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1 Johdanto
Nord Stream 2 -hanke käsittää kaksi 48 tuuman merenalaista putkilinjaa sekä rakennukset ja laitokset
maa-alueilla. Putkilinjat ulottuvat Venäjän rannikolta Itämeren poikki Saksan rannikolle ilman
haaroituslinjoja tai välissä olevia rantautumispaikkoja.

Putkilinjan reititys Itämeren poikki on yleisesti riippumaton nykyisistä Nord Stream -putkilinjoista,
vaikkakin reitti merialueella voi olla huomattavilta osin rinnakkainen nykyisten putkilinjojen kanssa.
Putkilinjan reitit ylittävät Venäjän, Tanskan ja Saksan aluevedet sekä Suomen, Ruotsin, Tanskan ja
Saksan talousvyöhykkeet.

Tutkimukset on suunniteltu tehtävän rakentamisen aikana sekä rakentamisen jälkeen, ja ne on
suunniteltu alkavan vuoden 2018 toisella neljänneksellä sillä edellytyksellä, että asiaankuuluvat luvat
on myönnetty. Vaiheen 4 arvioitu kesto on suunnilleen 3 vuotta lisättynä määrittämättömällä
putkilinjojen tarkastusohjelmaan kuluvalla ajanjaksolla, joka suunnitellaan edellisen vuoden
tarkastustutkimuksien tulosten perusteella. Vaiheen 5 ”Käyttövaihe” kesto on suunnilleen 50 vuotta.

1.1 Asiakirjan tavoite
Tämän asiakirjan tavoitteena on tehdä yleiskatsaus suunniteltuihin tutkimustoimiin rakennus- ja
käyttövaiheen aikana. Tutkimuslupa (luvat) tulisi siten perustua Liitteeseen A, ehdotettuun
tutkimusaikatauluun ja;

Voimassaolon tulisi jatkua vuoden 2070 loppuun saakka (riippuen putkilinjan elinkaaresta)

Mahdollistaa tutkimustoimet Suomen talousvyöhykkeellä (EEZ) käytävässä, jonka leveys on
jopa 2 000 metriä keskitettynä määritetylle reitille – kunhan käytävä ei ulotu Suomen
aluevesille. Tämä mahdollistaa dynaamisesti asemoitavan putkenlaskualuksen
putkenlaskutoimet 200 metrin käytävässä, putkilinjojen ja kaapeleiden risteyskohtien
tutkimukset jopa 500 metrin käytävässä ja mahdolliset tulevat putkilinjan huoltotoimet
ankkuroitavalla aluksella jopa 2 000 metrin käytävässä (katso Liite B).

Ympäristötutkimukset tehdään mainitussa 2000 metrin käytävässä, mutta lisäksi
tarkkailuasemilla käytävän ulkopuolella Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä (katso Liite
B).

Mahdollistaa seuraavat tutkimustoimet:

I. Geofysikaaliset tutkimukset sisältäen runkoon kiinnitettävien, vedettävien ja ROV/AUV-
laitteisiin (kauko-ohjattavat laitteet/vedenalaiset kulkuvälineet) kiinnitettävien anturien
käytön

II. Visuaaliset tarkastukset ROV-laitteilla
III. Ympäristötutkimukset

Putkilinjojen käyttöiän aikana tapahtuu kehitystä sekä tutkimusteknologiassa että
tutkimusmenetelmissä. Tässä asiakirjassa on esitetty yleiskatsaus nykyteollisuuden parhaiden
käytäntöjen lähestymistapaan. Nord Stream 2 AG varmistaa, että teollisuuden parhaita käytäntöjä
käytetään vaadituissa tutkimustöissä putkilinjojen käyttöiän aikana.
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1.2 Määritelmät

Yhtiö: Nord Stream 2 ja sen nimitetyt edustajat
Urakoitsija: Yhtiö, joka tekee työtä Nord Stream 2:lle
Työ: Kaikki tutkimustoimet, jotka vaaditaan tehtävän suorittamiseen
Tarkkuus: Ero tarkan havaitun arvon ja mitatun määrän oikean arvon välillä

1.3 Lyhenteet

ALD Akustinen vuotokohtien havainnointi
CTD Lämpötila-suolaisuusluotain
CHO Kulttuuriperintökohde
DPR Päivittäinen edistymisraportti
DTM Digitaalinen maastomalli
EEZ Talousvyöhyke
ESMS Ympäristö- ja sosiaalisten asioiden hallintajärjestelmä
GPS Globaalinen paikannusjärjestelmä
Helcom Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio, Helsingin komissio
HSE Terveys, turvallisuus ja ympäristö
IMCA Kansainvälinen merenkulun toimeksiantajien yhdistys
IMO Kansainvälinen merenkulkujärjestö
INS Inertianavigointijärjestelmä
ISM Kansainvälinen turvallisuusjohtamissäännöstö
MBES Monikeilakaikuluotain
MDR Perusasiakirjarekisteri
OGP Öljyn- ja kaasuntuottajien kansainvälinen järjestö
PEP Projektin toimeenpanosuunnitelma
ROV Kauko-ohjattava laite
SBP Penetroiva kaikuluotain
SSS Viistokaikuluotain
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2 Hankkeen vaiheet
Nord Stream 2 -hankkeen toteuttaminen on jaettu eri vaiheisiin. Kolme ensimmäistä vaihetta ovat
lähellä valmistumista sekä vaihe 4 on alkamassa vuonna 2018. Vaihe 5 alkaa, kun putkilinjat on
rakennettu ja otettu käyttöön.

Valtioneuvoston suostumus (TEM/1641/08.08.01/2015) tutkimuksien suorittamiselle on voimassa
päätöspäivästä 31.12.2018 saakka, mikä kattaa vaiheiden 1-3 tutkimukset ja osittain vaiheen 4
tutkimukset.

Tässä asiakirjassa kuvataan hankkeen vaiheet 4 ja 5.

2.1 Vaiheet 1 ja 2: Toteutettavuusselvitys / Yleissuunnittelu / YVA
Näiden vaiheiden tutkimustyöt Suomessa ovat valmistuneet ja näihin vaiheisiin kuuluvat merenpohjan
muokkaustöiden analyysi sekä putkilinjan sääntövaatimusten mukainen suunnittelu asennusta,
käyttöönottoa ja käyttöä varten.

2.2 Vaihe 3: Lupamenettely ja rakennussuunnittelu
Tutkimustyöt Suomessa ovat tässä vaiheessa myös valmistuneet lukuun ottamatta mahdollista
uudelleenreititystä, joka vähentää ympäristövaikutuksia, sekä ammuksiin liittyviä arvioita ja
laajennuksia nykyiseen tutkimuskäytävään tukemaan asennussuunnittelua.

Vaihe 3 arvioidaan päättyvän nykyisen tutkimusluvan voimassaolon aikana.

2.3 Vaihe 4: Rakentaminen
Putkilinjan rakentaminen vaatii lukuisia putkilinjan turvallista asennusta tukevia tutkimuksia sekä
siihen liittyviä merenpohjan asennustöitä varmistamaan, että rakentaminen tehdään vaadittujen
määräysten mukaisesti.

Luettelo suunnitelluista tutkimuksista ja niiden järjestyksestä on tämän asiakirjan Liitteessä A.

Ennen kiviaineksen kasausta ja putkenlaskua, reitiltä täytyy raivata kaikenlaiset ammukset, jotka
voisivat vaikuttaa turvalliseen asennukseen ja putkilinjan tulevaan eheyteen. Tätä kuvataan
tarkemmin jäljempänä luvussa 2.3.2.

2.3.1 Tutkimuksen kiintopisteiden asentaminen

Vedenalaisen asemoinnin tarkkuuden ja toistettavuuden varmistamiseksi kaikilla hankealuksilla ja
kaikissa työvaiheissa suunnitelmissa on käyttää vähintään kahta merenpohjaan asennettavaa
tutkimuksen kiintopistettä. Nämä noin 2m x 2m -kokoiset, matalat kiintopisteet on valmistettu



Page 7 of 19

Rakentamisen aikaiset ja rakentamisen jälkeiset tutkimukset
Suomen talousvyöhyke

W-SU-OFP-PFI-STG-800-CONPCSFI-03 2017-10-03

betonista. Ne on suunniteltu siten, että troolauskalastus niiden yli on mahdollista ja niissä on
esiasennetut nostokohdat käyttöä ja lopullista nostoa varten.

Kiintopisteisiin on asennettu akustiset sijaintia osoittavat lähettimet, joita kaikki tutkimus- ja
rakennusalukset voivat kalibroida järjestelmänsä ja varmistaa uudelleenpaikannuksen koko
hankkeen rakennusvaiheen aikana.

2.3.2 Ammusten raivaus

Yleisin tapa raivata ammukset merialueella on niiden räjäyttäminen paikan päällä. Ensimmäisen Nord
Stream -hankkeen aikana raivaustyöt tehtiin raivausaluksella, jossa oli paikalla ammusten
raivausryhmä. Lisäksi työvene tuki toimenpiteitä ja ROV-laitteita käytettiin moneen tehtävään, kuten:

Ammusten visuaaliseen tarkastukseen ja merenpohjan tutkimiseen räjäytyspaikalla ennen
räjäyttämistä
Räjähdepanoksen asettamiseen paikalleen lähelle ammusta raivausta varten
Hävittämisen varmistamiseen sekä metalliromun ja laitteiden nostoon
Lähellä ammusta sijaitsevien herkkien vaikutuskohteiden tutkimukseen ennen ja jälkeen
raivauksen

2.3.3 Tukipatjan asennus / kiviaineksen sijoitus

Merenpohjan tila tutkitaan ennen tukipatjan asentamista tai kiviaineksen sijoitusta ja se varmistetaan
ennen merenpohjan muokkaustöitä. Kiviaineksen määrä kirjataan profiilein ja 3D mallinnuksella
laadun varmistamiseksi. Tukipatjan asentamisen ja kiviaineksen sijoituksen valmistuttua tehdään
tutkimus, jolla varmistetaan, että tukipatja on asennettu oikein ja kiviainespenkereen muoto on
suunnitelmien mukainen.

2.3.4 Rakentamista tukeva tutkimus

Tutkimukset sisältävät putkenlaskua edeltävän tutkimuksen, putken pohjakosketuksen tarkkailun,
putkenlaskun jälkeisen tutkimuksen, rakentamisen jälkeisen tutkimuksen, käyttöönottoon liittyvän
tutkimuksen ja muut tilapäiset tutkimustoimet, joita tarvitaan tukemaan putkilinjan rakentamista. Näitä
on tarkemmin kuvattu seuraavassa;

Putkenlaskua edeltävä tutkimus - Juuri ennen putkilinjan laskua tehdään merenpohjan / reitin
visuaalinen tarkastus varmistamaan, ettei olennaisia muutoksia ole tapahtunut alkuperäisten
esitutkimusten ja yksityiskohtaisten tutkimusten sekä putkenlaskun välisenä aikana. Kaikki
odottamattomat ammuslöydökset tarkistetaan, jotta voidaan varmistaa, että putkilinja
lasketaan turvalliseen käytävään.

Putkilinjan pohjakosketuksen tarkkailu - Kun putkilinjaa lasketaan, todellista putkilinjan
kosketuskohtaa merenpohjaan tarkkaillaan erityisesti silloin, kun putkilinjassa on mutka tai se
lasketaan aiemmin asennetun tukipatjan ja kiviainespenkereen päälle. Tällä tarkkailulla
varmistetaan, että putkilinja lasketaan oikeaan vaaka-asentoon.

Putkenlaskun jälkeinen tutkimus - Putkenlaskun jälkeinen tutkimus tehdään sen jälkeen kun
putkilinja on asennettu varmistamaan, että se on oikein asennettu, vakaa ja määräysten
mukainen. Tutkimukset todentavat putkilinjan laskun jälkeisen sijainnin, kunnon ja olemassa
olevat jännevälit sekä kattavat kaikki geofysikaaliset tutkimukset: monikeilakaikuluotaimet,
viistokaikuluotaimet, penetroivat kaikuluotaimet, putkitarkistimen ja magnetometrit sekä ROV-
laitteet visuaalisiin tarkistustöihin.
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Putkenlaskun jälkeinen kiviaineksen sijoitus - Putkenlaskun jälkeistä kiviaineksen sijoitusta
voidaan tehdä joillakin alueilla lisäämään putkilinjan vakautta ja estämään putkilinjan
taipuminen ja liikkuminen. Putkilinjan päälle ja merenpohjaan sijoitettu kiviaines tutkitaan, jotta
voidaan varmistaa, että suunnittelumääräyksiä on noudatettu.

Rakentamisen jälkeinen tutkimus - Viimeisenä merkintänä putkilinjan asentamisesta tehdään
rakentamisen jälkeinen tutkimus. Tämä suoritetaan sen jälkeen kun kaikki putkilinjan
asentamiseen liittyvät rakennustyöt ovat valmistuneet. Tutkimuksella varmistetaan, että
putkilinjan eheys on saavutettu sekä se, ettei rakentamisella ole ollut mitään vaikutusta
seurattaviin kohteisiin, kuten kulttuuriperintökohteisiin. Tyypillisesti tutkimus sisältää myös
visuaalisen tarkastuksen ROV-laitteilla, jolla varmistetaan, ettei putkilinjassa ole vaurioita.

Käyttöönottoon liittyvä tutkimus - Tämän tutkimuksen suorittamisesta ei ole vielä sovittu, sillä
se voi sisältää vuotokohtien tarkastamisen. On mahdollista, että tämä tutkimus yhdistetään
”rakentamisen jälkeisen tutkimuksen” ja putkilinjan ensimmäisen ”tarkastustutkimuksen”
kanssa. ROV-laitteiden ja alukseen kiinnitettyjen tutkimusanturien käytön laajuus määritetään
lähempänä tutkimusajankohtaa, mutta se voi sisältää monikeilakaikuluotaimet, äänikaiku-
luotaimet, putkitarkistimen, akustisen vuotokohtien havainnoinnin ja visuaaliset tutkimus-
laitteet.

Tutkimuksen kiintopisteiden nosto - Kaikki aikaisemmin asennetut tutkimusten kiintopisteet ja
lähettimet nostetaan kaikkien rakennustöiden ja tutkimustoimien valmistuttua.

2.3.5 Ympäristötutkimukset

Ympäristötutkimukset voivat sisältää vedenalaisia melumittauksia, näytteenottoa sedimentistä,
näytteenottoa pohjaeliöstöstä sekä veden laadun ja virtausten mittauksia. Ympäristön
tarkkailuohjelmassa, joka hyväksytään vesiluvan yhteydessä, määritellään tutkimusten laajuus.

Ympäristötutkimukset suoritetaan mainitussa 2 000 metrin käytävässä, mutta lisäksi tarkkailuasemilla
käytävän ulkopuolella Suomen talousvyöhykkeellä ja aluevesillä. Suunnitellut tarkkailuasemien
sijainnit on esitetty Liitteessä B. Välineiden ennakoidaan sisältävän järjestelmät, jotka on määritetty
jäljempänä luvussa 4.3.9.

2.4 Vaihe 5: Käyttö
Käyttöön liittyvä eheys / tarkkailu – Vuosittaiset putkilinjan tarkastustutkimukset : Näillä
tutkimuksilla varmistetaan putkilinjan kunto ja konfiguraatio merenpohjaan nähden.

Asiaan kuuluvia tutkimustyökaluja käytetään määrittämään putkilinjan hautaussyvyys, ammusten
läheisyys, putkien betonisuojakerroksen kunto sekä myös vapaat jännevälit tai merenpohjan eroosio
putkilinjan reitillä.

Tällaisten tutkimusten aikataulu ja toistuminen on Putkilinjan Eheydenhallintasuunnitelman mukainen
ja riippuvainen aikaisempien tutkimuksien tutkimustuloksista.

Vuosittaisten putkilinjan tutkimusten valmistumisen jälkeen voi olla tarpeen suorittaa huoltotöitä, jotta
putkilinjan eheys voidaan varmistaa esimerkiksi ylimääräisellä kiviaineksen kasaamisella vapaiden
jännevälien korjaamiseksi.
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3 Tutkimusten aikataulu

Nord Stream 2 -hanke toimittaa ilmoituksen tutkimustöistä valvontaviranomaiselle (Rajavartiolaitos)
nimellisesti kuukautta ennen tutkimustöiden aloittamista. Tätä tiedottamista ja raportointia
valvontaviranomaiselle on kuvattu jäljempänä luvussa 6.
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4 Tutkimusurakoitsijat, alukset ja välineet
Seuraavissa luvuissa käsitellään tutkimusten rajausta sekä kuvataan tutkimuksien aikana
käytettävät menetelmät ja periaatteet.

4.1 Tutkimusurakoitsijat ja alukset
Erilaiset tutkimukset vaativat useita rakennus- ja tutkimusurakoitsijoita / aluksia. Tässä vaiheessa
tutkimusurakoita ei ole myönnetty, joten aluksia ja urakoitsijoita ei voida nimetä. Nämä tiedot sisältyvät
ilmoitukseen tutkimustöistä, joka toimitetaan valvontaviranomaiselle (Rajavartiolaitos) nimellisesti
kuukautta ennen tutkimustöiden aloittamista, kuten luvussa 5 on kuvattu.

4.1.1 Tutkimusurakoitsijat

Päteviä urakoitsijoita kansainvälisen meriteollisuuden alalta käytetään kaikkien tulevien tutkimusten
suorittamiseen.

4.1.2 Tutkimusalukset

Alusten tarkat tekniset tiedot mukaan lukien erikoistiedot (aluksen IMO-numero, aluksen kutsumerkki,
aluksen lippu) ja hätätiedotussuunnitelma sisältyvät ilmoitukseen tutkimustöistä, kuten luvussa 5 on
kuvattu.

4.2 Tutkimusvälineet

4.2.1 Paikannus

Kaikissa tutkimuksissa käytetään differentiaalista satelliittipaikannusjärjestelmää (DGPS) alusten
paikantamiseen sekä vedenalaisia akustisia paikannus- ja suuntimajärjestelmiä ROV-laitteissa ja
vedettävissä tutkimusvälineissä. Näiden avulla varmistetaan, että tarkkuus on riittävä ja toistettavissa
oleva kaikkiin hanketöihin. Nämä laitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:

Aluksen paikannus ”vedenpinnalla”:

Tyyppi: Satelliittipohjainen GPS-järjestelmä ja tukiasemiin perustuva differentiaalinen
korjausjärjestelmä

Tarkkuus: Tyypillisesti parempi kuin +/- 0.2m

Vedettävät tutkimuslaitteet, ROV, AUV-laitteet – “Vedenalainen” paikannus:

Tyyppi: Vedenalainen akustinen paikannus- ja suuntimajärjestelmä, esimerkiksi Ultra-
Short Baseline (USBL) vedenalainen paikannusjärjestelmä

Tarkkuus: 0.2 % – 1 % vinoetäisyydestä – tyypillisesti 0,3 m
Valinnainen: Vedenalaiset laitteet (ROV/AUV) voidaan myös varustaa inertianavigaatio-

järjestelmällä (INS) ja / tai Doppler-ääniluotainlokilaitteella (DVL) parantamaan
ROV-laitteen asemointia.
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4.2.2 Monikeilakaikuluotain (MBES)

Laitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:

Tyyppi: Tutkimusalukseen (runkoon) tai ROV-laitteeseen kiinnitettävä
Äänitaajuus: 200 – 500 kHz.
Keilausalueen peitto: Runkoon kiinnitettävä: 100 – 300 m, vedenalaiseen laitteeseen

kiinnitettävä: 20 – 50 m
Käsitelty peitto: Runkoon kiinnitettävä: 2 – 5 m hila, vedenalaiseen laitteeseen

kiinnitettävä: 0,2 m hila

4.2.3 Viistokaikuluotain (SSS)

Laitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:

Tyyppi: Vedettävä järjestelmä (vedettävä kala-anturi) tai ROV-laitteeseen kiinnitettävä
Äänitaajuus: 300 – 600 kHz, korkeampia taajuuksia voidaan käyttää yksityiskohtaisessa

geofysikaalisessa tutkimuksessa
Peittoalue: 200 – 300 metriä leveä kaista esitutkimuksissa ja 50 – 100 metriä leveä

kaistale yksityiskohtaisissa geofysikaalisissa tutkimuksissa
Resoluutio: Tyypillisesti 1 m esitutkimuksissa ja 0,25 m yksityiskohtaisissa

geofysikaalisissa tutkimuksissa

4.2.4 Penetroiva kaikuluotain (SBP)

Laitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:

Tyyppi: Alukseen kiinnitettävä, vedettävä järjestelmä (vedettävä kala-anturi) tai ROV-
laitteeseen kiinnitettävä.

Äänitaajuus: 2 – 20 kHz, korkeampia taajuuksia voidaan käyttää yksityiskohtaisessa
geofysikaalisessa tutkimuksessa

Peittoalue: Yksittäinen pystysuora antennikeila pitkin aluksen, vedettävän kala-anturin tai
ROV-laitteen kulkureittiä

Resoluutio: Merenpohjan akustinen profiili, josta sedimentin laatu kartoitetaan tyypillisesti
jopa 20 metrin syvyyteen noin 0,3 metrin resoluutiolla.

4.2.5 Magnetometri / Gradiometri

Laitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:

Tyyppi: ROV-laitteisiin kiinnitettävät erilaiset magnetometrit
Peittoalue: Kohteen etäisyydestä ja koosta riippuvainen
Kenttävoimakkuuden vaihteluväli: Vedettävä merimagnetometrijärjestelmä 24 000-72 000nT
Tarkkuus: Vedettävä merimagnetometrijärjestelmä 0.1nT
Herkkyys: Vedettävä merimagnetometrijärjestelmä 0.01nT

4.2.6 TSS-440 Putkilinjan tarkistin

Tyyppi: ROV-laitteeseen kiinnitettävä 200 kHz järjestelmä
Peittoalue: Tarkistaa suuriläpimittaisia haudattuja putkilinjoja yli 3,0 metrin etäisyydeltä

kohteeseen (kalibroinnista riippuen). Kaapelin avulla tehdyssä tarkistuksessa
etäisyys on pienempi ja se on riippuvainen kaapelin ominaisuuksista.

Tarkkuus: 5 cm tai 5 % vinoetäisyydestä laatuvaatimusten rajoissa



Page 12 of 19

Rakentamisen aikaiset ja rakentamisen jälkeiset tutkimukset
Suomen talousvyöhyke

W-SU-OFP-PFI-STG-800-CONPCSFI-03 2017-10-03

4.2.7 Akustinen vuotokohtien havainnointi (ALD)

Tyyppi: ROV-laitteeseen kiinnitettävä ALD-sensori
Peittoalue: Haudattujen putkilinjojen vuotokohtien havainnointi 2,5 metrin syvyyteen asti
Tarkkuus: Vuotokohdat, joiden vuoto on 0,5 litraa/minuutissa voidaan havaita

4.2.8 Visuaaliset tarkastukset käyttäen kauko-ohjattua laitetta (ROV)

Visuaalisissa tarkastuksissa käytetään videokameraa/kameroita, jotka on kiinnitetty ROV-
laitteeseen.

Tyyppi: Liekanarun avulla tehtävä tutkimus tai työkäyttöön tarkoitettu ROV-laite
Kamerat: Väri- ja matalavalokamerat sekä erilaisia tutkimussensoreita

4.2.9 Ympäristötutkimukset

Vedenalaiset melumittaukset suoritetaan hydrofonien avulla.

Tyyppi: Pohjaan tai alukseen kiinnitettävät, suuntaamattomat hydrofonit
Taajuus: Taajuusalue 10-20000Hz, näytteenottotaajuus 48 000Hz minimi, laaja

dynaaminen alue
Enimmäissyvyys: 300 m

CTD-sondi ja äänen nopeus:
Tyyppi: CTD-sondin ja äänennopeuden profiilit
Suolapitoisuus: 0-40 ppt lämpötilassa -2°C - +40°C, enimmäissyvyys 0-300 m
Äänen nopeus: 1400-1800 m/s, sameus 0-1000NTU/FTU/FNU, liuennut happi 0-20mg/l

Mahdolliset sedimentin näytteenottolaitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:
Tyyppi: GEMAX tai Limnos-tyyppinen näytteenottolaite
Näytteenottosyvyys: Jopa 40 cm – riippuen maaperän ominaisuuksista

Mahdolliset pohjaeliöstön näytteenottolaitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:
Tyyppi: Van Veen-noudin tai box corer-näytteenotin
Koko: 0.11 m2

Mahdolliset veden virtausta mittaavat laitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:
Tyyppi: Pohjaan tai alukseen kiinnitettävä akustinen Doppler-virtausmittari (ADCP)
Taajuus: 300–1200 kHz
Solukoko: 0.25–2 m
Näytteenottosyvyys: Koko vesipatsas

Mahdolliset veden laatua mittaavat näytteenottolaitteet täyttävät tyypillisesti seuraavat vaatimukset:
Tyyppi: CTD -anturi
Tyyppi Happianturi
Tyyppi: Sameusanturi
Tyyppi: Vesinäytteenotin
Näytteenottosyvyys: Koko vesipatsas
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Veden laatua mittaavat anturit voivat ollaan pohjaan kiinnitettäviä tai poijuun kiinnitettäviä tai niitä
voidaan käyttää alukselta käsin.
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5 Riskiarviointi – Kolmannet osapuolet
Kaikki tutkimukset tehdään siten, että mahdollinen riski kolmansille osapuolille minimoidaan
Suomen talousvyöhykkeellä. Kokemukset Nord Stream -hankkeen toteuttamisesta otetaan
huomioon ehdotetuissa lieventämistoimenpiteissä.

Yhteenveto mahdollisista riskeistä kolmansille osapuolille ja niiden aiheuttaja on esitetty
seuraavassa:

Tutkimus
Kolmas osapuoli Geofysikaalinen Geotekninen Rakentaminen /

tarkastus

Nykyinen
infrastruktuuri Ei riskejä

Vauriot
Näytteenotto

merenpohjassa ja
testaus paikan päällä

Ei riskejä

Laivaliikenne
Yhteentörmäys

Rajoitettu
ohjailukyky

Yhteentörmäys
Rajoitettu ohjailukyky

Yhteentörmäys
Rajoitettu ohjailukyky

Kalastus Ei riskejä Ei riskejä Ei riskejä

Kultturiperintö
ja ammukset Ei riskejä

Vauriot
Näytteenotto

merenpohjassa ja
testaus paikan päällä

Ei riskejä

Pitkäaikaiset
seuranta-
asemat

Ei riskejä Ei riskejä Ei riskejä

5.1 Lieventämistoimenpiteet

5.1.1 Vauriot
Tehdään toimenpiteitä, jotta riski nykyisen infrastruktuurin ja kulttuuriperintökohteiden (CHO)
vaurioitumiselle voidaan minimoida.

Nykyisten kaapelien ja putkilinjojen omistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen välitetään
tietoa tutkimustöiden laajuudesta ja aikataulusta.

5.1.2 Yhteentörmäykset
Tutkimustöiden aikana tutkimusaluksilla on rajoitettu ohjailukyky. Työt tehdään kiinteässä
yhteistyössä Liikenneviraston kanssa, jotta voidaan minimoida yhteentörmäyksen riski vilkkaasti
liikennöidyllä alueella, kuten GOFREP-alueella Suomenlahdella,

Kaikki alukset varustetaan AIS-järjestelmällä.

Suoja-alueista (nimellisesti 500 m) tutkimusalusten ympärillä sovitaan ja niistä ilmoitetaan
valvontaviranomaisen julkaiseman ”Tiedonantoja merenkulkijoille” -tiedotteen avulla.
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6 Tiedottaminen ja raportointi
Kaikki tiedotteet tehdään suomeksi ja englanniksi ja raportointi tehdään englanniksi. Tiedotteet ja
raportit toimitetaan sähköpostilla.

6.1 Ilmoitus tutkimustöistä valvontaviranomaiselle
Suunnitelluista tutkimustöistä toimitetaan ilmoitus valvontaviranomaiselle (Rajavartiolaitos)
nimellisesti kuukausi ennen jokaista tutkimusjaksoa.

Ilmoitus tutkimustöistä käsittää yleisen toteuttamissuunnitelman töiden suorittamiseksi. Tämä
sisältää:

Aikataulun karttaesityksenä
Töiden kuvauksen ja suunnitellun toteutusjärjestyksen
Tiedot miehistönvaihdoksista (jos tapahtuvat Suomen talousvyöhykkeellä)
Tiedot pääurakoitsijasta
Aluskohtaiset tiedot (aluksen IMO-numero, aluksen kutsumerkki, aluksen lippu)
Suoja-alueet
Hätätiedotussuunnitelman.

Ilmoitukseen tutkimustöistä ja sitä seuraavaan raportointiin perustuen Rajavartiolaitos ja
Liikennevirasto julkaisevat “Tiedonantoja merenkulkijoille” -tiedotteen.

6.2 Raportointi valvontaviranomaiselle
Viranomaisille raportoidaan vähintään kuukausittain, jotta voidaan varmistaa, että viranomaiset ovat
täysin tietoisia suunnitelluista tutkimuksista ja tutkimustöiden suorittamisesta.

Tutkimustöiden aikana ‘kuukausisuunnitelma’, ‘kuukausiraportti’ ja ilmoitukset tutkimustöistä
laaditaan viranomaisten vaatimusten mukaisesti:

Kuukausisuunnitelma toimitetaan ainakin 4 päivää ennen kuukauden alkua. Tämä sisältää
yksityiskohtaista lisätietoa töiden laajuudesta ja sijainnista täydentämään ilmoitusta
tutkimustöistä.

Kuukausiraportti toimitetaan seuraavan kuukauden neljän ensimmäisen päivän aikana ja se
sisältää yleiskatsauksen edellisen kuukauden aikana tehtyihin töihin.

Tutkimusalukset toimittavat viikoittaiset ja päivittäiset raportit siten, kun tullaan erikseen sopimaan
Rajavartiolaitoksen ja Liikenneviraston kanssa.
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Liite A – Luettelo suunnitelluista tutkimuksista

Tutkimus Alustyyppi Kuvaus Kommentit
Ympäristötutkimukset Tarkkailu / tutkimusalus Ennen rakentamista,

rakentamisen aikana ja
rakentamisen jälkeen

Ympäristön tarkkailututkimukset

Tutkimuksen
kiintopisteiden
asentaminen

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Tutkimuksen kiintopisteiden
asentaminen

Vähintään kahden (2) tutkimuksen kiintopisteen asentaminen merenpohjaan,
joiden avulla kaikki tutkimus- ja rakennusalukset voivat kalibroida tulevan
sijaintinsa

Räjähtämättömien
ammusten raivaus

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Raivausta edeltävä tutkimus
ROV-laitteella

Varmistaa, että ammusten tila ei ole muuttunut niiden löytämisen jälkeen

Raivauksen jälkeinen
tutkimus ROV-laitteella

Varmistaa, että ammukset / merenpohja on raivattu

Putkenlaskua edeltävä
tukipatjan asennus / kivi-
aineksen kasaus

Kevyen rakennusaluksen ROV-laite /
kiviaineksen kasausalus / lasku-
putken ROV-laite

Kasausta edeltävä tutkimus
(kaikki osuudet)

Varmistaa merenpohjan profiilin ennen tukipatjan asentamista / kiviaineksen
kasausta

Välivaiheen tutkimus
(tutkimukset)

Välivaiheen tutkimus (tutkimukset) tehdään kun kiviainespenger rakennetaan

Kasauksen jälkeinen tutkimus Lopullinen tutkimus, jolla varmistetaan määräysten täytäntöönpano

Putkenlaskua edeltävä
tutkimus sisältäen
kulttuuriperintökohteiden
tilan

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Reittitutkimus ROV-laitteella
ennen putkenlaskua

Tyypillisesti urakoitsija tutkii reitin osuuksittain jopa 6 viikkoa ennen
putkenlaskua varmistaakseen, ettei reitillä ole vaarakohtia. Tässä vaiheessa
lisätutkimuksia voidaan myös tehdä hätälaskualueilla.
Tällä tutkimuksella varmistetaan myös nykyisten kulttuuriperintökohteiden tila
ennen putkenlaskua.

Putkilinjan pohjakos-
ketuksen tarkkailu

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Putkilinjan merenpohjan
kosketuskohdan tarkkailu

Tämä tehdään erityisesti mutkaisilla reittiosuuksilla varmistamaan putkilinjan
eheys sekä myös seuraamaan putkilinjan vaaka-asentoa laskukäytävässä.
Jotkut suorat osuudet eivät vaadi putken pohjakosketuksen tarkkailua ja
tutkimus/ ROV -alus voidaan vapauttaa muihin tehtäviin (putkenlaskua
edeltäviin ja putkenlaskun jälkeisiin tutkimuksiin).
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Putkenlaskun jälkeinen
tutkimus

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Putkenlaskun jälkeinen
tutkimus ROV-laitteella

Putkenlaskun urakoitsija suorittaa täydellisen putkenlaskun jälkeisen
tutkimuksen ROV-laitteella kattaen noin 20 km putkilinjaosuuden kerrallaan.
Tämä varmistaa putkilinjan eheyden, vauriot, jännevälit jne.
Tämä tutkimus varmistaa myös nykyisten kulttuuriperintökohteiden tilan
putkenlaskun jälkeen.

Putkenlaskun jälkeinen
kiviaineksen kasaus

Kiviaineksen kasausalus /
laskuputken ROV-laite

Kasausta edeltävä tutkimus
(kaikki osuudet)

Varmistaa merenpohjan profiilin ennen kiviaineksen kasausta

Välivaiheen tutkimus
(tutkimukset)

Välivaiheen tutkimus (tutkimukset) tehdään kun kiviainespenger rakennetaan

Kasauksen jälkeinen tutkimus Lopullinen tutkimus, jolla varmistetaan määräysten täytäntöönpano ja
rakennustöiden jälkeinen kiviaineksen kasauksen tila

Putkilinjan rakentamisen
jälkeinen ensimmäinen
putkilinjan tarkastus

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Rakentamisen jälkeinen
putkilinjan tarkastustutkimus
ROV-laitteella

Valittu tutkimusurakoitsija suorittaa täydellisen rakentamisen jälkeisen “päästä
päähän” / putkilinjan tarkastustutkimuksen ROV-laitteella. Tällä varmistetaan
putkilinjan rakentamisen jälkeinen kunto, putkilinjan eheys, mahdolliset vauriot,
jännevälit jne.
Putkilinjan rakentamisen jälkeisen tutkimuksen tuloksena voi vaatimuksena olla
ylimääräisen kiviaineksen kasauksen suorittaminen tai muita huoltotoimen-
piteitä.
Tämä tutkimus voidaan myös yhdistää “märän käyttöönoton valmistelututki-
muksen” kanssa.

Tutkimuksen
kiintopisteiden
poistaminen

ROV-laite / Tutkimusten tukialus Tutkimuksen kiintopisteiden
nostaminen

Nostetaan kaikki aikaisemmin asennetut tutkimuksen kiintopisteet meren-
pohjasta

Tarkastuksen jälkeinen
kiviaineksen kasauksen
korjaustyö

Kiviaineksen kasausalus /
laskuputken ROV-laite

Tarkastusta edeltävä
tutkimus (kaikki osuudet)

Varmistaa merenpohjan profiilin ennen kiviaineksen kasausta

Välivaiheen tutkimus
(tutkimukset)

Välivaiheen tutkimus (tutkimukset) tehdään kun kiviainespenger rakennetaan

Tarkastuksen jälkeinen
tutkimus

Lopullinen tutkimus, jolla varmistetaan määräysten täytäntöönpano ja
rakennustöiden jälkeinen kiviaineksen kasauksen tila



Page 18 of 19

Rakentamisen aikaiset ja rakentamisen jälkeiset tutkimukset
Suomen talousvyöhyke

W-SU-OFP-PFI-STG-800-CONPCSFI-03 2017-10-03

Liite B – Tutkimuskäytävä sisältäen tarkkailu-asemat
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