
antaa tarvittavia määräyksiä käytöstä poistamisen suorittamiseksi.

(Det
Norske Veritas 2004)

(Norjan parlamentin raportti)

(BEIS 2011)

(Oil &
Gas UK 2013)



(BEIS 2011)



(Oil & Gas
UK 2013)



liittymisestä muihin hankkeisiin

muut Suomen talousvyöhykkeen hankkeet

nykyisen infrastruktuurin







Yhteensä 121 000 279 000 -158 100

Yhteensä 8,0 12,3 -4,3



Yhteensä 16 8 8



Yhteensä 340 000 282 000 57 200

Yhteensä 37,6 32,8 4.8

Yhteensä 8 4 4















(cha-
rophyta)





niin pieni
kuin on kohtuudella mahdoll-
ista



(Luode Consulting Oy 2016a)
(Ramboll 2015a)

(SYKE) (Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio –
Helsingin komissio)









(Karonen ym. 2015)

(Karonen ym. 2015

(Karonen ym. 2015)

http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan

http://helcom.fi/baltic-sea-action-plan


(Omstedt ym. 2004)

(HELCOM 2013a)

(HELCOM 2013a)



(HELCOM 2013a)

(IPCC 2013)

(IPCC 2013)

(Johansson ja Jalkanen
2015)

(Johansson ja Jalkanen 2015).

(HELCOM 2015a)



Fugro Survey Limited 2016



8 Myös noduuleiksi nimitetyt kivettymät ovat mineraalikerrostumia, joita esiintyy merissä, järvissä ja maa aineksissa. Rautamangaanikivettymät (Fe Mn) peittävät
valtavia alueita Suomenlahden merenpohjassa. Näissä kivettymissä bakteeriyhteisöjen koostumus on erilainen kuin ympäröivissä sedimenteissä.



Luode Consulting Oy 2016a

Luode Consulting Oy 2016a



(Ramboll 2011a, 2013b)

Luode Consulting Oy 2016a

Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015

(Ympäristöhallinnon
ohjeita 1/2015) Luode Consulting Oy
2016a



9 Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015. Ohjeet ruoppaukseen ja ruopatun aineksen läjittämiseen. Ympäristöministeriö.



(Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015, taulukko 7-7)
(Ympä-

ristöhallinnon ohjeita 1/2015, taulukot 7-5 ja 7-6)



Dioksiinien/furaanien



(Isosaari ym. 2002, Ramboll 2009a)
(Ramboll 2012a).

Polykloorattujen bifenyyliyhdisteiden (PCB)

polysyklisiä
aromaattisia hiilivetyjä (PAH)

Orgaanisia tinayhdisteitä









(Myrberg ym. 2006

(Fugro
Survey Limited 2016)



Luode Consulting Oy 2016a)



(Myrberg ym. 2006).



(Lehtoranta 2003).







(Andrejev
ym. 2004)

(Soomere ym. 2008)

(Andrejev ym. 2004)



(Luode Consulting Oy 2013).



Control 1

(Luode Consulting Oy 2013a)

(Ramboll, Witteveen+Bos ja Luode Consulting Oy 2012)







(Luode Consulting Oy 2016a)

(HELCOM 2014a).

(esim. Andersen ym. 2011).

(HELCOM 2012a).

(läntinen asema; Luode Consulting Oy 2013a)

11 Vuotuinen keskiarvo



Luode Con-
sulting Oy 2013b)



(Luode
Consulting Oy 2016a
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(HELCOM 2010a)



(BIAS 2015)





(Baltic Sea Information on the Acoustic Soundscape, BIAS LIFE11 ENV/SE 841;
www.bias-project.eu)

http://www.bias-project.eu)/


(Luode Consulting Oy 2016a)



(Johansson ja Andersson 2012).



(Raateoja ja Setälä 2016).

(esim. Uusitalo ym. 2013; kuva 7-34).



Nodularia
spumigena Aphanizomenon flos-aquae

(esim. Pomeroy 1974, Steele 1998)
Acartia bifilosa Eurytemora affinis

(Ojaveer ym. 2010).

(Ramboll
2012b)

(Ramboll 2012b)
merkityk-

settömiä (ei vaikutusta)

(esim. Zettler ym. 2014 ja lähteet)

(esim. Rousi ym.
2013 ja lähteet).

(Laine ym. 2007).

(Luode Consulting Oy
2016a, liite 4)

(Fugro Survey Limited
2016).

(HELCOMin pitkäaikaisaineistot, Nord Stream -hankkeeseen liittyvät seuranta-aineistot ja tähän
YVA-arviointiin liittyvät nykytilan tutkimusaineistot).







Marenzelleria
 (esim. Kauppi ym. 2015).

Bylgides sarsi
Macoma balthica

(Dries jaTheede 1974).
Monoporeia affinis

Saduria entomon

Halicryptus spinulosus

(Gogina ym. 2016)

(HELCOM)
Marenzelleria Macoma

Monoporeia affinis

Monoporeia

Riutat voivat olla joko biogeenisiä muodostumia tai geogeenistä alkuperää. Ne ovat
kovia, kompakteja kasvualustoja kiinteillä ja pehmeillä pohjilla, jotka nousevat merenpohjasta
sublitoraali ja litoraalivyöhykkeillä (Euroopan komission DG-ympäristö 2013)



Mytilus trossulus Balanus improvisus M. baltica S. entomon

(Fugro Survey Limited 2016).

(MMT 2014).
S.

entomon M. baltica M. trossulus (Fugro
Survey Limited 2016)

(Suomen
ympäristökeskus 2016c).



Marenzelleria

(Avoin tietolähde, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen
ympäristökeskus 2015e, Kala- ja vesitutkimus 2016)

12
ml O2/l = 1,43 mg O2/l

13
Eliöstön kriittisenä tasona pidetään arvoa 2,0 ml/l (3,0 mg/l). Kun happitaso laskee alle 1 ml/l (1,4 mg/l), bakteerit siirtyvät

anaerobiseen metaboliaan, joka johtaa myrkyllisen rikkivedyn muodostumiseen (Andersson 2014).



(avoin tietolähde, Suomen ympäristökeskus
SYKE)

Sprattus sprattus Clupea harengus
Gasterosteus aculeatus

Salmo salar
Salmo trutta Coregonus lavaretus



(Raateoja ja Setälä 2016)

(Koli 1990, Kääriä ym.1997, Raid 1990).

(ICES 2006)

(ICES 2016)

(ICES 2016)





Gadus morhua

Perca
fluviatilis Esox lucius Sander lucioperca Lota lota

(Urho ym. 2010)

Salmo salar



Salmo trutta

Coregonus lavaretus
lavaretus

Anguilla anguilla
Lampetra fluviatilis

(Hallikainen ym. 2011

Phocoena phocoena Hali-
choerus grypus grypus Phoca hispida botnica Phoca vitulina

(Teilmann ja Sveegaard 2017, liite 8A ja
HELCOM 2016)



(Rassi ym. 2010, HELCOM 2016a).

(Graves ym. 2009,
Fietz ym. 2016).

(HELCOM 2016a)



(HELCOM 2016a, Luonnonvarakeskus 2016a, liite 8A).

(Helle 1984,
Kauhala ym. 2014).

(Dietz ym. 2003)

(Oksanen 2015).

(Thompson ja Fedak 1993)

(liite 8B).

(Maa- ja metsätalousministeriö 2007, Mänttäri
2011, Oksanen 2015)



(Maa- ja metsätalousministeriö 2007).

633 (Suomen riistakeskus 2016, http://riista.fi).

(Palo ym. 2001,
Härkönen ym. 2008).

(Oksanen 2015),

http://riista.fi)./


(Harding and Härkönen 1999).

(HELCOM 2015c).

(Luonnonvarakeskus 2016a).

(HELCOM 2016a)

(Keskonnaamet 2015).



(Härkönen ym. 2013).

(Sundqvist ym. 2012).

(Oksanen 2015),

(Palo ym. 2001).

 (Oksanen
2015).

(HELCOM 2016a, Luonnonvarakeskus 2016a, liite 8A).

(Kauhala ym. 2011, Suuronen ja Lehtonen 2012,
Lundström ym. 2014)

(Meier ym. 2004).



(Suomen riistakeskus 2016, http://riista.fi).

(Galatius ym. 2012, Wiemann ym. 2010).

(SAMBAH 2016)

(Hammond ym. 2016

(SAMBAH 2016).

(Liite 8B)

(SAMBAH
2016, liite 8A)

(Teilman ym. 2007).

http://riista.fi)./


(Liukko ym. 2016).

Lutra lutra

(Liukko ym. 2016).

(Luonnonsuojelulaki 1096/1996, asetus
736/2001).

(Antti Below,
suojelubiologi, Metsähallitus, henkilökohtainen tiedonanto 2016).



(Hario ja
Rintala 2011). Larus argentatus

Phalacrocorax carbo Somateria mollissima Larus canus
Sterna paradisaea Sterna hirundo Larus ridibundus

Branta leucopsis Branta canadensis

Alca torda
Uria aalge Hydroprogne caspia

(liite 12, kartta BI-02-F)



Clangula hyemalis
(Ellermaa ym. 2011, Lehikoinen ja Väisänen 2014).

(Skov ym. 2011),

(Lehikoinen ja Väisänen 2014,
Lehikoinen ym. 2013)

Melanitta fusca
(Skov ym. 2011).

(Ellermaa ym. 2011, Markku Mikkola-Roos, henkilökohtainen tiedonanto, 7.1.2016).

(esim. Aunins ym. 2013).

(Lehikoinen ja Väisänen 2014, Lehikoinen ym.
2013)

(Fraixedas ym.
2015, Meller ym. 2016).

(Suomen ympäristökeskus 2016, Ellermaa ym. 2011).

(Markku Mikkola-Roos, henkilökohtainen tiedonanto, 30.11.2016)



Haliaeetus albicilla Calidris alpina schinzii
Uria aalge

(Piatt ja
Nettleship 1985, Cairns, ym. 1987).

Polysticta stelleri Aythya ferina

Polysticta stelleri Melanitta nigra
Gavia stellata Gavia arctica

Aythya fuligula

(Tiainen ym. 2015).

(HELCOM 2013b).



(Suomen ympäristö-
keskus 2015; HELCOM 2015b).





Ehdotetut laajennukset Natura 2000 -alueilla

Tulliniemen
lintujensuojelualue

SPA//SAC FI0100006
11 165 ja
11 265

23,3
(Linja A)

Saaristomeri  SPA/SAC
FI0200164 ja
FI0200090

162 346 ja
152 223

14,5 (Linja A)
norppa

harmaahylje





Marenzelleria



Cercopagis pengoi

(Antsulevich ja Välipakka 2000, Raateoja ja Setälä 2016).

(HELCOM 2012b).

(kuva 7-45; Rolke ym. 2013).

(HELCOM 2009)

(Raateoja ja Setälä 2016).

(biologista monimuotoisuutta koskeva yleissopimus 1993)



(Bonsdorff 2006).

(Norling ym. 2007).

Monoporeia affinis Marenzelleria Macoma balthica
(Gogina ym. 2016).

Marenzelleria

(Norling ym. 2007).

(Altheit ym. 2005).



(HELCOM 2009).

paremmin (Hooper ym.
2005)

(Gustafsson ym. 2012, Raateoja ja Setälä 2016).

(Raateoja ja Setälä 2016).



(HELCOM 2009).

(HELCOM 2009, 2010a).

(HELCOM 2010a).

(HELCOM 2009).



(HELCOM 2010a)



(Suomen ympäristökeskus 2015b).













(Raitaniemi ja Manninen 2014).

(DeepOcean 2015).

(Ramboll 2015f).





(Nord Stream
AG 2013).

(Nord Stream AG 2009





(Ramboll 2010)



(Aluevalvontalaki, kohta 17)



(Baltic Connector Oy
2017)





(Uudenmaan liitto 2016)



(ICOMOS 1990).









. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015a)



(Työ- ja
elinkeinoministeriö 2015b)

(Helsingin satama 2015).
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Mahdollisuus käyttää merialuetta ammattikalastukseen (N=296)

Merialueen arvo turismille (N=301)

Mahdollisuus käyttää merialuetta vapaa ajan toimintaan (N=302)

Meri osana maisemaa (N=301)

Suomenlahden ympäristön tila (N=301)

Suomenlahteen liittyvien asioiden merkitys
Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Merkityksetön En osaa sanoa



(Kymenlaakson liitto 2015).

(Tukes 2014 ja HaminaKotkan Satama 2015).

(Kymenlaakson liitto 2016).



(Kotka–Haminan seutu 2016)





(Kotkan kaupunki 2015a).





(HaminaKotkan satama 2015)

(Suomen ympäristökeskus 2015a)

(Suomen ympäristökeskus
2015a)

(Kotkan kaupunki 2015b ja
Kotkan kaupunki 2016a)



(Kotkan kaupunki 2014)



(Ramboll 2014a).





(Suomen ympäristökeskus
2015a)



 (Liikennevirasto 2016c, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2017)

(Lindroos 2012)





(SVT 2016a).
(Tilastokeskus, www.stat.fi).

http://www.stat.fi)./




(Kotkan kaupunki 2016b)

(Southeast135 2016)





(Uudenmaan liitto 2016)



Ovako Wire Oy Ab 2006,
Hangon kaupunki 2016b).



(Hangon kaupunki 2016b)

(Suomen ympäristökeskus 2016b)

(Aarnio ym. 2014)



(Hangon kaupunki
2016b)

(Liikennevirasto 2016d).

(Hangon kaupunki 2016c, Suomen kiinteistöliitto 2016)
(SVT 2016b).

(Tilastokeskus 2016)

(FNsteel Oy Ab)



(Hanko – Hangö 2016)

(Metsähallitus 2016)

(Hangon kaupunki 2016b)





(Ehlin 1981).



(SanPiN 2.1.5.2582-10)

(Eco-
Express-Service LLC 2016a).

(Eco-Express-Service LLC 2016b).
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Asiakirjan numero: W-PE-EIA-PFI-REP-805-030100FI-01

Suomen talousvyöhykkeen rajan läheisillä vesillä sedimentit ovat yleisesti raskasmetallien ja
hiilivetyjen pilaamia (Eco-Express-Service LLC 2016b). Näillä alueilla kyseiset aineet aiheuttavat
haitta-ainetasojen vaihtelua siedettävästä erittäin vaaralliseen pilaantumiseen. Suomen rajan
läheltä saatujen tutkimustulosten mukaan raskasmetallipitoisuudet olivat suunnilleen samalla
tasolla kuin Suomen vesillä (taulukko 9-2).

Keskiarvo 2,77 0,13 1,23 11,0 11,2 28,1 24,5 22,1 110

Mediaani 1,91 0,11 1,34 10,6 10,4 29,5 22,8 23,2 96,1

Keskihajonta 1,71 0,05 0,32 2,36 4,84 9,17 23,5 6,8 39,5

n (näytemäärä) 17 6 11 15 17 17 17 17 17

Vedenalaista melua koskevat nykytilatiedot perustuvat EU LIFE -tukea saaneeseen BIAS-hank-
keeseen, joka alkoi syyskuussa 2012 (BIAS 2015). Tarkempia tietoja vedenalaisesta melusta on
luvussa 7.7.3.



Marenzelleria
Macoma balthica Monoporeia affinis) Saduria entomon

(Eco-Express-Service
LLC 2016c).

Sprattus
sprattus L Clupea harengus L Gasterosteus
aculeatus

Pusa hispida botnica
Halichoerus grypus

(Eco-Express-Service LLC 2016d).





(Verevkin ja Bublichenko 2016).

(Suomen ympäristöministeriö)

(Eco-Express-Service LLC 2016d, Verevkin ja Bublic-
henko 2016).

Uria aalge

Laridaes





(Ramboll 2011b).
(Ramboll 2013b).



(Ramboll 2013b).

(Ramboll 2013b)



Marenzelleria

Macoma balthica

(Ramboll 2013b)

Sprattus
sprattus L. Clupea harengus L. Gasterosteus
aculeatus

(liite 12, kartta MA-04-F, Keskonnaamet 2015).

(Keskonnaamet 2015).





* Kullakin seuranta-asemalla seurataan vedenlaatua ja pohjaeläimistöä.



Osmerus eperlanus

Virosta käsin toimiville Itämeren aluksille tärkeitä
lajeja ovat silakka, turska, kilohaili ja lohi. Kalastusvälineinä Itämeren avomerialueilla käytetään
enimmäkseen trooleja, joilla pyydetään lähinnä silakkaa ja kilohailia. Vuonna 2005 ilmoitusten
mukaan 800 tonnia turskaa pyydettiin alueella 25, enimmäkseen verkoilla. Viron kalastusalukset
käsittävät lähinnä avoveneitä, jotka toimivat rannikkovesillä ja käyttävät verkkoja, rysiä ja
nuottia. Tärkeimmät rannikkokalastuslajit arvon mukaan ovat silakka, ahven, kuha ja kampela.





(Ruotsin meri- ja vesivi-
rasto 2012)

(HELCOM 2013c).

(HELCOM 2016b)

(kuva 9-10, DHI 2016b).





(Naturvårdsverket 1999)



Sprattus
sprattus L. Clupea harengus L. Gasterosteus
aculeatus





















herkkyys

suuri, keskisuuri pieni



Muutoksen suuruudella



suuri, keskisuuri, pieni  merkityksetön

merkittävyys

merkittävyyden
herkkyys

suuruus



Rakennusvaihe

Käyttövaihe



”...vaikutuksia, ei yksinomaan maailmanlaajuisia, jotka fyysiseltä alkuperältään kokonaan tai
osaksi jonkin sopimuspuolen lainkäyttövallan piirissä olevalle alueelle ehdotettu toimenpide
aiheuttaa toisen sopimuspuolen lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella."



Ammusten raivausta





Kiviaineksen kasauksen

2 linja A, sisältäen eteläiset alavaihtoehdot ALT E2 + ALT W2, luku 5



Hydrodynaamisen mallinnuksen

(lisätietoja, ks. Ramboll 2016a).





(Baltic Sea Hydrographic Commission) (viite
DHI 2016d).

(aineisto StormGEO:lta; DHI
2016c).

hiukkasjäljitysmallia

(Ramboll
2016b).



3 Ärsykkeille äärimmäisen herkkä räjähde
4 Merenpohjalta löytynyt ammus



Kiviaineksen kasauksen

(Ramboll 2016b).

(alaluku 10.3.3; Ramboll 2016b)
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Asiakirjan numero: W-PE-EIA-PFI-REP-805-030100FI-01

Korkeimmat sedimenttipitoisuudet suspensiossa havaitaan lähellä merenpohjaa. Tulokset perus-
tuvat:

alimman 10 m vesikerroksen keskiarvo – kiviaineksen kasaus ja ammusten raivaus
maksimipitoisuudet välillä 10–20 m – ammusten raivaus

Ammusten raivauksen ja kiviaineksen kasauksen esitettyihin tuloksiin sisältyvät:
suspendoituneen kiintoaineksen enimmäispitoisuudet koko simulointijaksolla
suspendoituneen kiintoaineksen enimmäispitoisuudet tietyillä etäisyyksillä toiminnasta
alueet, joilla suspendoituneen kiintoaineksen pitoisuudet ylittävät 2, 10 ja 15 mg/l
suspendoituneen kiintoaineksen pitoisuuksien 2, 10 ja 15 mg/l ylityksen kesto (h)
sedimentaation maksiminopeus
sedimentaationopeudeltaan erilaisten alueiden laajuus

Kuvassa 10-9 on esitetty esimerkki mallinnuksen tuloksista.

Suhteellisen myrkyllisyytensä perusteella eniten huomioitavat haitta-aineet hankealueella ovat
bentso(a)pyreeni, joka on toksinen PAH-yhdiste, dioksiinit/furaanit ja sinkki. Näitä yhdisteitä
voidaan käyttää myös esimerkkeinä erityyppisistä haitta-aineista ja niiden käyttäytymisestä
sedimentin vapautumisen aikana.



ammusten raivaus ja kiviaineksen kasaus

talvi- kesäolosuhteisiin

Äänialtis-
tustaso SEL





(Institute for Bioscience 2016).



(Nord Stream AG 2011a

(Wyatt 2008).









ei

Pinnoitusmateriaalien kuljetus aluksilla

Tutkimukset

Korjaukset

(Ramboll 2017a).



(Shipping Efficiency, 2013).





Nord Stream -hankkeesta saadut kokemukset

(Witteveen+Bos 2011).

(Ramboll 2011b).

(Fugro Subsea Services Ltd 2014).





(luku 10.3, Ramboll 2016b).
(Saipem 2016a)

(Ramboll 2013b).





pieneksi
keskisuuri.



(Ramboll 2016b).



vähäinen (Ramboll
2013b).

(Luode Consulting Oy 2013c).

(Ramboll 2009a).
vähäinen (Ram-

boll 2013b).



vähäinen

(EQS; Ramboll
2016b)

merkityksetön
(Ramboll

2013b).



(Fugro Survey Limited
2016)

pieneksi vähäiseksi

(Ramboll 2009a).

(Ramboll 2013b)

(Ramboll 2009a).



(Nord Stream AG 2009).

(Ramboll 2013b).



(Witteveen+Bos 2012 ja Luode Consulting Oy 2012).

(Ramboll 2015b).

(Ramboll 2009a).

(Ramboll 2016b).

(DHI 2016d).



pieneksi keskisuuri.
merkityksetön vähäinen

merkityksetön pieni
pieni

Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(Ramboll 2013b



pieni
keskisuuri

(Witteveen ja Bos
2011).

5 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus, Predicted No Effect Concentration



6 Taustason oletetaan olevan noin 2 mg/l.





(Ramboll 2013b).

(Ramboll
2013b).



Vaihtoehtoinen reitti





(vastaten noin 54 mg/l suspendoitunutta kiintoainesta;
Rasmus ym. 2015)

(Ramboll 2011b).



Alavaihtoehdot

Dioksiinit/furaanit



sinkki
PAH

(Mannio ym. 2011).

bentso(a)pyreenin

(Luode Consulting Oy 2016).

(HELCOM 2012a).
(Helsingin seudun

ympäristöpalvelut HSY -kuntayhtymä 2016).

7 Luonnonvoimien aiheuttama vesimassan kerrostuneisuuden nopea purkautuminen, mikä johtuu usein tuulesta.



(Ramboll 2016b).



(Ramboll 2013b).

(Ramboll 2009a).



(Witteveen+Bos
2012 ja Luode Consulting Oy 2012)

(Ramboll 2013b).

(Ramboll
2015b).



(Ramboll 2013b).

(DeepOcean 2016).

esille (Ramboll 2009c).



(Ramboll 2009c).

Ramboll 2009b

(Saipem
2016a).

pieni Pientä



Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(MSFD, taulukko 6-1 luvussa
6 ja luku 7.2)

(Luode Consulting Oy 2016a)

(luku 7.7.3;
BIAS 2015).



(Johansson ja
Andersson 2012),

ØDS 2008) (Luode
Consulting Oy 2016a)

*A-painotus on standardien mukainen kuultavissa olevien äänitaajuuksien painotus, joka kuvaa ihmiskorvan
herkkyyttä eri taajuuksien äänille.

(Kragh 1982).

ulkotiloja





merkityksetön



merkityksettömiksi



merkityksettömäksi

merkityksettömäksi

Rakennusvaihe

Käyttövaihe









pieneksi

keskisuureksi

(esim. Wilber ja Clarke 2007).



(Newell ym. 1998).
(esim.

Zajac ym. 1998)

(Ramboll 2011a, Ram-
boll 2012b)

fysikaalisia häiriötä

Merenpohjan
peittymisestä ja elinympäristön muuttumisesta

(Ramboll 2011a, Ramboll 2012b).

(Ramboll 2011a, Ramboll 2012b).
(Nord Stream AG

2009)
(Witteveen & Bos 2011).

merkityksettömiä

merkityksettömäksi
pieni

keskisuuri



merkityksetön

(Ramboll
2012b)

(Luode Consulting Ltd
2016a, liite 4).

(Newell ym. 1998).

Marenzelleria Macoma balthica

 (Ramboll 2012b).

(Ramboll 2012b)

Marenzelleria

M. balthica

merkityksettömiksi
merk-

ityksettömäksi



(lisätietoja, Ramboll 2016a).

(Ramboll 2016b, liite 6)

(Ramboll 2012b)

(Ramboll 2012b).

(Ramboll 2012b)
merkityksetön

pieneksi

vähäiseksi.

(esim. DeepOcean 2015).

merkityksetön



(Ramboll 2016c)

(Suomen
ympäristökeskus 2015d, Ramboll 2016c) merkitykset-
tömäksi

merkityksettömäksi

merkityksettömän vähäisen



Rakennusvaihe

Käyttövaihe



(Moore 1977).

(Westerberg ym. 1996)







(Popper ym. 2014).

(Popper ym. 2014).

(Nord Stream AG 2011)

merkityksettömäksi

(Moore 1977).



Clupea harengus

Sprattus sprattus

.

Newcombe ja
MacDonald 1991).

(Ramboll 2011a).

merkityksetön

Wes-
terberg ym. 1996)

(Raateoja ja Setälä 2016).

merkityksetön



merkityksetön

(DeepOcean 2015).

(Parmanne ym. 1994).
merkityksetön

merkityksetön



merkityksetön

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



(Sveegaard
ym. 2017, liite 8B)



(Urick 1983).



putkilinjasta johtuvan melun
vaikutuksia ei arvioida enempää



merkityksettömiä eikä niitä
arvioida enempää

jäänmurtoa ei arvioida enempää

eikä niitä näin ollen arvioida enempää

eikä niitä näin ollen arvioida enempää



(DeepOcean 2015). merkityksetön eikä sitä
arvioida enempää

(Teilman ja Sveegaard 2017, liite 8A)



.











suureksi

vähäinen

(katso
esim. Southall ym. 2007).



suureksi

vähäiseksi

suureksi.

vähäiseksi

vähäiseksi



vähäiseksi

keskisuuri pieni

katso tilapäistä ja pysyvää kuulonalene-
mista käsittelevää kohtaa

keskisuuri pieni

katso tilapäistä ja pysyvää kuulonalenemista käsittelevää
kohtaa



pieneksi

keskisuureksi
pieni

suuri
pieni



(esim.
Johnston 2002, Olesiuk ym. 2002, Brandt ym. 2012).

 (katso tutkimus Hermannsen ym. 2015).
(Brandt ym.

2012).

(Götz ja Janic 2014).

(katso tutkimuk-
set Königson et al 2007 ja Mikkelsen ym. 2015)

(Mikkelsen ym. 2015).

(Gordon ym. 2015).

suureksi

pieni keskisuuri

pieni



väliaikaisia ja palautuvia pysyviä ja palautumattomia

pitkäaikainen palautuva

pieni

pienestä keskisuureen



pieni

merkityksettömäksi



(SAMBAH 2016).

(Suomen ympäristöministeriö)





pieneksi
pieni

vähäiseksi

pieni
keskisuuri

vähäiseksi

pieni vähäinen

vähäiseksi pieni
vähäiseksi





keskisuureksi suuri
kohtalaiseksi

pieni

kohtalainen vähäinen

pieni
pieneksi vähäiseksi

pieneksi
vähäiseksi
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Itämerennorpan levinneisyyden tämänhetkisen tietämyksen mukaan NSP2-putkilinjan Suomen
osuuden varrella on kaksi erillistä norppien osapopulaatiota: Suomenlahden populaatio ja
Riianlahden populaatio (alla oleva kuva ja luku 7.11.3). Vaikka norppia voi esiintyä missä
tahansa Suomen vesillä, niiden esiintymistiheydet ovat yleisesti ottaen suurempia lähellä
lepäilyalueita ja ravinnonhakualueita (kuva 11-18). Ravinnonhakualueiden sijainnissa voi olla
vuodenaikaisvaihtelua sekä vuosien välistä vaihtelua. Nykytiedon mukaan ei ole mahdollista
arvioida, sijaitseeko ravinnonhakualueita alueilla, jotka ovat merkityksellisiä NSP2-putkilinjan
kannalta.

Painevammat, yksilö- ja populaatiotaso:
Samat alueiden laajuudet, jotka on esitelty pyöriäisten ja harmaahylkeiden osalta, pätevät myös
itämerennorppaan. Samoin samat karkottumisetäisyydet, jotka on esitelty harmaahylkeiden
osalta soveltuvat myös norpille. Siten, hyljekarkottimien vaikutusteho on verrannollinen harmaa-
hyljearvioinnin yhteydessä esitettyyn tehoon.

Kuten harmaahylkeillä, muutoksen suuruus yksilötasolla on arvioitu keskisuureksi. Herkkyyden
ollessa suuri, arvioidaan painevammoista norpille aiheutuvien vaikutusten merkittävyyden olevan
kohtalainen kaikilla alueilla.



Suomenlahden osapopulaatio

kohtalaiseksi

Riianlahden osapopulaatio:

vähäiseksi



kohtalaiseksi
kohtalainen vähäinen

pieneksi
vähäinen

pieneksi
keskisuuri vähäiseksi

pieneksi keskisuuri
vähäinen

vähäiseksi

pieneksi vähäiseksi

(Götz ja Janik 2011).



(Weiffen ym. 2006).

merkityksettömäksi
merkityksetön

merkityksetön  keskisuuri
vähäinen merkityksetön

(Ramboll
2012) merkityk-
setön

pieni vähäiseksi





Rakennusvaihe

Käyttövaihe

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



Rakennusvaihe

Käyttövaihe





keskisuuri
pieni



(esim. Burger 1998, Ronconi ym.
2002).

(Garthe ja Hüppop 2004, Kaiser
ym. 2006, Schwemmer ym. 2011, Topping ja Petersen 2011)



merkityksetön

merkityksettömiä



Anas

(Ramboll 2016d).





(esim. Kuepfer 2012, Piatt ja Nettleship 1985).
vähäinen

vähäisiä

(Thompson ja Price 2006).

(HELCOM 2010b).



(Ramboll 2012b),

merkityksettömiksi

merkityksettömiksi

(Skov ym. 2011, Lehikoinen ym. 2013, Fox 2003).



merkityksettömiksi

merkityksettömiksi

Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(Ramboll 2016b, Ramboll 2016e).

(Ramboll 2016e)



merkityksetön

merki-
tyksettömiksi



kohtalaiseksi

vähäiseksi

vähäinen

vähäiseksi



merkitykset-
tömäksi

 merkityksettömäksi

merkityksetön



(Ramboll 2016f).

merkityksettömiksi

merkitykset-
tömäksi

merkityksettömiä

merkityksettömiä.



(Ramboll 2016b)



Rakennusvaihe

Käyttövaihe

Rakennusvaihe

Käyttövaihe

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



Rakennusvaihe

Käyttövaihe

Rakennusvaihe

Käyttövaihe

(HELCOM
2012b).



Marenzelleria Cercopagis pengoi

(Paavola ym. 2005).

suurempi (Gollasch
ja Leppäkoski 2007).



merkityksettömäksi

merkityksetön

merkityksetön



merkityksettömäksi

Rakennusvaihe

Käyttövaihe

(Valtioneuvoston päätös 13.12.2012)

(HELCOM 2009).

(HELCOM 2009).



merkityksetön



yksilötasolla
populaatiotasolla

vähäinen

suuri

yksilötasolla

merkityksetön



kohtalaiseksi vähäiseksi

kohtalainen

vähäinen

 vähäinen

merkityksettömiä.

vähäiseksi

merkityksetön



(HELCOM 2010a).

vähäinen

Kohtalaisten

kohtalaisia



kohtalaisilla

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



(Ship Traffic Background Report)

(Nord Stream 2 AG ja Ramboll 2016a).



vähäinen

kohtalainen









merkityksetön.

pieni

merkityksetön

merkityksetön



merkityksetön vähäinen

merkityksetön

Rakennusvaihe

Käyttövaihe







suoria kielteisiä

paikallinen lyhytaikainen

pieni

keskisuuri

(Det
Norske Veritas 2009).

pieneksi





kohtalainen,

merkityksetön

merkityksetön

merkityksetön
merkityksetön

pieni

pieni



Rakennusvaihe

Käyttövaihe



(Witteveen+Bos 2011)

(Ramboll 2013b.)

(Ramboll 2011a, Ramboll 2012b ja
Ramboll 2013b)

(Witteveen+Bos 2011, Ramboll
2013b).

merkityksettömiä



suuri





(Consub 2009).

(Nord Stream 2 AG 2016a):



odottamattomiin löydöksiin liittyvän menettelyn

merkityksettömiksi



Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(Nord Stream 2 AG 2016a):



vähäinen

Käyttövaihe



merkityksettömiä



vähäinen

kohtalainen



merkityksetön.



vähäisiä (Ramboll 2012b).

merkityksetön.

(Witteween ja Bos 2012).

(SYKE 2015).

(Ramboll 2013b
merkityksetön.



merkityksettömiä



Rakennusvaihe

Käyttövaihe

(Ramboll 2013b, Ramboll 2014b,
Ramboll 2015d ja Ramboll 2016c).

(Witteveen+Bos 2011).

(Nord Stream AG 2010 ja Ramboll 2013b).

(Ramboll 2013b).

merkityksettömiä

vähäinen



suuri

kohtalainen



merkityksetön.



suora
pysyvä

pieni

suora pysyvä
pieni



(Kokko 2016a ja 2016b)

Ylläpitotoimena tehtävä kiviaineksen kasaaminen

("Walross", S-R09-09806 / SD-Alt1-3372)

suora pysyvä
pieni

Cultural Heritage Management Policy
(Nord Stream 2 AG 2016d).



Chance find procedu-
re

Chance finds procedure

merkityksettömäksi

merkityksetön

("Walross", S-R09-09806 / SD-Alt1-3372)

pieni
vähäinen



Rakennusvaihe

Käyttövaihe









rannikkokysely
Kotkan kysely,

Viron mielipidetutkimus,
media-analyysi
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0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikutukset turismiin (n=158)

Vaikutukset laivaliikenteeseen (n=167)

Vaikutukset vedenlaatuun (n=167)

Ammusten raivaamiseen liittyvät vaikutukset (n=163)

Vaikutukset merenpohjassa oleviin hylkyihin ja
muuhun vedenalaiseen kulttuuriperintöön (n=168)

Kaasuputkien rakentamiseen tai käyttöön
mahdollisesti liittyvät onnettomuudet (n=166)

Vaikutukset eläimiin (esim. linnut, hylkeet) (n=168)

Vaikutukset suojelualueisiin (n=166)

Vaikutukset merieliöstöön (n=170)

Nord Stream 2 hankkeen mahdolliset kielteiset vaikutukset Suomenlahdella

Suuri
kielteinen vaikutus

Keskisuuri
kielteinen vaikutus

Pieni
kielteinen vaikutus

Ei kielteistä
vaikutusta

En osaa sanoa
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Vaikutukset turismiin (n=121)

Vaikutukset laivaliikenteeseen (n=115)

Vaikutukset vedenlaatuun (n=110)

Ammusten raivaamiseen liittyvät vaikutukset (n=114)

Vaikutukset merenpohjassa oleviin hylkyihin ja
muuhun vedenalaiseen kulttuuriperintöön (n=112)

Vaikutukset eläimiin (esim. linnut, hylkeet) (n=111)

Vaikutukset suojelualueisiin (n=110)

Vaikutukset merieliöstöön (n=110)

Nord Stream 2 hankkeen mahdolliset myönteiset vaikutukset Suomenlahdella

Suuri
myönteinen vaikutus

Keskisuuri
myönteinen vaikutus

Pieni
myönteinen vaikutus

Ei myönteistä
vaikutusta

En osaa sanoa



3

24

55

18

0 20 40 60 80 100

Hankkeella on kielteisiä
taloudellisia vaikutuksia Suomelle

Hankkeella ei ole merkittäviä
taloudellisia vaikutuksia Suomelle

Hankkeella on myönteisiä
taloudellisia vaikutuksia Suomelle

En osaa sanoa

%

Suunnitellun Nord Stream 2 hankkeen taloudelliset vaikutukset, N=292
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13
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7
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47

22

16

10

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

En, enkä ole kiinnostunut tuloksista (n=30)

En, mutta tulokset kiinnostaisivat minua (n=139)

Kyllä, mutta tiedoilla ei ole minulle merkitystä (n=45)

Kyllä ja tulokset ovat minusta mielenkiintoisia (n=60)

Näkemys Suomenlahdelle rakennettavan Nord Stream 2 putkilinjan vaikutuksista vs.
vuosina 2010–2012 toteutetun Nord Stream hankkeen seurantatulosten tuntemus

Ei vaikutuksia Kielteisiä
vaikutuksia

Myönteisiä ja
kielteisiä vaikutuksia*

Myönteisiä
vaikutuksia

En osaa sanoa

*Vastaajia pyydettiin arvioimaan tarkemmin erilaisia myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Vastausten perusteella
useimmat tähän luokkaan kuuluvista vastaajista arvioivat vaikutusten olevan pääosin kielteisiä ja olettivat vain
muutamien vaikutusten olevan myönteisiä







Suunnitteluvaihe

Asennusvaihe

Käyttövaihe



vähäisiä
merkityksettömiä

merkityksettömiä

kohtalaisia

merkityksetön

merkityksettömiä

merkityksetön



merkityksettömiä

vähäinen

merkityksettömiä

merkityksetön



Merkityksetön/vähäinen

kohtalaisiksi
vähäisiksi

merkityksetön

merkityksettömän



merkitykset-
tömiksi

merkityksettömiä

merkityksettö-
mäksi

merkityksettömäksi

vähäinen

merkityksettömäksi

merkityksetön

merkityksetön

vähäistä

merkityksettömäksi

merkityksettömän

merkityksettömän



merkityksettömäksi

kohta-
laisia

(Karonen ym. 2015).

merkityksettömiksi

merkityksettömiä



merkityksettömäksi

merkityksettömän

merkityksetön

merkityksettömäksi

merkityksetöntä
merki-

tyksetön

merkityksetön

merkityksettömäksi

kohtalaiseksi

vä-
häisiä



mer-
kityksettömän

kohtalainen

merkityksettö-
mäksi

merkityksettö-
mäksi

me-
rkityksettömäksi

merkitykse-
tön







Mussalo

Asemakaavassa

Mahdolliset kiviainesten ottoalueet



pieneksi

pieneksi.

vähäinen  myöntei-
nen

Rakennusvaihe

Käyttövaihe









(Kotkan kaupunki 2016c)



kes-
kisuureksi

suureksi,

keskisuuri
kohtalainen

Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(Ramboll 2017a).

(Ramboll 2017a).

Pinnoituslaitoksen toiminnasta aiheutuvat päästöt

(Wasco Coatings Finland
Oy 2016) (Motiva 2010)
(Jalovaara ym. 2003) (Nord
Stream 2 2016c)
(Tilastokeskus 2016)

Päästöt kiviaineksen ottotoiminnasta ja kuljetuksesta

(Kotkan kaupunki 2010a)
(Pyhtään kunta 2009)



(Kotkan kaupunki 2010a, Pyh-
tään kunta 2009, Rudus Oy 2008)



(ml. Hietanen, Jänskä,
Mussalo, Kantasatama)





Mahdolliset kiviaineksen ottoalueet

2015 (Kotkan kaupunki 2016a)

(Kotkan kaupunki 2016a).

(Kotkan kaupunki 2010a)

keskisuureksi

pieneksi



pieni
ja kielteinen

vähäinen ja kielteinen

pieni ja kielteinen

vähäisiä ja kielteisiä

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



L



Ulkona

Sisällä



Mussalo

Kiviaineksen ottaminen ja kuljetus

(valtioneuvoston päätös 993/1992) (Pyhtään kunta 2009)

(Kotkan kaupunki 2010a)

(Tiehallinto)





keskisuureksi.

merkityksettömäksi.

pieni ja kielteinen



pieneksi
merkityksettömäksi.

vähäiseksi merkityksettömäksi.

Rakennusvaihe

Käyttövaihe





Rakennusvaihe

Käyttövaihe





jäljempänä Kotkan
kyselytutkimus, liite 11C) Media-analyysin

(Liite 11C, kuvat 14–16)



(liite 11C)

2

2

2

3

3

30

36

9

10

12

14

10

46

49

43

43

32

35

64

14

7

33

32

38

35

10

1

1

4

7

9

7

3

1

1

8

7

6

7

9

9

7

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Vaikutus ilmanlaatuun (N=314)

Meluvaikutukset (N=315)

Vaikutus liikenneturvallisuuteen (N=315)

Vaikutus liikenteen sujuvuuteen (N=318)

Vaikutus maisemaan (N=317)

Vaikutus kunnan talouteen (N=317)

Vaikutus työllisyyteen (N=317)

Näkemys Mussalon satama alueelle suuntautuvien kiviaineskuljetusten
mahdollisista vaikutuksista

Erittäin
myönteinen

Melko
myönteinen

Neutraali /
ei vaikutusta

Melko
kielteinen

Erittäin
kielteinen

En osaa sanoa



(Liitteet 11B ja 11C)

(Liite 11C, sivu 13)
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26
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7
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Vaikutus ilmanlaatuun (N=314)

Meluvaikutukset (N=314)

Vaikutus maisemaan (N=314)

Vaikutus kunnan talouteen (N=312)

Vaikutus työllisyyteen (N=313)

Näkemys kiviainesten varastoinnista Mussalon satama alueella mahdollisesti
aiheutuvista vaikutuksista

Erittäin
myönteinen

Melko
myönteinen

Neutraali /
ei vaikutusta

Melko
kielteinen

Erittäin
kielteinen

En osaa sanoa



Mahdolliset kiviaineksen ottoalueet

(liite 11C, kuvat 9
ja 10)



Mahdolliset kiviaineksen ottoalueet



Mahdolliset kiviaineksen ottoalueet



(liite 11C)

Mahdolliset kiviaineksen ottoalueet
pieni

keskisuureksi pieneksi

keskisuureksi

pieni



Suunnitteluvaihe

Rakennusvaihe

Käyttövaihe







pieneksi

pieni ja myönteinen
vähäinen ja myönteinen

Rakennusvaihe

Käyttövaihe







pieneksi

merkityksetön

merkityksettömäksi.

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



(Hangon kaupunki 2016b)



pieneksi merkityksettömäksi

Rakennusvaihe

Käyttövaihe



Ammophilia arenaria Aegialia arenaria)

Caprimulgus europaeus
Lullula arborea

(Suomen ympäristö-
keskus 2016d)

(Suomen ympäristökeskus 2016d)



Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(Ramboll 2017b)



Suunnitteluvaihe

Rakennusvaihe

Käyttövaihe





(liite 8B)

(liite
12





(liite 8B)



merkityksettömäksi

merkityksettömäksi

(Saipem 2016a)



merkityksettömiksi

Yelverton ym. 1973



kohtalainen

vähäistä pieni
vähäiseksi

merkityksettömäksi
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Vaikutukset norppiin Virossa arvioidaan vastaavankaltaisiksi kuin Suomessa. Yksityiskohtaisempi
arviointi esitetään luvussa 11.7 ja liitteessä 8B.

Arvioinnin mukaan ammusten suunnitelluista raivaustoimista johtuvat tilapäiset vedenalaiset
melupiikit voivat mahdollisesti vaikuttaa norppa- ja harmaahyljepopulaatioihin. Kyseinen mah-
dollinen vaikutus voi aiheuttaa seurauksia seuraaville laadullisille kuvaajille: biologinen monimuo-
toisuus (D1), ravintoverkot (D2) sekä energian mereen johtaminen ja vedenalainen melu (D11).
Hankkeen muilla toimilla ei arvioida olevan vaikutusta näihin, eikä muihin kuvaajiin. Laadullinen
arviointi siitä, täyttääkö NSP2-hanke lainsäädännön vaatimukset, esitetään luvussa 11.20.

Ammusten raivauksesta syntyvän vedenalaisen melun on arvioitu mahdollisesti vaikuttavan bio-
logiseen monimuotoisuuteen (D1) hylkeiden esiintymisen osalta. Vaikutusten on kuitenkin arvi-
oitu kohdistuvan monista biologisen monimuotoisuuden ketjun linkeistä ainoastaan yhteen lenk-
kiin ja siihenkin vaikutus on vain kohtalainen. Ketjun muihin linkkeihin ei arvioida kohdistuvan
vaikutuksia. Koska muut linkit pysyvät nykytilassaan (kuten on arvioitu tapahtuvan), ekosystee-
mi kokonaisuutena todennäköisesti kestää pieniä ja jopa kohtalaisia muutoksia. Näistä syistä
johtuen arvioidaan, että vaikka hankkeella saattaa olla tilapäisiä vaikutuksia hylkeiden
esiintymiseen, arvioiduilla vaikutuksilla ei todennäköisesti tule olemaan pitkäkestoisia, biologi-
seen monimuotoisuuteen tai ravintoverkostoihin kohdistuvia seurausvaikutuksia.

Arvioidaan, että käytössä olevilla haittojen lieventämistoimenpiteillä (luvut 4.2.5 ja 11.7) hyvän
ympäristön tilan (GES) saavuttaminen biologisen monimuotoisuuden (D1) ja ravintoverkon (D4)
osalta ei esty.

Lisäksi on huomattava, että NSP2-hanke tutkii parhaillaan vaihtoehtoisia raivausmenetelmiä, jot-
ta merinisäkkäisiin kohdistuvia vaikutuksia voitaisiin entisestään vähentää.

Vedenalaisen energian ja vedenalaisen melun (D11) osalta, esitetyin tämänhetkisten haittojen
lieventämistoimenpitein, ammusten raivaus aiheuttaa melua, joka ylittää luonnollisen melun
tasot. Koska kuvaajalle ei nykyisin ole määrällisiä indikaattoreita, arviointi perustuu relevanttien
kriteereiden ja laadullisten kuvaajien määrittelyyn. Kuvaajan kriteerit määritellään seuraavasti:
“Ihmisten toiminnasta aiheutuva impulsiivinen ja jatkuva melu ei lisäänny ja on tasolla, joka ei
ylitä luonnollista melutasoa liikaa eikä aiheuta haittaa eliöyhteisölle ja joka ei aiheuta
taloudellista haittaa rannikon ja meren elinkeinotoiminnalle”. Ekosysteemiin kohdistuvien vaiku-
tusten osalta (luvut 11.5–11.9 ja tämä luku) johtopäätöksenä on, että hankkeen ei katsota
aiheuttavan pitkäkestoisia vahingollisia vaikutuksia biologiselle monimuotoisuudelle. Näin ollen,
ottaen huomioon, että vedenalaista melua esiintyy vain lyhyen aikaa ja että pitkäaikaisia
vahingollisia vaikutuksia ekosysteemille ei ennusteta esiintyvän. Ympäristön hyvän tilan tavoittei-
den saavuttaminen vedenalaisen energian ja vedenalaisen melun osalta ei esty.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että NSP2-putkilinjojen rakentaminen ja käyttö ei vaikuta Viron
mahdollisuuksiin saavuttaa hyvää ympäristön tilaa. Sama johtopäätös sopii HELCOMin Itämeren
toimintasuunnitelmaan, joka on kuvattu luvussa 11-20.

Viron kalastuslaivastolla on lupa kalastaa EU:n vesillä, Suomen talousvyöhykkeellä, Suomenlah-
den ulkopuolella (kuva 13-3). Suomalaisten troolareiden tapaan myös virolaiset käyttävät välive-
sitrooleja pelagisten lajien, silakan ja kilohailin pyydystämiseen (luku 7.10). Näin ollen samat
luvussa 11.13 kuvatut vaikutukset kohdistuvat myös virolaisiin kalastajiin Suomen talous-
vyöhykkeellä. Viron kalastuslaivasto operoi kuitenkin pääasiassa Suomenlahden vironpuoleisella
osalla ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, mikä käy selville heidän saalistilastoistaan (liite 12,
kartta FC-04-F).

Putkilinjojen käyttövaiheen aikana muutoksen suuruus arvioidaan pieneksi merenpohjan
epätasaisilla alueilla, koska Viron kalastuslaivastolla on lupa kalastaa vain Suomen talousvyöhyk-
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keen länsiosassa. Myös tällä alueella tulee olemaan paljon osuuksia, joissa putkilinjoilla esiintyy
vapaita jännevälejä. Tämän vuoksi NSP2 -putkilinjoja on turvallisuussyistä syytä välttää alueella
troolattaessa. Samalla alueella esiintyy myös yhteisvaikutuksia NSP-putkilinjojen kanssa. Tämä
leventää aluetta, jossa troolikalastajat ovat pakotettuja noudattamaan varovaisuutta. Merenpoh-
jalla olevat putkilinjat eivät kuitenkaan tee hankealuetta troolauskelvottomaksi, sillä vallitseva
troolausmenetelmä alueella on välivesitroolaus. Tämä johtuu luonnostaan epätasaisesta pohjasta
ja kalastuksen kohdelajeista. Kalastajat voivat joutua etsimään kaloja muualta, mikä voi ai-
heuttaa nousevia kalastuskustannuksia. Vaikutus on pitkäaikainen, mutta koska virolaiset kalas-
tusalukset kalastavat pääasiassa Viron puolella, vaikutuksen merkittävyys Viron kalastukselle
käyttövaiheen aikana arvioidaan vähäiseksi.

Rajat ylittävien sosiaalisten vaikutusten arviointi keskittyy huoliin ja odotuksiin. Koska rannikolta
putkilinjaan on runsaasti välimatkaa, sosiaalisia vaikutuksia aiheuttavia fyysisiä muutoksia ei ole
odotettavissa. Joitain sosiaalisia vaikutuksia, kuten huolia tai matkailuun kohdistuvia vaikutuksia,
jotka liittyvät ihmisten mielikuviin, voi esiintyä vaikutuskohteen sijainnista huolimatta (esim.
Viron rannikkoalueiden asukkaat). Sen vuoksi niitä ei voida rajata arvioinnin ulkopuolelle ilman
tarkempaa tarkastelua.

Sosiaalisten vaikutusten vaikutusmekanismi kuvataan luvussa11.19.1, joka koskee merellä
tapahtuvista toiminnoista aiheutuvia sosiaalisia vaikutuksia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin
menetelmät kuvataan luvussa 11.19.2. Viroon kohdistuvien rajat ylittävien sosiaalisten vaikutus-
ten arvioinnin pääasiallisena lähtötietona on käytetty luvussa 13.1.2.3 kuvatun mielipidetutki-
muksen tuloksia.

Nord Stream 2 -hanke aiheuttaa joitakin huolia joidenkin mielipidetutkimukseen vastanneiden
keskuudessa. Vain joka neljäs vastaaja (25 %) koki Nord Stream 2 -hankkeen myönteisenä tai
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erittäin myönteisenä. Kun vastaajia pyydettiin kuvaamaan suhtautumistaan Nord Stream 2 –
hankkeeseen omin sanoin, useimmiten vastaajat (17 %) nostivat esiin näkökulman hankkeen
haitallisuudesta ympäristölle ja merieliöstölle. Nord Stream -hankkeen aikana siihen liittyvä me-
diajulkisuus oli Virossa melko kielteistä (erityisesti tutkijoiden keskuudessa) nostattaen
kysymyksiä mahdollisista kielteisistä ympäristövaikutuksista ja niihin liittyvistä riskeistä. Nord
Stream 2 -hankkeen käsittely mediassa on ollut melko vähäistä ja keskittynyt lähinnä poliittisiin
teemoihin. Ympäristönäkökohtiin ei ole enää viitattu. Esimerkiksi Nord Stream -hanketta koske-
via ympäristöseurannan tuloksia, jotka osoittavat, että putkilinjan asentamisen ja käytön aikana
ympäristöön ei ole kohdistunut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia, ei ole käsitelty mediassa. Tämä
voi osaltaan selittää tämänhetkisiä epäilyjä ja huolia.

Kuten edellä on kuvattu, Nord Streamin liittyvistä aiheista on käyty Virossa poliittista keskustelua
jo Nord Stream -hankkeen aikana, mikä on nähtävissä esimerkiksi mediaseurannasta. Kun mieli-
pidetutkimuksessa kysyttiin turvallisinta maakaasun kuljetusmuotoa, merenalainen putkilinja
arvioitiin kuitenkin kaikkein turvallisimmaksi (yhteensä 49 % vastanneista). Tutkimuksen koko-
naistuloksissa näkyy eroja eri kansallisuuksien välillä. Tulosten perusteella myönteinen suhtautu-
minen Nord Stream 2 –hankkeeseen on vähäisempää virolaisten vastaajien keskuudessa ja ylei-
sempää muiden kansallisuuksien, enimmäkseen venäläisten, keskuudessa. Sama on nähtävissä
myös kaupunkialueilla, kuten Itä-Virun maakunnassa, jossa venäläisten osuus on huomattavasti
suurempi kuin muissa maakunnissa.

Vastaajilta kysyttiin mahdollisista vaikutuksista, joita Nord Stream 2 -hanke voisi aiheuttaa Itä-
meren alueella. Suurimpia huolenaiheita (lähes puolet tai enemmän kuin puolet vastaajista) ovat
vaikutukset merieliöstöön ja eläimiin, suojeltuihin alueisiin, kalastukseen sekä sedimenttien
leviämisestä koituvat seuraukset ja veden laatu. Myönteisimmät näkemykset (noin viidennes
vastaajista) koskivat ammusten raivausta ja kaasun turvallista kuljetusta. Neutraaleimmin suh-
tauduttiin matkailuun ja laivaliikenteeseen kohdistuviin vaikutuksiin. Näiden näkökulmien osalta
tuloksissa ei ole suuria alueellisia tai kansallisuuteen perustuvia eroja, lukuun ottamatta
neutraalisti asennoituvien prosenttiosuutta, joka on hieman suurempi Itä-Virun maakunnassa
asuvien ja muiden kansallisuuksien keskuudessa.

Rajat ylittävät vaikutukset yleiseen luottamukseen Virossa arvioidaan kohtalaisiksi suunnittelu- ja
rakentamisvaiheissa ja vähäisiksi hankkeen käyttövaiheessa. Arviointi perustuu Virossa tehdyssä
mielipidetutkimuksessa esitettyihin huoliin mahdollisista vaikutuksista ja hanketta koskeviin
mielipiteisiin. Huoli liittyy hankkeen mahdollisiin vaikutuksiin, erityisesti sen väitettyihin poliittisiin
ulottuvuuksiin. Tämä haastaa hankkeesta vastaavan jatkamaan avointa kommunikointia myös
niiden osapuolten kanssa, jotka eivät ole suoraan kytköksissä hankkeeseen. Myös vaikutuksista
yleiseen luottamukseen ja yhteiskuntasuhteisiin tulee kommunikoida avoimesti, jotta vältetään
vaikutelmaa salailusta ja poliittisista tarkoitusperistä. Tätä tarkoitusta varten laaditaan ja otetaan
käyttöön maantieteellisesti kohdennetut ja hankkeen riskit, vaikutukset ja niiden kohteena
olevien yhteisöjen intressit huomioon ottavat osallistumissuunnitelmat. Hankkeesta vastaava on
sitoutunut avoimeen ja läpinäkyvään keskusteluun ja yhteistyöhön asiaan kuuluvien sidosryh-
mien ja yleisön kanssa sekä toimittamaan säännöllisesti tietoa hankkeesta.

Koska Nord Stream 2 -hankkeen suunniteltu reitti kulkee lähimmilläänkin 25 kilometrin
etäisyydellä Viron rantaviivasta (reitin lähin etäisyys Suomen rantaviivasta on noin 15 km), sillä
ei ole vaikutusta matkailuun tai vapaa-ajan toimintoihin rannikkoalueilla, missä virkistystoiminto-
ja pääasiassa järjestetään. Matkailu perustuu paljolti mielikuviin, mutta tältä osin vaikuttaa siltä,
ettei millään mielipidetutkimuksessa ilmaistuista huolista tule olemaan vaikutusta matkailuun, ei
kotimaisten eikä ulkomaisten matkailijoiden mielissä. Vaikutukset matkailuun ja virkistyskäyttöön
ovat merkityksettömiä kaikissa hankkeen vaiheissa.

Viron talouden tila on vakaa ja hienoisessa kasvussa, mutta se on myös suuressa määrin riippu-
vainen naapurimaiden talouksista, poliittisista päätöksistä, ulkopolitiikasta sekä EU:n tilanteesta.
Hankkeen tai sen Suomessa tai Suomen talousvyöhykkeellä tapahtuvien liitännäistoimintojen
vaikutus Viron talouteen on merkityksetön kaikissa hankkeen vaiheissa.
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Ympäristövaikutusten lieventämismenetelmät

Ehkäiseminen

Mahdollisia kielteisiä vaikutuksia voidaan ehkäistä tai vähentää muuttamalla tai korvaamalla
suunniteltuja toimintoja. Mahdollisia kielteisiä ympäristövaikutuksia on voitu ehkäistä esimer
kiksi sijoittamalla putkilinjat riittävällen etäisyydelle herkistä tai arvokkaista alueista, kuten
Natura 2000 alueista ja kulttuuriperintökohteista.

Haittojen lieventäminen

Ellei teknistä vaihtoehtoa ole saatavana, seuraava vaihe on lieventäminen. Tehokkain menetel
mä on lieventää haittoja mahdollisimman lähellä vaikutusten lähdettä. Esimerkiksi merieläimis
töön kohdistuvia vaikutuksia voidaan lieventää tai vähentää välttämällä rakentamista tiettyjen
lajien herkkinä kausina (kuten kalojen kutuaikoina), ja sotilasharjoitusaluetoiminnoista aiheu
tuvia mahdollisia vaikutuksia voidaan lieventää ottamalla etukäteen yhteyttä ja koordinoimalla
asianomaisten viranomaisten kanssa.

Korvaavat toimenpiteet

Korvaavia toimenpiteitä harkitaan, jos vaikutuksia ei voida lieventää. Korvaavat toimenpiteet
voivat olla taloudellisia (esimerkiksi rahallisia korvauksia kalastajille kalastusalueiden piene
misestä) tai fyysisiä (esimerkiksi ekosysteemien luominen muualle kuin hankkeen vaikutusalu
eelle).
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Perustuen siihen, että vaikutuksia ei joko ollut tai ne
olivat  vähäisiä,  sedimentin  ja  veden  laadun  seurantaa  ei  esitetä  tehtäväksi  Nord  Stream  2  -
hankkeessa.

Tähän perustuen pohjaeliöstön tarkkailua ei esitetä tehtäväksi lähellä
Nord Stream 2 -hankkeen suunniteltua putkilinjojen reittiä.

"makropohjaeläinyhteisöjen vaarantuminen seuranta-asemilla, putkilinjojen rakentamisesta
johtuen, on epätodennäköistä".

NSP2 -hankkeessa ei
esitetä tarkkailua HELCOM -pohjaeliöstöasemille.



(Luode Consulting Ltd 2016a)

(Ramboll
2015)





2 OSHAS 18001 odotetaan korvattavaksi ISO 45001:llä vuoden 2016 loppuun mennessä.
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