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Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle asiasta seu-
raavan lausunnon:

Ympäristölautakunta antoi 7.5.2013 kaupunginhallitukselle lausunnon 
Nord Stream 2 -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 
Lausunnossaan lautakunta edellytti, että hankkeen ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyssä tulee selvittää, miten merenhoitosuunnitelman 
strategiset tavoitteet voidaan ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa, 
toteutuksessa ja käytössä. Lisäksi lautakunta katsoi, että hankkeen ra-
kentamisen aikaiset ja pysyvät meluvaikutukset luontoon tulee selvit-
tää. Nämä tarkastelut on sisällytetty nyt lausunnolla olevaan arviointise-
lostukseen.

Arviointiselostuksen perusteella hankkeen suurimmat haittavaikutukset 
eliöstölle syntyvät putkilinjalla tehtävästä sotatarvikkeiden raivauksesta. 
Ammusten raivaamisesta syntyvä vedenalainen melu saattaa vaikuttaa 
haitallisesti erityisesti itämerennorppaan putkilinjan läheisyydessä mm. 
Suomenlahdella. Haittavaikutuksia voi ilmetä myös kaloilla ja sukeltavil-
la vesilinnuilla. Lautakunta muistuttaa lisäksi, että sotatarvikkeiden rai-
vaamisesta syntyvä voimakas melu voi johtaa paitsi suoriin fyysisiin 
vammoihin myös esimerkiksi lintujen pesinnän tai kalojen kudun häiriin-
tymiseen. Näiltä osin vedenalaisen melun vaikutustarkastelu on puut-
teellinen. 

Arviointiselostuksessa esitetyt toimenpiteet vedenalaisen melun haitta-
vaikutusten vähentämiseksi ovat varsin yleispiirteisiä. Lautakunnan 
mielestä vedenlaisen melun riskialueille tuleekin laatia tarkemmat selvi-
tykset niistä toimenpiteistä, joilla minimoidaan vedenalaisen melun hait-
tavaikutukset eliöstölle. Selvityksissä tulee kiinnittää huomiota vedena-
laista melua aiheuttavien työvaiheiden ajoitukseen siten, että vedena-
laisen melun vaikutusalueella olevien merinisäkkäiden, lintujen ja kalo-
jen määrä on mahdollisimman pieni. 
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Kiviaineksen kasauksen ja ammusten raivauksen aiheuttama sedimen-
tin ja haitta-aineiden leviäminen kohdistuu arviointiselostuksessa esite-
tyn mallin perusteella putkilinjakäytävän lähistölle. Haitta-aineiden osal-
ta voi mallin perusteella ilmetä haitattoman pitoisuuden ylittäviä arvoja 
joillakin alueilla. Vaikka nämä alueet ovatkin suhteellisen pienialaisia ja 
vaikutukset suhteellisen lyhytkestoisia, saattavat vaikutukset olla mer-
kittäviä, jos ne kohdistuvat esimerkiksi kalojen suosimille ruokailualueil-
le. Lautakunnan mielestä näillä alueilla tulee vielä tehdä tarkempi arvio 
haitta-aineiden leviämisestä vesipatsaaseen ja niiden vaikutuksesta ka-
lojen ravintoon ja kaloihin.

Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulee ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, selvitystä pitäisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla.

Käsittely

09.05.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään loppuun seuraava kappale: 
"Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulee ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdolllista, selvitystä pitäisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla."

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään loppuun seuraava kappale: 
"Lisäksi Espoon sopimuksen osalta Suomen tulee ottaa esille Venäjän 
kanssa putken suunniteltu lähtö Kurgalskin luonnonsuojelualueen läpi. 
Jatkotyössä olisi hyvä pohtia vielä vaihtoehtoisia linjauksia. Mikäli tämä 
ei ole mahdollista, selvitystä pitäisi syventää ainakin lieventämis- tai 
kompensaatiotoimilla."
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