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Asia Vesitalousasiaa koskeva valitus

Valittajat SA Eestimaa Looduse Fond, MTÜ Eesti Looduseuurijate Selts ja 
MTÜ Eesti Roheline Liikumine, Viro

Päätös, jota valitus koskee

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 2.9.2010 n:o 10/0209/1

Asian aikaisempi käsittely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on viraston ympäristölupavastuu-
alueella 12.2.2010 (n:o 4/2010/4) tehdyllä päätöksellä myöntänyt Nord 
Stream AG:lle luvan Venäjä–Saksa merenalaisen maakaasuputken raken-
tamiseen ja käyttöön Suomen talousvyöhykkeellä hakemukseen liitetyn 
suunnitelman mukaisesti. Lupa koskee kahden putkilinjan rakentamista, 
sotatarvikkeiden raivausta, kiviaineksen kasaamista ennen putkien las-
kua ja sen jälkeen, putkilinjan käyttöönoton esivalmisteluja mukaan lu-
kien painetestauksessa tarvittavan veden ottaminen sekä putkilinjan 
käyttöä ja käytönaikaista kunnossapitoa. Lupaan sisältyvä sotatarvikkei-
den raivaus koskee lisäksi sellaisia satunnaisia ja ennalta tunnistamatto-
mia sotatarvikkeita, jotka sijaitsevat suunnitellun Venäjä–Saksa maakaa-
suputkihankkeen putken asennuskäytävässä tai sen välittömässä lähei-
syydessä taikka ankkurointikäytävässä, ja joiden raivaus on tarpeen ra-
kennustöiden suorittamiseksi tai jotka voivat turvallisuusarvion perus-
teella räjähtää lähellä olevan sotatarvikkeen räjäytyksen seurauksena. 

Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu muille kuin ammattikalastajille 
vesilain mukaan korvattavaa vahinkoa, haittaa tai muuta edunmenetystä. 

Luvan saajan on noudatettava vesilain ja ympäristönsuojelulain säännök-
siä ja päätökseen liitettyjä lupamääräyksiä. 
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Aluehallintovirasto on myöntänyt Nord Stream AG:lle luvan aloittaa 
työt ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista 70 miljoonan euron va-
kuutta vastaan.

Lupapäätökseen sisältyy muun ohella seuraavat lupamääräykset:

Putkilinjojen sijainti ja rakenteet 

1) Putkilinjat sijoitetaan Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksen liit-
teen 3 "Putkilinjan koordinaatit" ja liitteen 2 "Putkilinjan yksityiskohtai-
set reittikartat" mukaan. Putken asennusvaiheessa voidaan putken sijain-
tiin tehdä vähäisiä muutoksia. Reittimuutoksia voidaan tehdä sotatarvik-
keiden tai muiden reitillä havaittavien esineiden kiertämiseksi tai meren-
pohjan täytön vähentämiseksi tai ruoppauksen välttämiseksi. Reittimuu-
toksista on ilmoitettava alueellisesti valvontavastuussa olevalle elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Putkilinjan asennustarkkuus on suoralla osuudella ±7,5 m ja kaarteessa 
±15 m. 

2) Putkilinjoihin käytettävän putken tulee olla hakemuksen mukainen. 
Putken sisähalkaisija on 1 153 mm. Putken seinämäpaksuus kilometri-
kohtaan 300 saakka on 34,6 mm ja siitä lähtien 30,9 mm. Putkeen teh-
dään betonipinnoite, jonka paksuus on 60–100 mm. Putket on liitettävä 
yhteen ja liitoskohdat on suojattava hakemuksen mukaisesti. Suojausta 
voidaan muuttaa, jos se on putken kestävyyden kannalta tarpeen. Työ-
menetelmien ja suojausten muutoksista on ilmoitettava alueellisesti val-
vontavastuussa olevalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Putkilinjaan voidaan asentaa hakemuksen mukainen korroosiosuojaus. 
Putkilinjaan voidaan lisäksi asentaa hakemuksen mukaisesti tukiraken-
teita. 

Putkilinjojen rakennustyöt 

3) Putket on laskettava mereen dynaamisesti asemoitavalla aluksella 
Suomen talousvyöhykkeellä kilometrikohdasta 123 vähintään kilometri-
kohtaan 350 saakka. Muualla voidaan käyttää ankkuroitavaa putkenlas-
kualusta. 

Ankkuroitavaa putkenlaskualusta käytettäessä on ankkureita sijoitettaes-
sa ja siirrettäessä pyrittävä mahdollisuuksien mukaan välttämään meren 
pohjassa olevan sedimentin liikkeelle lähtöä. Ankkurointi on tehtävä si-
ten, että meren pohjassa olevia riskiluokkaan 2 tai 3 kuuluvia tynnyreitä 
ei vahingoiteta. 
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4) Putkilinjojen asennustyö on tehtävä siten, että työstä aiheutuu mah-
dollisimman vähän haittaa meriympäristölle ja sen käytölle. 

5) Putkilinjat on asennettava siten, että kiviainestäyttöjä tarvitsee tehdä 
mahdollisimman vähän. 

6) Putkilinjojen tukemiseksi saadaan tehdä kiviaineesta meren pohjaan 
penkereitä ennen putken asennusta hakemuksen liitteenä 4 olevan suun-
nitelman (30/04/09, rev. C) mukaisesti. 

Tarvittaessa voidaan meren pohjaan tehdä ylimääräisiä penkereitä. Näis-
tä on ilmoitettava alueellisesti valvontavastuussa olevalle elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. 

7) Ennen putkilinjojen täyttöä vedellä sekä veden poistamisen jälkeen 
voidaan tehdä hakemuksen liitteenä 4 olevan suunnitelman (30/04/09, 
rev. C) mukaisesti kiviaineksen sijoittamista putken tukemiseksi. 

Kiviaineksen lopullinen määrä on ilmoitettava alueellisesti valvontavas-
tuussa olevalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

8) Kiviaineksen sijoittaminen meren pohjaan on tehtävä siten, että se 
voidaan kohdistaa mahdollisimman tarkoin oikeaan kohtaan ja että liik-
keelle lähtevän sedimentin määrä on mahdollisimman vähäinen. 

9) Putkilinjan ja kaapeleiden risteykset (2x9 kpl) ja varaukset tuleville 
kaapeleille (2x3 kpl) on tehtävä hakemuksen täydennyksen mukaisesti. 
Risteykset rakennetaan yhdessä kaapelinomistajien kanssa sovitun mu-
kaisesti käyttämällä palkkien ja joustavien betonipatjojen yhdistelmää. 
Palkkipatjojen mitat ovat yleensä 10,0 m (pituus), 3,0 m (leveys) ja 
0,3 m (paksuus) ja joustavien tukipatjojen yleensä 6,0 m (pituus), 3,0 m 
(leveys) ja 0,3 m (paksuus), ja niiden alapinnalla on 6 mm:n neopreeni-
tyynyt. 

10) Putkilinjojen yhdistämiskohdissa (noin kilometrikohdassa 297) teh-
dään kummallekin putkilinjalle kiviainestäyttö, jonka pituus on 153 m ja 
leveys 136 m. Täytön korkeus on 2,5 m. Lisäksi tehdään vastapenger. 

= = =

14) Putkilinjojen asennuksesta syntyneet jätteet, kuten putkien leikkaus-
jätteet, hitsausjätteet, liitoskohtien suojauksesta syntyneet pakkausjätteet, 
hydrauliikkaöljyt jne., on kerättävä talteen ja toimitettava käsiteltäväksi 
tai hyödynnettäväksi maihin. Jätteistä, niiden määrästä ja niiden toimi-
tuspaikoista on pidettävä kirjaa. Kirjanpito on esitettävä tarvittaessa 
alueellisesti valvontavastuussa olevalle elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskukselle. 
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Putkilinjojen käyttöönoton valmistelut 

15) Putkilinjat voidaan täyttää käyttöönoton valmistelua varten ottamalla 
merivettä noin kilometrikohdassa 297. Vesi voidaan ottaa noin 2–15 
metrin syvyydestä. Vettä voidaan ottaa putkilinjojen täyttämiseen enin-
tään noin 1,5 milj. m3. Otettavan veden määrästä on pidettävä kirjaa. 
Kirjanpito on esitettävä tarvittaessa alueellisesti valvontavastuussa ole-
valle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Vesi voidaan käsitellä hapenpoistoaineella (natriumbisulfiitti) ja natrium-
hydroksidilla hakemuksen mukaisesti. Koeponnistuksen jälkeen käytetty 
vesi voidaan johtaa hakemuksen mukaisesti muualle kuin Suomen ta-
lousvyöhykkeelle. 

Putkilinjojen käyttöönoton valmistelun aikana syntyneet jätteet on kerät-
tävä talteen ja toimitettava käsiteltäväksi tai hyödynnettäväksi maihin. 
Jätteistä, niiden määrästä ja niiden toimituspaikoista on pidettävä kirjaa. 
Kirjanpito on esitettävä tarvittaessa alueellisesti valvontavastuussa ole-
valle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Sotatarvikkeiden raivaus 

16) Ennen räjäytystä räjäytettävä kohde sekä 1 000 metrin säteellä sijait-
sevat aikaisemmin tunnistetut riskiluokkaan 2 tai 3 kuuluvat tynnyrit on 
tarkastettava kauko-ohjatulla laitteella. Tarkastus on toistettava räjäytyk-
sen jälkeen siten, että varmistetaan sotatarvikkeen räjähtäminen vaaratto-
maksi ja todetaan tynnyreiden mahdollinen liikkuminen ja kunto. 

Jos tynnyrin todetaan vaurioituneen, tynnyrin kunto on selvitettävä. Sel-
vitys vahingoista on toimitettava alueellisesti valvontavastuussa olevalle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 48 tunnin kuluessa ja se on 
sisällytettävä lupamääräyksen 32) mukaiseen tarkkailun yhteenvetoon. 

Kaapelien kunto kilometrin säteellä räjäytyspaikasta on tarkastettava en-
nen ja jälkeen räjäytyksen. 

17) Vähintään 30 minuuttia ennen suunniteltua räjäytystä on aloitettava 
havainnointi räjähdyspaikkaa ympäröivällä turvallisuusvyöhykkeellä 
mahdollisesti olevista merinisäkkäistä, kalaparvista ja merilinnuista. Rai-
vauksen aikana turvallisuusvyöhykkeen säteen on oltava vähintään 
1,5 kilometriä räjähteen varauksen ollessa alle 100 kg, vähintään 2 kilo-
metriä räjähteen varauksen ollessa 100–300 kg, vähintään 2,5 kilometriä 
räjähteen varauksen ollessa yli 300 ja alle 500 kg ja 3 kilometriä räjäh-
teen varauksen ollessa yli 500 kg. 

Havainnoinnissa on käytettävä suunnitelman mukaisia akustisia menetel-
miä ja näköhavaintoja. 
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Mikäli turvallisuusvyöhykkeellä havaitaan merinisäkkäitä, merilintuja 
tai merkittäviä kalaparvia, räjäytystä on lykättävä, kunnes ne on karko-
tettu alueelta. 

Mikäli raivauskohteen läheisyydessä on merkittäviä parvia levähtäviä tai 
ruokailevia merilintuja, raivaustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin 
parvet ovat väistyneet. 

Kalojen karkotuspanosta on käytettävä jokaisessa kohteessa ennen rä-
jäyttämistä. 

18) Ennen sotatarvikkeen räjäyttämistä on varmistettava, että kahden ki-
lometrin säteellä ei ole aluksia tai pienveneitä. 

19) Raivaustyöt on tehtävä siten ja sellaisena aikana, että merialueelle ja 
sen käytölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 

Työt on tehtävä silloin, kun alue on jäätön. Kalojen kutuaikoja ja merini-
säkkäiden lisääntymisaikoja on vältettävä. 

Räjäytystä on vältettävä ajanjaksoina, jolloin sääolosuhteista johtuen 
syntyy voimakkaita virtauksia. Virtauksia on mitattava pinnasta pohjaan 
ennen räjäytyksiä sen varmistamiseksi, ettei alueella ole yhtämittaisia 
voimakkaita virtauksia. Mittaustulokset on toimitettava alueellisesti val-
vontavastuussa olevalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja 
ne on sisällytettävä lupamääräyksen 32) mukaiseen tarkkailun yhteenve-
toon. 

20) Töiden päätyttyä räjäytysalueelta on poistettava sotatarvikkeiden 
jäänteet. Kuolleet ja vahingoittuneet kalat on mahdollisuuksien mukaan 
poistettava merestä pintatroolauksella tai vastaavalla menetelmällä rai-
vauksen jälkeen. 

21) Raivaustöiden tai niihin liittyvien tutkimusten aikana kaasuputken 
asennuskäytävästä, sen välittömästä läheisyydestä tai ankkurointikäytä-
västä mahdollisesti löytyvien aiemmin havaitsemattomien sotatarvikkei-
den raivaamisessa on noudatettava hakemussuunnitelman mukaisia me-
nettelytapoja. 

Jokaisesta uudesta kohteesta on ilmoitettava alueellisesti valvontavas-
tuussa olevalle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja toimitet-
tava ennen räjäytystä vähintään seuraavat tiedot: Sotatarvikkeen tarkka 
sijainti ja tiedot lähialueista kartalla vastaavasti kuin lupahakemuksessa 
on esitetty, arvio liikkeelle lähtevästä sedimentistä ja sen haitta-aineista 
sekä perustelut sille, että raivaus on välttämätön. 

= = =
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23) Sotatarvikkeiden raivaamiseen liittyviä määräyksiä voidaan tarkistaa 
Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen n:o 83/2009/2 määräyk-
sen 12) mukaisen selvityksen perusteella.

= = =

Putkilinjojen käyttö 

26) Putkilinjat ja niiden tukipenkereet sekä kaapeleiden risteyskohdat on 
pidettävä asianmukaisessa kunnossa. 

27) Putkilinjojen kuntoa on tarkkailtava hakemuksen mukaisesti. Suun-
nitelmallinen kunnon tarkkailu sisältyy määräyksessä 32) tarkoitettuun 
tarkkailusuunnitelmaan. Merellä tehtävästä suunnitelmallisesta tarkkai-
lusta on ilmoitettava Rajavartiolaitokselle sähköisesti määräyksen 25) 
mukaisesti. Mikäli putkilinjan kunto edellyttää kiireellisiä tarkastus- tai 
kunnostustoimenpiteitä, Rajavartiolaitokselle on ilmoitettava näistä vä-
littömästi ennen tarkastus- tai kunnostustoimenpiteen aloittamista Suo-
men talousvyöhykkeellä. 

28) Kiviainespenkereiden kunnostamisesta ja tarvittavien lisäpenkerei-
den tekemisestä sekä muista putkilinjojen kunnon parantamiseen liitty-
vistä toimista on ilmoitettava alueellisesti valvontavastuussa olevalle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kuukautta ennen työn aloit-
tamista. Putkilinjan välittömän vaurioitumisen uhatessa voidaan kiviai-
nespenger kunnostaa ja tehdä tarvittava lisäpenger noudattamatta edellä 
sanottua kuukauden ilmoitusaikaa. 

29) Kaikista putkilinjan käyttöön liittyvistä poikkeuksellisista tapahtu-
mista, joista voi aiheutua putkilinjan rikkoutumisen vaaraa Suomen ta-
lousvyöhykkeellä tai joista aiheutuu vaaraa muille merialueen käyttäjille 
tai meriluonnolle Suomen talousvyöhykkeellä, on ilmoitettava välittö-
mästi Rajavartiolaitokselle ja alueellisesti valvontavastuussa olevalle 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Korvaukset 

30) Mikäli tässä päätöksessä tarkoitetusta yrityksestä aiheutuu sellainen 
vahinko, haitta tai muu edunmenetys, jota lupapäätöstä annettaessa ei ole 
edellytetty ja josta luvan saaja on vesilain säännösten mukaisesti vas-
tuussa, eikä asiasta päästä sopimukseen, edunmenetyksen kärsinyt tai 
yleisen edun niin vaatiessa asianomainen viranomainen voi saattaa asian 
lupapäätöksen lainvoiman estämättä aluehallintoviraston ratkaistavaksi 
siinä järjestyksessä kuin hakemusasioista on vesilaissa säädetty. 

Töiden suorittamisesta mahdollisesti aiheutuva, välittömästi ilmenevä 
vahinko on viipymättä korvattava vahingonkärsijälle. 
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Kalatalousmaksu 

31) Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennes-
sä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle kalatalous-
maksua 30 000 euroa. Ensimmäisen kerran kalatalousmaksu on makset-
tava viimeistään kuukauden kuluttua tämän päätöksen antamisesta. 

Kalatalousmaksu on käytettävä kaasuputken rakentamisen ja käytön ai-
heuttamien kalataloudellisten haittojen vähentämistoimenpiteisiin mu-
kaan lukien toimenpiteiden suunnittelu ja tuloksellisuuden seuranta. 

Luvan saajan on vuoden 2017 loppuun mennessä toimitettava Etelä-Suo-
men aluehallintovirastolle kalatalousmaksun tarkistamista koskeva hake-
mus. Hakemukseen on liitettävä selvitys hankkeen kalataloudellisista 
vaikutuksista sekä esitys kalatalousvelvoitteeksi tai kalatalousmaksuksi. 
Ensimmäisen tarkistuksen jälkeen luvan saajan on tehtävä vastaava ha-
kemus viiden vuoden välein aluehallintovirastolle, ellei se toisin määrää. 

Tarkkailu 

32) Luvan saajan on tarkkailtava hankkeen vaikutuksia merialueen tilaan 
sekä olosuhteiden palautumista. 

Tarkkailu on tehtävä hakemuksen täydennyksenä olevan, 8.2.2010 päi-
vätyn tarkkailuohjelman (versio C2) mukaisesti. Tarkkailusuunnitelmaa 
voidaan tarkentaa Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten hyväksymällä tavalla edellyttäen, että muutokset 
eivät heikennä tulosten luotettavuutta tai tarkkailun kattavuutta. 

Tarkkailuohjelmassa todetun lisäksi luvan saajan on tarkkailtava korroo-
siosuojauksessa käytettävistä sinkkianodeista liukenevan sinkin vaiku-
tusta veden ja pohjan laatuun sekä eliöstöön yhden sinkkianodin kohdal-
la Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymäl-
lä tavalla. Lisäksi on tehtävä kertaluontoinen mittauksiin perustuva sel-
vitys pohjan läheisistä virtauksista putkilinjojen lähialueella. Tarkkailu-
ohjelma ja ohjelma selvityksestä on toimitettava Uudenmaan elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselle 30.6.2010 mennessä. 

Tarkkailun tulokset ja yhteenveto on toimitettava Uudenmaan, Varsinais-
Suomen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sille sekä Länsi-Turunmaan, Espoon, Hangon, Helsingin, Raaseporin, 
Loviisan ja Porvoon kaupunkien sekä Kemiönsaaren, Inkoon, Kirkko-
nummen, Siuntion, Sipoon, Kökarin ja Lemlandin kuntien ympäristön-
suojeluviranomaisille vuosittain helmikuun loppuun mennessä ja raken-
tamisvaiheen aikana neljännesvuosittain sekä esitettävä vaadittaessa niil-
le, joiden oikeutta tai etua ne saattavat koskea. 
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Odottamattomista tapahtumista ja löydöistä on raportoitava välittömästi.

Luvan voimassaolo ja ilmoitukset 

33) Työt on aloitettava neljän vuoden kuluessa ja saatettava olennaisilta 
osiltaan loppuun kuuden vuoden kuluessa siitä lukien, kun tämä päätös 
on tullut lainvoimaiseksi uhalla, että lupa raukeaa. 

34) Töiden aloittamisesta on jokaisen työvaiheen osalta etukäteen ilmoi-
tettava kirjallisesti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksille ja Liikenneviraston Meriosastolle. Aloitusil-
moituksessa on oltava töiden aikataulu, yhteyshenkilön yhteystiedot, so-
tatarvikkeiden raivaustöiden tiedotussuunnitelma ja ankkuroitavan put-
kenlaskualuksen käytön osalta ankkurointisuunnitelma. 

35) Töiden valmistumisesta on 60 päivän kuluessa ilmoitettava kirjalli-
sesti aluehallintovirastolle, Rajavartiolaitokselle, Uudenmaan ja Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä Liiken-
neviraston Meriosastolle. Valmistumisilmoitukseen on liitettävä putkilin-
jojen lopullisen sijainnin osoittavat piirustukset ja kartta tarvittavine 
koordinaatteineen sekä tiedot käytetyistä korroosiosuojauksista sekä tu-
kirakenteista. 

Putkilinjojen käytöstä poisto 

36) 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 joh-
dosta lupaviranomainen voi antaa tarvittavia määräyksiä käytöstä poista-
misen suorittamiseksi.

Aluehallintoviraston päätöksen perustelut 

Asian käsittelyn peruste 

Sotatarvikkeiden raivaus, tukipenkereiden tekeminen, putkilinjojen asen-
taminen sekä putkilinjojen pysyttäminen merenpohjassa muuttaa meren-
pohjaa ja sen olosuhteita toimenpiteiden suorittamiskohdissa ja putkilin-
jojen läheisyydessä. Hankkeen eri rakennusvaiheen toimenpiteistä voi 
aiheutua haittaa Suomenlahden merenkululle ja kalastukselle. Meren-
pohjan putkilinjoista voi lisäksi aiheutua haittaa ja rajoituksia kalastuk-
selle. Lisäksi putkilinjojen rakentamisesta ja niiden käytöstä voi aiheutua 
riskiä merenkululle. Hankkeesta aiheutuu merialueella vesistön muutta-
miskiellon vastaisia seurauksia siten kuin vesilain 1 luvun 15 §:ssä sää-
detään. 
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Sedimenttien ravinteiden ja haitta-aineiden vapautumisesta saattaa ai-
heutua sotatarvikkeiden raivauskohteiden ja tukipenkereiden rakentamis-
kohteiden läheisyydessä sekä putkilinjojen laskun vuoksi ympäristön-
suojelulain 3 §:ssä tarkoitettua vesien pilaantumista siten kuin vesilain 
1 luvun 19 §:ssä säädetään. Lisäksi putkilinjojen korroosiosuojauksesta 
liukenee sinkkiä, minkä vuoksi putkilinjaa on pidettävä vesilain 1 luvun 
19 §:ssä tarkoitettuna hankkeena. Hakemuksen käsittelyssä on vesilain 
2 luvun 1 a §:n perusteella noudatettu soveltuvin osin myös ympäristön-
suojelulain 41–44, 46, 55 ja 58 §:iä. Lupahakemuksen käsittelyssä on li-
säksi otettu huomioon ympäristönsuojelulain 110 § ja vesilain 21 luvun 
13 §. 

Luvan myöntämisen edellytykset 

Hankkeen hyödyt 

Hakijan välitön taloudellinen hyöty kaasuputkihankkeesta on kaasun 
kuljetusmaksuina noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Kaasuputkihanke 
on tärkeä Keski-Euroopan energiahuollon kannalta. 

Hankkeen haitat 

a) Sedimenttien leviämisestä aiheutuva haitta 

Meren pohjan laatu vaihtelee alueittain. Suomen talousvyöhykkeellä put-
kilinjalta ja sen läheisyydestä on otettu sedimenttinäytteitä viimeksi vuo-
sina 2007–2009. Sedimentin metalleista arseenin, kadmiumin ja sinkin 
pitoisuuksien 90 prosenttipisteet ylittivät ympäristöministeriön sedi-
menttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mahdollisesti pilaantuneeksi ruop-
pausmassaksi luokiteltavan raja-arvon (taso 1) ja lisäksi kadmiumin suu-
rimmat pitoisuudet ylittivät pilaantuneen massan raja-arvon (taso 2). 
Muiden metallien suurimmat pitoisuudet ylittivät tason 1. Epäorgaanis-
ten haitallisten aineiden suhteellisen toksisuuden (Rtox) mukaan arvioiden 
ekosysteemille kriittisimmät metallit ovat kupari ja arseeni. 

Sedimentin polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä (PAH) antraseenin, 
bentso(a)-antraseenin ja naftaleenin pitoisuuksien 90 prosenttipisteet 
ylittivät tason 1 raja-arvon ja muutama antraseenin ja fenantreenin suu-
rin pitoisuus ylitti tason 2 raja-arvon. Muiden PAH-yhdisteiden pitoisuu-
det jäivät tason 1 raja-arvon alapuolelle (haitaton ruoppausmassa). Pää-
osa TBT-pitoisuuksista oli alle tason 1 ja vain muutama ylitti tason 2. 
PAH-yhdisteiden suhteellinen toksisuus (Rtox) on suurempi kuin epäor-
gaanisten haitallisten yhdisteiden ja orgaanisen tinayhdisteen (TBT) tok-
sisuus. 
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Suurin osa polykloorattujen bifenyylien (PCB) analyyseistä jäi alle mää-
ritysrajan. Vain neljässä näytteessä määritysraja ylittyi. Näistä PCB52-pi-
toisuuksien 90 prosenttipiste ylitti tason 1 raja-arvon ja muiden PCB-yh-
disteiden suurimmat pitoisuudet ylittivät joko tason 1 tai 2 raja-arvon. 
DDT-yhdisteiden lähes kaikki pitoisuudet jäivät haitattomalle tasolle. 

Vuonna 2009 kaasuputkilinjojen ja niiden lähialueiden lähes kaikkien se-
dimenttikerrosten dioksiinipitoisuudet alittivat haitattoman ruoppaus-
massan tason 1 raja-arvon. Vain kaksi keskiarvoa ylitti tason 1. Aiem-
missa selvityksissä Suomenlahden dioksiinipitoisuudet ovat paikoitellen 
ylittäneet myös tason 1 raja-arvon. Vuonna 2009 suurin pitoisuus oli 
64 ng/kg (WHO-TEQ). Tason 1 raja-arvo on 20 ng/kg (WHO-TEQ) ja 
tason kaksi 500 ng/kg (WHO-TEQ). 

Hakemuksessa ilmoitetun yhdeksän sotatarvikkeen raivaamisesta leviää 
arvion mukaan kuiva-aineena laskettuna 3 000 tonnia (k.a.) sedimenttiä 
ja täydennyksessä ilmoitetun kuuden raivaamisesta lisäksi 500 tonnia 
(k.a.) eli yhteensä 3 500 tonnia (k.a.). Aikaisemman ympäristölupaviras-
ton päätöksen mukaisista raivauksista leviää kiintoainetta arviolta 
5 600 tonnia (k.a.). 

Kaasuputkien tukirakenteet tehdään kasaamalla kiviainesta merenpohjal-
le. Kiviainesta käytetään kaikkiaan 360 000 m3. Kiviaineksen kasaami-
sesta vapautuu 5 500 tonnia (k.a.) sedimenttiä ja ankkuroitavan putken-
laskualuksen käytöstä 3 000 tonnia (k.a.). Lisäksi myös itse putken las-
kusta aiheutuu sedimenteissä olevien haitta-aineiden liikkeellelähtöä. 

Kaasuputkien rakennusvaiheessa veteen on arvioitu leviävän kaikkiaan 
17 600 tonnia (k.a.) sedimenttejä, 39 tonnia fosforia, 176 tonnia typpeä, 
2–4 500 kg eri metalleja, 20 kg PAH-yhdisteitä, 120 g DDT-yhdisteitä, 
51 g PCB-yhdisteitä ja 150 mg (WHO-TEQ) dioksiineja. 

Sotatarvikkeiden räjäytys aiheuttaa paineaallon, joka etenee vedessä 
symmetrisesti kaikkiin suuntiin. Meren pohjasta vapautuva kiintoaine 
kulkeutuu pinnalle saakka ja kiintoainepilvi leviää enimmillään noin kol-
men kilometrin etäisyydelle, kun rajana pidetään veden kiintoainepitoi-
suutta 10 mg/l. Vaikutus ulottuu aina 12 kilometrin etäisyydelle saakka. 

Kiviainesten kasauksessa samentuminen ulottuu noin kilometrin päähän 
silloin, kun samentuman raja-arvona pidetään pitoisuutta 10 mg/l ja 
enimmillään noin yhdeksän kilometrin etäisyydelle. On arvioitu, että 
pystysuunnassa suurin osa samentumasta leviäisi enintään 10 metriä. 



11 (83)

Arviolta 60 % sedimenteistä vapautuvasta fosforista ja 40 % typestä liu-
kenee veteen, jolloin biologisesti hyödynnettävää fosforia vapautuu 
kaikkiaan 23 tonnia ja typpeä 70 tonnia. Metalleista vastaavasti liukenee 
50 % yläpuoliseen vesimassaan ja niiden bioaktiivinen osuus on 25 %. 
Veteen niukkaliukoiset ja rasvoihin hyvin liukenevat orgaaniset aineet 
käyttäytyvät toisin. Orgaanisista yhdisteistä yläpuoliseen veteen sekoit-
tuvasta sedimentistä liukenee veteen vain 10 %, mutta koko tämä osuus 
vaikuttaa biokertyvyyden kautta haitallisesti ympäristöön. Veteen sekoit-
tuvien dioksiinien määräksi kaasuputkien rakentamisen aikana on lasket-
tu 0,2–0,4 % siitä dioksiinien määrästä (40–70 g WHO-TEQ), mitä tulee 
vuosittain Kymijoen kautta Suomenlahteen. Haitallisen aineiden puoliin-
tumisajat vedessä ovat pitkiä muun muassa PCB-yhdisteillä 3–14 vuotta.
 
Liikkeelle lähtevä sedimentti leviää eri tavoin riippuen olosuhteista. Ha-
lokliini ja termokliini estävät kesällä pääosin ravinteiden pystysuuntai-
sen kulkeutumisen pohjan läheltä tuotantokerrokseen. Leviämiseen vai-
kuttavat myös pohjan läheiset virtaukset ja kerrostuneisuuksien purkau-
tuminen syksyllä ja talvella. 

Sedimenteistä rakennusaikana vapautuvat ravinteet ja ympäristölle hai-
talliset aineet vaikuttavat Suomenlahden alueella 5–10 vuotta ennen kuin 
olosuhteet palautuvat ennalleen. Rakennustöiden aikana kiintoaineen le-
viämisestä aiheutuva veden samentuminen on lyhytaikaista. 

Dioksiinien ja muiden liukoisten haitallisen aineiden saanti ja kertyvyys 
ravintoketjuissa ei lisäänny merkittävästi jo nyt Suomenlahdella kierros-
sa oleviin ainemääriin verrattuna. Lisäksi vaikutusta vähentää mahdolli-
sen lisäaltistumisen jakaantuminen usean vuoden ajalle. Haitallisten ai-
neiden liikkeelle lähdön vaikutukset veden laatuun, pohjaeläimistöön, 
kalakantoihin, lintuihin, merinisäkkäisiin ja kalastukseen jäävät kokonai-
suutena arvioituna vähäisiksi. 

b) Putkilinjoista aiheutuva vaikutus veden laatuun 

Kaasuputkiin asennetaan toissijainen korroosiosuojaus galvaanisesta ai-
neesta tehdyillä suoja-anodeilla (uhrautuva anodi). Anodeina käytetään 
sinkki- ja indiumaktivoituja alumiinirengasanodeja. Suomenlahden vä-
häsuolaisella alueella käytetään sinkkianodeja Suomen talousvyöhyk-
keellä kilometrikohtaan 291 saakka ja joiltakin osin Ruotsin alueella. 
Muualla käytetään alumiinianodeja. Ympäristön kannalta sinkki on hai-
tallisempi kuin alumiini. 

Korroosiosuojauksessa käytetyistä anodeista liukenee mereen vuosittain 
Suomen talousvyöhykkeelle 23 tonnia ja koko Suomenlahteen 36 tonnia 
sinkkiä. Kaasuputken käyttöaikana Suomenlahteen liukenee anodeista 
yhteensä 1 675 tonnia sinkkiä. Veteen liukenevan sinkin vuotuinen osuus 
Suomenlahden kokonaissinkkipäästöstä on 3,4 %. 
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Liukoisen ja reaktiivisen sinkin vaikutuksen on arvioitu ulottuvan noin 
kolmen metrin etäisyydelle anodista. Pitoisuuden muutos vedessä on to-
dettavissa vielä noin 15 metrin etäisyydellä. Osa sinkistä sedimentoituu 
ja sedimentoituminen riippuu ympäristön olosuhteista, kuten alusveden 
happipitoisuudesta. Sinkin vaikutus ympäristöön on arvioitu lähinnä pai-
kalliseksi. Koska sinkin pitkäaikaisvaikutuksia ei tunneta tarkasti, on tar-
peen, että sinkin kertymistä pohjaan ja vaikutuksia eliöstöön tarkkail-
laan. 

Putkilinjan ja meriveden lämpötilaero ei selvityksen mukaan aiheuta vai-
kutuksia meressä. 

c) Sotatarvikkeiden raivausten paineaallosta aiheutuva haitta 

= = =

Tynnyrien ja niitä vastaavien kohteiden sijainti on selvitetty ja arvioitu 
paineaallon vaikutus niihin. Raivattavien sotatarvikkeiden lähistöltä on 
paikannettu useita tynnyreitä. Tynnyreiden sisällöstä ei ole tarkkoja tie-
toja. Raivausalueelle ei tiettävästi ole upotettu kemiallisia taisteluaineita. 
Tynnyreiden vahingoittuminen tai mahdollisten haitallisten aineiden va-
pautuminen meriveteen on epätodennäköistä, koska tynnyrien sisältö on 
jo vuotanut mereen tai se on jähmettynyt kiinteään muotoon. Tynnyreistä 
aiheutuvien riskien vuoksi on tehty erillinen selvitys. Tynnyreistä aiheu-
tuva riski ympäristölle on kokonaisuudessaan vähäinen, kun otetaan 
huomioon niiden määrä ja etäisyys raivauskohteista. 

Paineaalto voi olla riski merenpohjassa oleville kaapeleille. Lähin kaape-
li sijaitsee vain 30 metrin etäisyydellä räjäytyspaikasta. Räjäytettävä va-
raus on kuitenkin pieni eli vain 25 kg. Turvalliseksi etäisyydeksi meri-
kaapeleiden osalta on arvioitu 50 metriä, kun räjähteen varaus on 
500 kg. Kaapelit ovat merenpohjassa ja ne sijaitsevat suhteellisen etäällä 
raivauskohteista. Lähimpienkin kaapeleiden osalta vaurioitumisriski on 
vähäinen. Lupamääräysten mukaan kaapelien kunto on selvitettävä en-
nen ja jälkeen räjäytyksen. Jos kaapeleille aiheutuu vaurioita, luvan hal-
tija on vastuussa niiden korvaamisesta. 

Raivauskohteiden läheisyydessä mahdollisesti vielä olevien sotatarvik-
keiden sijainti ja laatu on selvitettävä ennen räjäytystä. Sotatarvikkeet, 
jotka voivat räjähtää ketjureaktiona, voivat lisätä irtoavan pohja-ainek-
sen määrää ja leviämistä sekä voimistaa räjäytysten vaikutuksia. Tämän 
vuoksi mahdollisesti räjäytyskohteiden lähellä olevat muut sotatarvik-
keet on pyrittävä räjäyttämään samanaikaisesti. Samanaikainen räjäyttä-
minen ei sanottavasti lisää ympäristölle aiheutuvia riskejä. 
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Paineaallon vaikutuksia kaloihin, lintuihin ja merinisäkkäisiin voidaan 
vähentää suunnitelmassa esitetyin ja päätöksessä määrätyin karkotustoi-
min. 

d) Haitta vesiliikenteelle 

Putkilinjat sijaitsevat siten, että niiden reitti leikkaa tai sivuaa useissa 
kohdissa Suomenlahden laivaliikenteen ohjausjärjestelmän (GOFREP) 
mukaisia liikennejakoreittejä. Sotatarvikkeiden raivaus räjäyttämällä 
edellyttää, ettei lähistöllä ole muita laivoja. Osa raivattavista kohteista 
sijaitsee lähellä Suomenlahden laivaliikenteen ohjausjärjestelmän
(GOFREP) mukaisia liikennejakoreittejä. Kiviaineksen laskua tehdään 
samoin useissa kohdissa liikennejakoreiteillä. Putkenlaskualus kulkee 
myös osin liikennejakoreiteillä. Alusten toiminta edellyttää, että lähistöl-
lä ei ole laivoja, jolloin liikennejakoreittejä on muutettava tilapäisesti. 
Merialueella olevista raivaamistoimintaan ja rakennustoimintaan osallis-
tuvista aluksista aiheutuu myös törmäysriski muille aluksille. Liiken-
teenohjaus voidaan kuitenkin hoitaa häiriöttömästi ja riskejä voidaan vä-
hentää noudattaen Liikenneviraston Meriosaston ja Rajavartiolaitoksen 
edellyttämiä menettelytapoja. Vaikutus meriliikenteelle on siten vähäi-
nen. 

Putkilinjan sijoittamisen jälkeen merenpohjaan muodostuu Suomenlah-
den jakava rakenne. Tähän rakenteeseen voi jäädä kiinni alusten ankku-
reita, jos alukset joutuvat esimerkiksi hätätilanteessa ankkuroitumaan. 
Ankkurin jäämisestä kiinni putkirakenteeseen voi aiheutua vaaraa ke-
vyille aluksille. Edelleen putkiin voi jäädä kiinni kalastustrooleja. Van-
hempien kalastusalusten troolin vetojärjestelmät eivät välttämättä vapau-
ta vetovaijeria automaattisesti, jolloin troolin jääminen kiinni putkilin-
jaan voi aiheuttaa vaaran aluksen kaatumisesta. Ankkurointi Suomenlah-
della on harvinaista ja putkilinja merkitään merikarttoihin ankkuroinnin 
välttämiseksi. Troolaus on pääosin välivesitroolausta, jolloin riski troolin 
jäämisestä kiinni putkirakenteeseen on pieni. Vapaiden jännevälien koh-
dalla pohjanläheisen troolin kulkua seuraamalla ja nostamalla troolia 
ylöspäin vahingot voidaan välttää. Kalastusvälineistön kehittyessä riskiä 
voidaan vähentää. 

Putkirakenne voi vahingoittua korroosion vuoksi tai esimerkiksi suuren 
aluksen raahautuvan ankkurin osuessa siihen. Myös uppoava alus voi 
vahingoittaa putkea. Putkirakenteeseen voi siten syntyä reikiä tai repey-
tymiä. Kaasun nopeasta purkautumisesta voi aiheutua räjähdysvaara tai 
veden nosteen paikallinen häviäminen. Tästä voi aiheutua vaaraa vesilii-
kenteelle. Hakija on arvioinut tällaisen riskin esiintymistodennäköisyy-
den alittavan 10-4 esiintymistä vuodessa. Riskiä on pidettävä pienenä. 
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e) Haitta kalakannoille ja kalastukselle 

Hankkeen rakennusvaiheista aiheutuu haittaa kalastukselle siten, että ka-
lastusta joudutaan rajoittamaan rakennuskohteen läheisyydessä ja veden 
samentuminen karkottaa kaloja troolausalueilta. Putkilinjan rakenne es-
tää varsinkin vapaiden jännevälien alueilla ja vaikeuttaa muualla tavan-
omaista pohjatroolausta. Varsinaista pohjatroolausta alueella on kuiten-
kin vähän. Alue voi pohjan happitilanteen ja saaliskalakantojen palau-
tuessa olla kaasuputken elinkaaren aikana potentiaalisesti merkittävää 
pohjatroolausaluetta.  

Kaasuputkilinjoilla ei ole vaikutusta kalakantoihin. 

Putkirakenteesta aiheutuu myös rajoituksia pohjanläheiselle välivesitroo-
laukselle. Troolaussyvyyttä joudutaan putkilinjan vuoksi mahdollisesti 
muuttamaan ylityksen ajaksi, millä saattaa olla vaikutusta saalismääriin. 
Putkilinja lisää siten kalastusponnistuksia ja aiheuttaa tarvetta kaluston 
uusimiseen. Luvan saaja on esittänyt riittävän näytön siitä, että nykyisin 
alueella kalastaville ammattikalastajille on korvattu kalastukselle aiheu-
tuva haitta. 

f) Vaikutukset meriluontoon ja luonnonsuojelualueiseen tai Natura 2000 
-verkostoon kuuluviin alueisiin. 

Rakentamisaikaiset toimenpiteet voivat vahingoittaa kaloja, merinisäk-
käitä ja merilintuja. Vahingoittuvien yksilöiden määrä on arvioitu vähäi-
seksi ottaen huomioon sotatarvikkeiden raivauksen aikaiset karkotustoi-
menpiteet. Haitta-aineiden kertyminen ravintoketjuun ei lisäänny merkit-
tävästi, eikä tällä ole vaikutusta populaatioiden lisääntymiseen tai elin-
kelpoisuuteen. 

Lähimpänä putkilinjaa sijaitsevat Natura 2000 -alueet ovat 10–11 kilo-
metrin etäisyydellä. Lähin ehdotettu uusi Natura 2000 -alue on noin 
2,9 kilometrin etäisyydellä putkilinjasta. Koska alueet sijaitsevat kauka-
na rakennuskohteista, putkilinjojen rakentamisella ei ole niihin merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia. 

g) Haitta muulle merialueen käytölle 

Putkilinjat risteytyvät useissa kohdissa merialueella olevien kaapeleiden 
kanssa. Hakija on sopinut kaapeleiden omistajien kanssa järjestelyistä 
kaapeleiden ylittämiseksi. Putkilinjat eivät estä uusien kaapeleiden tai 
putkien asentamista merialueelle. 
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Tieteelliset pitkäaikaisseuranta-asemat sijaitsevat alueilla, joille hank-
keen haitalliset vaikutukset ovat vähäiset ja lyhytaikaiset. Mahdollisia 
vaikutuksia pitkäaikaisseuranta-asemiin seurataan tarkkailusuunnitelman 
mukaisesti. 

Putkilinjat eivät sijaitse puolustusvoimien toimintaan käytetyillä alueilla, 
kuten ampuma-alueilla. Hankkeesta ei muutoinkaan aiheudu hallittavissa 
olevaa haittaa puolustusvoimien toiminnalle. 

Muut haittojen arvioinnissa huomioon otetut seikat 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt erillisellä päätöksellä 
n:o 83/2009/2 luvan 28 sotatarvikkeen raivaamiseen. Näistä sotatarvik-
keista viisi on raivattu vuonna 2009. Suomen talousvyöhykkeellä raiva-
taan edellä mainitun ja tämän päätöksen mukaisesti vielä noin 38 sotatar-
viketta. Hankkeiden vaikutukset on tämän vuoksi arvioitu yhdessä. Yh-
teisvaikutus ei lisää merkittävästi vaikutuksia. 

Hankkeen vaikutuksiin ja haitallisten aineiden kertymiseen liittyvässä 
arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon, että sekä Venäjän että Ruotsin 
alueella toteutetaan samanaikaisesti tai ajallisesti hyvin lähellä vastaavia 
toimenpiteitä. Vaikutukset voivat yhdessä nyt hakemuksen kohteena ole-
vien toimenpiteiden vaikutusten kanssa muodostaa riskin voimistuvista 
vaikutuksista. Ruotsin talousvyöhykkeeltä aiheutuvat vaikutukset on ar-
vioitavissa vähäisiksi ottaen huomioon muun muassa Suomenlahden 
pääasiallinen poistovirtaussuunta länteen. Venäjän alueelta tulevat vaiku-
tukset on arvioitu saman suuruisiksi kuin Suomen talousvyöhykkeellä 
aiheutuvat vaikutukset. Vaikutukset kohdistuvat pääasiassa Suomen 
aluevesialueelle virtausten kiertäessä vastapäivään Suomenlahdella ja si-
ten Suomen rannikolle päin. 

Venäjän alueella tapahtuvista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvia ra-
jat ylittäviä vaikutuksia tarkkaillaan neljässä paikassa (FIX1, FIX2, 
FIX3 ja CONTROL2). 

Edellä todetut hankkeesta aiheutuvat haitalliset vaikutukset kohdistuvat 
pääasiassa Suomen talousvyöhykkeelle. 

Lakia vesienhoidon järjestämisestä (1299/2004) ei sovelleta Suomen ta-
lousvyöhykkeellä. Hankkeen vaikutukset saattavat kuitenkin ulottua 
Suomen aluevesille, mutta ne eivät vaikeuta Kymijoen–Suomenlahden 
ja Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitosuunnitelmissa 
esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista hyvän tavoitetilan saavuttami-
seksi. 
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Luvan myöntäminen 

Hankkeesta aiheutuvat haitat huomioon ottaen hanke ei vaaranna yleistä 
terveydentilaa tai aiheuta huomattavia vahingollisia muutoksia ympäris-
tön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa eikä se suures-
ti huononna paikkakunnan asutus- tai elinkeino-oloja siten kuin vesilain 
2 luvun 5 §:ssä säädetään. 

Hankkeesta aiheutuva hyöty on huomattava hankkeesta aiheutuvaan va-
hinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna siten kuin ve-
silain 2 luvun 6 §:n 2 momentissa säädetään. 

Sotatarvikkeiden raivauksen toteutus räjäyttämällä on hyväksyttävä me-
netelmä, jota käytetään Itämerellä yleisesti. Vaihtoehtoiset raivausmene-
telmät saattavat aiheuttaa vaaratilanteita. Raivausmenetelmästä aiheutu-
via haittoja ja riskejä voidaan vähentää toteuttamalla raivaus suunnitel-
man mukaisesti. Kiviaineksen kasaaminen tehdään tarkkuusläjityksellä. 
Kiviainesta käytetään tukipenkereisiin vain välttämätön määrä. Putken 
laskussa käytetään mahdollisimman pitkälle dynaamisesti asemoitavaa 
laskualusta. Putkilinjojen reititys on tehty siten, että ruoppauksia ei tehdä 
ja että haittoja voidaan mahdollisuuksien mukaan välttää. Putkilinjoja ei 
peitetä ja meren pohjan olosuhteiden muutoksia vältetään mahdollisuuk-
sien mukaan. Työmenetelmiä ja teknisiä rakenteita valittaessa on otettu 
huomioon haittojen ehkäisy. Hanke voidaan toteuttaa kokonaisuudessaan 
annetut lupamääräykset huomioon ottaen siten kuin vesilain 2 luvun 
3 §:ssä on säädetty.
 
Rakentaminen voidaan järjestää ympäristönsuojelulain 41 ja 42 §:n mu-
kaisesti hakemuksessa esitetyllä tavalla ja noudattaen tämän päätöksen 
määräyksiä siten, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää 
ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai erityisten luonnonolosuhtei-
den huonontumista taikka yleiseltä kannalta muun käyttömahdollisuuden 
vaarantumista toiminnan vaikutusalueella. Putkilinjasta ei sen käytön ai-
kana myöskään aiheudu vastaavia seurauksia. Hankkeesta ei aiheudu 
luonnonsuojelulaissa tarkoitettuja kiellettyjä seurauksia.

Töidenaloittamisluvan perustelut 

Venäjä, Saksa, Ruotsi ja Tanska ovat myöntäneet tarvittavat luvat kaasu-
putkilinjojen rakentamiseen. Putkilinjojen rakentaminen koostuu useista 
eri työvaiheista ja työt suoritetaan yhtäjaksoisesti. Putkilinjojen rakenta-
minen vie kokonaisuudessaan noin vuoden putkilinjaa kohden. Töiden 
kiireellistä aloittamista on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, hakemuk-
sen perustana olevaan rakentamissuunnitelmaan sisältyvän työn aloitta-
miseksi. Edellytykset töidenaloittamisluvan myöntämiseksi ovat siten 
vesilain 2 luvun 26 §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella. 
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Luvan saaja on esittänyt selvitystä siitä, että töiden suorittamiseksi tarvi-
taan erityiskalustoa, jonka vuokraus edellyttää pitkäaikaisia sopimuksia. 
Käyttämällä dynaamisesti asemoitavaa putken laskualusta voidaan vä-
hentää rakentamisesta aiheutuvia haittoja. Työt tehdään yhtäjaksoisesti 
avovesikautena, minkä vuoksi töiden aloittamiseen on ryhdyttävä ke-
väällä. Ratkaisun perusteluissa todetun mukaan töiden aloittamisesta ei 
aiheudu huomattavaa sedimenttien haitta-aineiden leviämistä tai muuta 
pysyvää huomattavaa haitallista vaikutusta merialueella. Toiminnassa 
voidaan välttää haittoja luonnolle toimimalla lupamääräysten mukaisesti. 
Putken laskusta aiheutuvaa haittaa meriliikenteelle voidaan samoin vält-
tää noudattamalla Liikenneviraston Meriosaston ohjeita lupamääräysten 
mukaisesti. Töiden aloittamisen lykkääntymisestä aiheutuisi hakijalle 
huomattavaa vahinkoa ja niiden aloittaminen voi tapahtua tuottamatta 
muille vesien käyttömuodoille tai luonnolle ja sen toiminnalle huomatta-
vaa pysyvää haittaa, jos lupa muutoksenhaun johdosta evätään tai sen 
ehtoja muutetaan. Edellytykset töidenaloittamisluvan myöntämiseksi 
ovat siten vesilain 2 luvun 26 §:n 1 momentin 1 kohdan lisäksi myös 
2 kohdan perusteella. 

Vesilain 2 luvun 26 §:n 2 momentin mukaan töidenaloittamisluvassa voi-
daan myöntää oikeus vain sellaisiin töihin ja toimenpiteisiin, joiden suo-
rittamisen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroi-
siksi siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan. Ra-
kentamistyöt koostuvat eri vaiheista, joista aiheutuu osin erilaisia haital-
lisia ympäristövaikutuksia. Hakemukseen sisältyvästä noin 15 sotatar-
vikkeen raivauksesta sekä putkilinjojen tukirakentamisesta aiheutuu se-
dimenttien haitta-aineiden, kiintoaineksen ja ravinteiden leviämistä. Ai-
nemäärät ovat kuitenkin suhteellisen vähäisiä ja olosuhteet palautuvat 
meressä suhteellisen nopeasti. Räjäytyksistä aiheutuva riski esimerkiksi 
vaarallisia aineita sisältävien tynnyreiden hajoamisen vuoksi on myös 
vähäinen ja ympäristöriski kokonaisuutena on vähäinen ottaen huomioon 
tynnyreiden määrä. Meren pohjaan asennetut putkilinjaa tukevat raken-
teet ja kaapeleiden ylityksiin tehtävät rakenteet voidaan tarvittaessa pois-
taa. Putkien laskuun käytetään pääsääntöisesti dynaamisesti asemoitavaa 
alusta, jonka käyttö ei aiheuta pysyvää haittaa tai sen vaaraa. Asennettu 
putkilinja voidaan tarvittaessa poistaa. Edellä todetun perusteella töiden-
aloittamislupa on voitu myöntää kaikkiin luvassa tarkoitettuihin toimen-
piteisiin. 

Vesilain 26 §:n 3 momentin mukaan töiden aloittamislupaa koskevassa 
päätöksessä hakija on velvoitettava asettamaan ennen töiden ryhtymistä 
hyväksyttävä vakuus niiden vahinkojen, haittojen ja kustannusten kor-
vaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen 
voi aiheuttaa. Hakija on tehnyt laskelman niistä toimenpiteistä, joilla 
kaikki meren pohjaan tehdyt rakenteet ja asennetut putket poistetaan. Jos 
päätös kumotaan ja hakija on velvollinen ryhtymään toimiin jo tehtyjen
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toimenpiteiden poistamiseksi, on tällöin lähtökohtana, että vähintään sel-
laiset toimenpiteet on tehtävä, joista ei aiheudu enemmän haittaa kuin on 
tarpeen olosuhteiden palauttamiseksi olennaisilta osin alkuperäiseksi. 
Tällöin ei välttämättä ole tarpeen poistaa kaikkea mereen laskettua kivi-
ainesta eikä myöskään putkilinjaa kaikilta osin. Kiviaines tulisi poistaa 
esimerkiksi kohdista, joissa rakenne poikkeaa olennaisesti pohjan morfo-
logiasta. Putkilinja on poistettava lähinnä vapaiden jännevälien alueilta 
ja mahdollisesti myös muualta, jossa sillä voi olla vaikutusta esimerkiksi 
pohjavirtauksiin tai kalastukseen. Toimenpiteet tulisi määritellä erikseen 
tarkemmin. Vakuuden määrää arvioitaessa on lisäksi otettu huomioon, 
että mahdollisten toimenpiteiden suorittaminen edellyttää kaluston va-
raamista ja sopimusjärjestelyitä, joista aiheutuu lisäkustannuksia. Edellä 
todetun mukaisesti aluehallintovirasto on katsonut, että 70 miljoonan eu-
ron vakuus on kokonaisuutena arvioiden riittävä. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen ar-
vion huomioon ottaminen 

Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunto

Uudenmaan ympäristökeskus on antanut 2.7.2009 yhteysviranomaisena 
lausunnon ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Venäjän ja Sak-
san välisessä maakaasuputkihankkeesta Suomen talousvyöhykkeellä. 
Ympäristökeskus on lausunnossaan todennut seuraavaa:

Uutena teknisenä ratkaisuna on esitetty arviointiselostuksessa, että osa 
putken paineen testauksesta käytettävästä vedestä otettaisiin Suomen ta-
lousvyöhykkeeltä. Hapenpoistoaineella käsitellyn veden johtaminen pois 
putkesta tapahtuisi Venäjän alueella. Lupaviranomaisille on toimitettava 
jatkotyössä selvitys suunnitellusta toimenpiteestä ja sen ympäristövaiku-
tuksista sekä toimenpiteessä mahdollisesti käytettävistä kemikaaleista.

Veden laatuun liittyvien mallinnusten epävarmuustekijöitä olisi tullut kä-
sitellä tarkemmin. Sedimenttien haitta-aineiden pitoisuudet olisi tullut 
selvittää myös syvemmistä kerroksista.

Sotatarvikkeiden raivaustöiden sijoittumisesta eri sedimentaatioalueille 
ei ole käsitelty riittävän kattavasti. Jatkotyössä on tarpeen esittää tarkem-
mat vaikutusalueet kaikkien tehtävien toimenpiteiden osalta niin, että 
kuva- ja karttaesityksissä on otettu huomioon epävarmuuskertoimet. Li-
säselvityksessä tulee kuvata tarkemmin meriveden taustapitoisuuksista 
poikkeavien arvojen esiintyminen ja sedimenttien leviämisen rajat ylittä-
vät vaikutukset. Selostuksen perusteella ei ole mahdollista saada riittä-
vän tarkkaa kokonaiskuvaa kiviaineksen kasaamisen vaikutuksista ja nii-
den sijainnista. Esimerkiksi putken liitoskohdissa tehtävien töiden vaiku-
tuksia sedimenttien ja haitta-aineiden vapautumiseen ei ole käsitelty
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erikseen, vaikka alueelle sijoitetaan verraten suuri määrä kiviainesta. 
Haitta-aineiden leviämistä sotatarvikkeiden raivaamisen seurauksena ei 
ole esitetty. Esitetyistä tuloksista ei käy selkeästi ilmi, mikä osa haitalli-
sista aineista kulkeutuu ylempiin vesikerroksiin. Kaikkien Suomen ja 
muiden maiden talousvyöhykkeiden rajan lähellä olevien sotatarvikkei-
den raivaamistöiden ja kiviaineksen kasaamisen aiheuttama haitta-ainei-
den leviäminen tulee esittää karttamuodossa aina, kun kriittisten raja-ar-
vojen (PNEC-arvot) ylityksiä esiintyy. Haitta-aineiden liukenemista ja 
kulkeutumista pintaveteen tulee käsitellä selkeämmin.

Lisäselvityksissä tulee ottaa huomioon ravinteiden liukenemisen ja poh-
jasedimenttien huokosveden sisältämän fosforin merkitys. Tällöin on 
myös mahdollista arvioida selkeästi vapautuvien ravinteiden vaikutukset 
planktontuotantoon eri aikaväleillä.

Putken lämmitysvaikutuksesta ja sen seurauksista erityisesti aineiden le-
viämisen kannalta tulee laatia jatkotyötä varten vielä tarkempi selvitys.

Jatkotyössä tulee esittää selvitykset ammusten raivaamisen käytännön 
toteutuksesta sekä ankkurointivyöhykkeen sotatarvikkeista ja niiden kä-
sittelystä. Asennuskäytävän ja turvakäytävän tunnistamattomia tynnyrei-
tä ja säiliöitä on pidettävä ongelmajätteinä. Hankkeen jatkovalmistelussa 
on esitettävä, miten nämä kohteet on tarkoitus käsitellä.

Kalbådagrundin kohdalla sijaitsevan Sandkallanin eteläpuoleisen alueen 
lajistoa ja siihen kohdistuvia vaikutuksia tulee vielä selvittää tarkemmin, 
mikäli valtioneuvosto päättää ehdottaa alueen liittämistä Natura 2000 
-verkostoon. Selvitystä hankkeen ympäristöllisestä toteuttamiskelpoisuu-
desta on on tarkennettava erityisesti mahdollisesti uusien Natura 2000 
-alueiden sekä valtioneuvoston vahvistamien Itämeren suojelutavoittei-
den näkökulmasta. 

Vaikutuksia planktoniin ei ole selvitetty kaikilta osin riittävästi. Jatko-
työssä arviointia tulee täydentää tarkemmalla selvityksellä vapautuvien 
ravinteiden vaikutuksista planktontuotantoon sekä haitta-aineiden leviä-
miseen ja kertymiseen ravintoketjussa. 

Jatkotyössä on esitettävä (oikeastaan esitettävä selvitys) haitta-aineiden 
leviämisestä koko vesipatsaaseen sekä niiden vaikutuksista kalojen ra-
vintoon ja kaloihin. Tarkastelun tueksi tulee esittää lähtötiedot Suomen-
lahden kalojen haitta-ainepitoisuuksista. Kalastovaikutuksia on vielä 
mahdollista lieventää toteuttamalla ammusten raivaaminen kalojen kutu-
ajan ulkopuolella.
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Ammusten raivaamisella on vaikutusta nisäkkäisiin. Jatkotyössä on vielä 
täsmennettävä lieventämistoimenpiteitä. Hankkeen vaikutuksia lintuihin 
tulee vielä lieventää rakentamistoimenpiteiden oikealla ajoituksella. 
Kulttuuriperintökohteiden osalta tulee myös esittää lieventämistoimenpi-
teet sekä tarkemmat tiedot ankkurointivyöhykkeen hylyistä.

Putkilinjan läheisyydessä on tieteellisiä seuranta-asemia. Jatkotyössä tu-
lee esittää tarkempi selvitys seuranta-asemien sijainnista ja hankkeen 
vaikutuksista niihin. Tarvittaessa on esitettävä myös ehdotus toimenpi-
teistä asemien siirtämiseksi.

Hankkeen toteuttaminen tapahtuu Suomenlahden pakollisen ilmoittautu-
misjärjestelmän (GOFREP) reittialueella. Hankkeen riskit meriliiken-
teelle tulee selvittää.

Vaikutukset kalastukseen on arvioitu puutteellisesti. Lupaviranomaiselle 
on toimitettava tarkempi selvitys hankkeen vaikutuksista kalastukseen 
sen koko elinkaaren aikana, mukaan lukien rajat ylittävät vaikutukset. 
Lisäksi on esitettävä selvitys mahdollisista rajoitusalueista. Selvitettävä 
on erityisesti alueiden tarpeellisuus ja juridiset edellytykset sekä niiden 
laajuus ja osuus olemassa olevista troolausalueista.

Hankkeen aiheuttamia rajoituksia luonnonvarojen käytölle ei ole arvioitu 
riittävästi. Jatkovalmistelussa on laadittava riittävän tarkka aineisto 
muusta nykyisestä infrastruktuurista ja tämän huomioon ottamisesta sekä 
vaikutuksista alueen luonnonvarojen käyttöön. 

Jatkosuunnittelussa on täydennettävä onnettomuus- ja poikkeustilanteita 
koskevaa aineistoa erityisesti Suomenlahden alusliikenteen osalta ja osa-
na tätä tarkennettava öljy- ja kemikaalivahinkojen riskeihin liittyvää ar-
viointia. Kalastukseen liittyvää riskinarviointia on myös tarkennettava.

Arviointia on jatkotyössä tarpeen täydentää selvityksellä, jossa tarkastel-
laan riittävällä tarkkuudella putken käytöstä poistamisen vaihtoehtoja 
sekä vaihtoehtojen ympäristövaikutuksia ja toteuttamiskelpoisuutta.

Dynaamisesti asemoitava alus aiheuttaa erityisesti Suomenlahden alueel-
la vähemmän ympäristövaikutuksia kuin ankkuroitava alus. Jatkovalmis-
telussa dynaamisesti asemoitavan aluksen vaikutukset pintaveteen on 
selvitettävä tarkemmin.

Jatkovalmistelussa on esitettävä tarkempi rakentamistöiden ajoittamis-
kaavio, jossa oikealla ajoituksella pyritään ympäristövaikutusten rajoitta-
miseen. 

Tarkkailusuunnitelmaa on tarkennettava yhteistyössä viranomaisten ja 
asiantuntijalaitosten kanssa.
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Arvion huomioon ottaminen

Hakemukseen on liitetty selvitys painetestausveden ottamisesta Suomen 
talousvyöhykkeeltä. Selvityksessä on kuvattu käytettävät kemikaalit ja 
ympäristövaikutukset.

Hakemukseen on liitetty vuonna 2009 otettujen sedimenttinäytteiden tu-
loksilla (oikeastaan tulokset). Hakemuksessa ja täydennyksissä on selvi-
tetty haitallisten aineiden ja ravinteiden syvyysjakaantumista ja liukoi-
suusominaisuuksia sedimentissä, sedimentin laatua ja leviämisalueita 
mukaan lukien rajat ylittävät vaikutukset. Kiintoaineen ja haitallisten ai-
neiden liikkeelle lähtöä ja uudelleen sedimentoitumista on lisäksi tark-
kailtava lupamääräysten mukaisesti vaikutusten seuraamiseksi.

Veden laatua, haitallisten aineiden ja ravinteiden vapautumista sedimen-
tistä sekä leviämistä ja kulkeutumista ympäröivään meriveteen, kerty-
mistä ravintoketjuun ja vaikutusta levätuotantoon on tarkasteltu hake-
muksen liitetyissä selvityksissä, malleissa ja riskiarvioissa vaikutusten ja 
hakemuksen ratkaisun kannalta riittävästi. Riskinarvioinnissa epävar-
muuskertoimet on otettu huomioon varovaisuusperiaatteen mukaisesti.

Selvitykset putken lämmitysvaikutuksesta, putken käytöstä poistamises-
ta sekä dynaamisesti asemoitavan putkenlaskualuksen vaikutuksista on 
liitetty hakemukseen.

Hankkeen kaloihin, lintuihin, kulttuuriperintökohteisiin, tynnyreihin, 
meriliikenteeseen, tieteellisiin seuranta-asemiin ja kaapeleihin kohdistu-
vien vaikutusten vähentäminen on otettu huomioon päätöksen lupamää-
räyksissä. Lupamääräyksissä on myös annettu suoja- ja rajoitusalueita 
koskevat sekä alueen tarkkailua ennen ja jälkeen räjäytystä koskevat 
määräykset ja selvitysvelvoitteet.

Selvitykset hankkeen mahdollisista vaikutuksista suunniteltuun Natura 
2000 -alueeseen ovat riittävät.

Arvio on otettu huomioon päätöksestä ja sen perusteluista ilmenevällä 
tavalla.

Kansainväliset rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annettujen valtioiden lausuntojen huomioon ottaminen

Aluehallintoviraston päätöksessä on selostettu Viron, Ruotsin, Latvian,  
Liettuan ja Puolan lausunnot sekä todettu, miten kukin lausunto on otet-
tu huomioon.
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Viro on esittänyt lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskukselle, että 
arviointi rajat ylittävistä vaikutuksista on hyvin pinnallinen ja riittämä-
tön. Tämä koskee sekä ns. Espoo-raporttia että Suomen kansallista ar-
viointiselostusta. Arviointiselostukset eivät sisällä riittäviä haitta-ainei-
den uudelleen mobilisoitumisen ja leviämisen kumulatiivisten ja rajat 
ylittävien vaikutusten tarkastelua. Erityisesti dioksiinien vapautumista ja 
leviämistä on käsitelty puutteellisesti. Tutkimukset sedimenttien haitta-
ainepitoisuuksista 6 cm syvemmältä puuttuvat. Sedimenttiä tulee tutkia 
40–50 cm syvyyteen. Käytettyjen mallien soveltuvuudesta ei ole tarkem-
pia tuloksia.

Viroon kohdistuvia kalastusvaikutuksia ja laivaliikenteeseen liittyviä ra-
jat ylittäviä vaikutuksia ja riskejä ei ole arvioitu tarpeeksi. Väliveden 
troolaus ja pitkän aikavälin saalistiedot tulee ottaa paremmin huomioon. 
Ei ole selvää, onko tarpeen ulottaa laivaliikennettä koskevat rajoitukset 
Viron talousvyöhykkeelle. Viro on huomauttanut, että sen alueella tapah-
tuva toiminta vaatii maan viranomaisten suostumuksen. Kumulatiivisia 
vaikutuksia alueelle suunnitellun toisen kaasuputkihankkeen (Balticcon-
nector) kanssa ei ole arvioitu. Vaikutuksista myöhempään kaasuputkien 
sekä sähkö- ja tietokaapelirakentamiseen ei ole annettu tarpeeksi tietoja. 
Rajat ylittävistä taloudellisista vaikutuksista tarvitaan lisätietoja. 

Tehty riskinarvio aliarvioi vaikutuksia. Viro on kiinnittänyt huomiota sii-
hen, että kaikkia selvityksiä ei ollut laadittu, eikä arvioinnin tuloksia voi-
da pitää lopullisena ennen kuin kaikki tiedot on hankittu ja analysoitu. 
Viron näkemyksen mukaan suuri osa tehdyistä arvioinneista tulee laatia 
uudelleen.

Virolle on lähetetty Espoon sopimuksen 5 artiklan sekä Suomen ja Viron 
kahdenvälisen ympäristövaikutusten arviointia koskevan sopimuksen 
12 artiklan mukaista konsultaatiota varten lisäselvitykset. Ympäristömi-
nisteriö on toimittanut 6.11.2009 lisäselvityksistä lausunnon Länsi-Suo-
men ympäristölupavirastolle. 

Viro on lausunnossaan katsonut, että rajat ylittävät vaikutukset on edel-
leen kuvattu puutteellisesti.

Lausunnon huomioon ottaminen

Kesällä 2009 sedimenttinäytteitä on otettu lisää ja niiden tulokset on lii-
tetty hakemusasiakirjoihin. Sedimenttien laatu ja haitallisten aineiden sy-
vyysjakautuminen ja määrä sekä aineiden liikkeelle lähtö, leviäminen ja 
uudelleen sedimoituminen on selvitetty hankkeen ympäristövaikutusten 
arvioinnin kannalta riittävästi. Myös dioksiinien ja elohopean osalta ai-
neisto on riittävä vaikutusten arvioimiseksi sekä haittoja ja vahinkoja es-
tävien toimenpiteiden määräämiseksi.
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Terveyttä ja ympäristöä koskeva riskinarvio on tehty varovaisuusperiaat-
teen mukaisesti. Mallien käytössä ei ole ollut todettavissa virheellisiä 
oletuksia. Liikkeelle lähtevien haitallisten aineiden aiheuttama kertyvyys 
ja terveysriskien lisääntyminen jo kierrossa oleviin ainemääriin nähden 
on todettu vähäiseksi. Vaikutuksia tarkkaillaan lupamääräysten mukai-
sesti.

Rajat ylittävät vaikutukset on arvioitu asianmukaisesti. Haittoja, vahin-
koja, tarkkailua ja korvauksia koskevilta osin päätöksessä on annettu 
määräykset. 

Lupahakemusta on täydennetty tarkkailusuunnitelman osalta sekä haki-
jan ja Merenkulkulaitoksen välisellä yhteisellä näkemyksellä GOFREP-
järjestelmän vaatimilla menettelytavoilla sotatarvikkeiden raivauksen ja 
putkilinjan rakentamisen aikana.

Viron ja Suomen välisessä konsultaatiossa on lisäksi ehdotettu yhteistä 
hankkeen vaikutusten seurantaa. Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa 
määrätä valtiota suorittamaan seurantaa eikä luvan saajaa suorittamaan 
tarkkailua muualla kuin Suomen aluevesillä tai talousvyöhykkeellä. Lu-
van saaja on kuitenkin toimittanut ympäristöministeriölle 9.2.2010 jättä-
mänsä kirjeen aluehallintovirastolle. Kirjeessä luvan saaja on ilmoitta-
nut, että se tulee lähestymään Viron viranomaisia sen selvittämiseksi, 
voidaanko Suomen viranomaisten myöntämän luvan nojalla toteutetta-
van hankkeen mahdollisesti rajat ylittäviä vaikutuksia tarkkailla myös 
Viron talousvyöhykkeellä. 

Aluehallintoviraston lupapäätöksessä sovelletut oikeusohjeet 

Vesilaki 1 luku 15 ja 19 §, 2 luku 1 a §, 3 §, 5 §, 6 §:n 2 momentti, 11 §, 
14 a § ja 22 § sekä 21 luku 13 § 
Ympäristönsuojelulaki 42, 43, 46, 52 ja 110 § 
Luonnonsuojelulaki 65 § 
Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta (SopS 67/1997) 6 artikla
Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen so-
pimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
(SopS 51/2002) 13 artikla 

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Vaasan hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään, siltä osin 
kuin nyt on kysymys, tutkinut Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y:n 
ja sen asiakumppanien SA Eestimaa Looduse Fondin, MTÜ Eesti Loo-
duseuurijate Seltsin ja MTÜ Eesti Roheline Liikuminen Etelä-Suomen
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aluehallintoviraston päätöksestä yhdessä tekemän valituksen sekä hylän-
nyt valituksen (ratkaisukohta 5). Mainittujen järjestöjen asiakumppanei-
na olleiden viiden Virosta olevan yhdistyksen osalta valitus on ratkaisu-
kohdassa 2 jätetty valitusoikeuden puuttumisen vuoksi tutkimatta.

Hallinto-oikeus on tutkitun valituksen osalta perustellut päätöstään nu-
meroiduin väliotsikoin seuraavasti:

5.1. Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 13 §:n 1 mo-
mentin mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttami-
seen ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja yhteys-
viranomaisen siitä antaman lausunnon. Pykälän 2 momentin mukaan 
hanketta koskevasta lupapäätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointise-
lostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 §:n 2 mo-
mentin mukaan se, jolla muutoin on oikeus hakea muun lain mukaiseen 
lupapäätökseen valittamalla muutosta, voi valituksessaan vedota siihen, 
ettei arviointimenettelyä ole suoritettu tai se on suoritettu olennaisilta 
osin puutteellisesti. 

Vesilain 16 luvun 23 a §:n mukaan, jos hakemus koskee ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä annetussa laissa tarkoitettua hanketta, alue-
hallintoviraston päätöksestä on käytävä ilmi, miten mainitun lain mukai-
nen arviointi on otettu huomioon.

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan 
yleissopimuksen (Espoon yleissopimus) artiklan 6 mukaan sopimuspuo-
let varmistavat, että päätettäessä lopullisesti ehdotetusta hankkeesta ym-
päristövaikutusten arvioinnin tulokset, mukaan lukien ympäristövaiku-
tusten arviointiasiakirjat ja niitä koskevat kannanotot sekä käytyjen neu-
vottelujen tulokset, otetaan aiheellisella tavalla huomioon. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen yh-
teysviranomainen Uudenmaan ympäristökeskus on 2.7.2009 antanut lau-
suntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Yhteysviranomai-
nen on lausunnossaan katsonut arviointiselostuksen olevan olennaisilta 
osin riittävä ja lain vaatimukset täyttävä. Yhteysviranomainen on muun 
muassa todennut, että erityisesti vedenlaatuun liittyvät selvitykset ovat 
olleet liian yleispiirteiset, mutta arviointiselostuksen perusteella on kui-
tenkin ollut mahdollista muodostaa kuva vaikutusten suuruusluokasta ja 
kokonaismerkityksestä Suomenlahden vedenlaadulle. 
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Nord Stream AG on lupahakemuskäsittelyssä esittänyt lisäselvityksiä, 
joissa on tarkasteltu veden laatua, haitallisten aineiden ja ravinteiden va-
pautumista sedimentistä sekä leviämistä ja kulkeutumista meriveteen, 
valtioiden rajat ylittävät vaikutukset mukaan lukien sekä yhteysviran-
omaisen lausunnossaan edellyttämiä muita lisäselvityksiä. Näin ollen ja 
kun ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on ilmennyt hankkeen 
keskeisimmät vaikutukset ja arviointiselostuksesta on järjestetty kansal-
linen ja kansainvälinen kuuleminen, ympäristövaikutusten arviointime-
nettelyä ei voida pitää olennaisesti puutteellisena. 

Asiassa on käyty Espoon yleissopimuksen edellyttämiä neuvotteluja 
muun muassa Suomen ja Viron välillä. Viron ympäristöministeriö on 
2.11.2009 päivätyssä kirjeessä Suomen ympäristöministeriölle ottanut 
kantaa hankkeen vaikutuksista tehtyjen selvitysten riittävyyteen ja lisä-
neuvottelujen tarpeeseen. Suomen ympäristöministeriö on toimittanut 
aluehallintovirastolle kaikki ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat, 
kannanotot ja neuvottelujen tulokset tiedoksi ja huomioitavaksi lupame-
nettelyssä. Asiakirjoissa ei ole edellä todetun kirjeen jälkeisiä kirjelmiä. 
Neuvottelut ovat päättyneet tuohon kirjeeseen, joka on toimitettu myös 
lupaviranomaiselle.

Lupapäätöksestä ilmenee ympäristövaikutusten arviointimenettelystä an-
netun lain, vesilain ja Espoon yleissopimuksen edellyttämällä tavalla, 
miten ympäristövaikutusten arviointiselostus ja siitä annettu lausunto 
sekä valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnissa saadut 
asiakirjat on otettu huomioon. Menettelyä ei ole muutoinkaan pidettävä 
lainvastaisena. Lupapäätöstä ei siten ole valituksessa esitetyillä ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelyyn liittyvillä seikoilla syytä kumota.

5.2. Hakemusasiakirjojen nähtävillä pito ja asiakirjoista kuuleminen 

Vesilain 16 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan, jollei luvun 9 §:stä muuta 
johdu, hakemus on annettava tiedoksi kuulutuksella, jossa on ilmoitetta-
va, mitä luvun 6 §:n mukaisesti on noudatettava muistutuksia ja vaati-
muksia tehtäessä. Kuulutus on pantava aluehallintoviraston ilmoitustau-
lulla yleisesti nähtäväksi ja saatettava niissä kunnissa, joiden alueelle ha-
kemuksessa tarkoitetun yrityksen vaikutukset ulottuvat tai joiden vesi-
oloja asia muutoin koskee, tiedoksi sillä tavoin kuin julkisista kuulutuk-
sista säädetään. Kuulutus on pidettävä nähtävänä 30 päivän ajan aluehal-
lintoviraston määräämästä päivästä, jollei aluehallintovirasto asian laa-
dun perusteella ole määrännyt tätä pitempää, enintään 45 päivän määrä-
aikaa. Kappale hakemusta ja sen liitteitä on sanotussa tarkoituksessa toi-
mitettava asianomaiseen kuntaan pidettäväksi nähtävänä kuulutuksessa 
mainitussa paikassa.

Vesilain 16 luvun 11 §:n mukaan hakijalle tai muulle asianosaiselle on 
tarpeen mukaan varattava tilaisuus selityksen antamiseen muistutusten ja 
vaatimusten johdosta. Selityksen johdosta voidaan asianosaiselle varata 
tilaisuus vastaselityksen antamiseen. 
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Hakemuksen nähtävillä pitoaika tulee asettaa hankkeen laadun ja laajuu-
den mukaan siten, että asianosaisilla ja muilla tahoilla on riittävästi aikaa 
perehtyä asiaan ja antaa mahdolliset muistutuksensa hakemuksen joh-
dosta. 

Nord Stream AG:n lupahakemus on ollut yleisesti nähtävillä tavanomai-
sen 30 päivän ajan 23.11.–23.12.2009. Kysymyksessä on poikkeukselli-
sen suuri Itämerelle suunniteltu rakennushanke, johon liittyy paljon asia-
kirja-aineistoa. Putken sijainnista avomerellä ja vaikutusten rajoittumi-
sesta sen lähialueille johtuu kuitenkin, kun otetaan huomioon vesilaissa 
määritelty asianosaisuuskäsite, että asianosaisten piiri on suppea. Kun li-
säksi otetaan huomioon, että hankkeesta ensin toteutettuun ympäristövai-
kutusten arviointimenettelyyn sisältyy varsin laaja asiakirjakokonaisuus 
hankkeen ympäristövaikutuksista, jotka asiakirjat ovat olleet julkisesti 
nähtävillä arviointimenettelyssä enimmäisajan eli 60 päivän ajan
9.3.–5.5.2009, lupahakemuksen tavanomaista kuuluttamisaikaa on pidet-
tävä riittävänä. 

Nord Stream AG on täydentänyt hakemustaan kuuluttamisajan jälkeen 
muistutusten ja vaatimusten johdosta antamassaan selityksessä. Lisäksi 
yhtiö on toimittanut täydennyksenä uusia selvityksiä ja tarkennettuja 
tarkkailu- ja muita suunnitelmia. Yhtiö on kuuluttamisajan jälkeen hake-
nut lupaa vielä kuuden sotatarvikkeen raivaamiseen, rakentamisen tekni-
sen toteutuksen optimointiin ja työjärjestelyihin liittyen sekä kahdelle eri 
vaihtoehdolle käyttöönoton valmistelussa ja putkien puhdistuksessa. 

Edellä todetut hakijan täydennykset koostuvat paljolti hankkeen tekni-
seen toteuttamiseen liittyvistä tarkennuksista, joiden tarkoituksena on 
osaltaan vähentää haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Näin ollen ja kun 
täydennykset eivät sisällä merkittäviä muutoksia hakemusasiakirjoissa 
esitettyyn, asianosaisille ei ole ollut tarpeen aluehallintovirastossa erik-
seen varata tilaisuutta tulla kuulluksi hakijan selitykseen liitettyjen täy-
dennysten johdosta. Hakemuksen täydentämisen myötä hanke ei myös-
kään ole muuttunut niin olennaisesti, että hakemus olisi tullut asettaa uu-
delleen julkisesti nähtäväksi.

Asiassa ei siten ole tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden vuoksi 
päätös tulisi kumota. 

5.3. Selvitysten riittävyys 

Ympäristöjärjestöjen valituksessa on katsottu, että puutteellisesti selvi-
tettyjä asioita ovat erityisesti merenpohjan sedimentin haitta-ainepitoi-
suudet, anodisen suojauksen riittävyys ja vaikutukset hylkeisiin. 
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Vesilain 16 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
tarpeelliset selvitykset sekä, jos hakemus tarkoittaa luvan saamista yri-
tystä tai toimenpidettä varten, tarvittava suunnitelma ja selvitys yrityk-
sen tai toimenpiteen vaikutuksista siten kuin asetuksella tarkemmin sää-
detään. Vesiasetuksen 3 luvussa säädetään hakemusasiain suunnitelmis-
ta. Vesiasetuksen 3 luvun 42 §:n 1 momentin mukaan hakemusasian 
suunnitelmassa tulee perustella yrityksen tarkoitus sekä selostaa suunni-
tellut työt ja toimenpiteet, yrityksen toimeenpanosta aiheutuvat, yleiseen 
tai yksityiseen etuun kohdistuvat vaikutukset sekä ne seikat, joilla on 
merkitystä yrityksen oikeudellisia edellytyksiä harkittaessa. Pykälän 
2 momentin mukaan suunnitelmassa on muun muassa esitettävä arvio 
yrityksen tuottamista hyödyistä sekä vahingoista, haitoista ja muista 
edunmenetyksistä. Vesiasetuksen 3 luvun 45 a–58 §:ssä säädetään yksi-
tyiskohtaisista vesistöä koskevista hakemuksessa esitettävistä selvityk-
sistä. 

Sotatarvikkeiden raivaamisesta, kiviaineksen kasaamisesta merenpoh-
jaan, ankkuroitavan putkenlaskualuksen käytöstä ja putken laskemisesta 
aiheutuu pohjasedimentin vapautumista ja seurauksena vesiympäristöön 
leviää sedimenttiin sitoutuneita ja huokosveteen liuenneita ravinteita, 
metalleja ja muita haitta-aineita. 

Hakemukseen liitetyissä useissa selvityksissä on tarkasteltu hankealueel-
la sijaitsevien sedimenttien laatua ja haitta-aineiden jakautumista ja mää-
rää, haitallisten aineiden vapautumista, leviämistä ja uudelleen sedimen-
toitumista. Arviot vaikutuksista perustuvat mallinnuksiin ja riskinar-
viointeihin. 

Hakija on kartoittanut putkilinjalla merenpohjan muodon, koostumuksen 
ja sedimentin ainepitoisuudet. Liikkeelle lähtevän sedimentin määrä on 
arvioitu raivauksen osalta ammuskohtaisten räjähdyskuoppien tilavuu-
den ja rakentamisen osalta kivitäytön ja putken syrjäyttämän sedimentin 
massan perusteella. Sedimentin leviäminen on mallinnettu Itämeren oloi-
hin sovitetuilla mallilaskelmilla, joissa lähtötietoina on eri vesikerrosten 
keskimääräinen virtausnopeus, suolapitoisuus ja lämpötila. Virtausno-
peus vaihtelee sekä ajallisesti että paikallisesti ja keskiarvojen käyttö 
johtaa epätarkkuuteen. Laskelmissa epävarmuus on otettu huomioon var-
muuskertoimilla 1,5 sedimentin kulkeutumismatkalle ja 2 pitoisuudelle.

Pohjasedimentin ainepitoisuudet vaihtelevat paikallisesti. Mallilaskel-
missa, joissa on arvioitu vapautuvien aineiden määrää ja leviämistä, on 
keskiarvon sijasta käytetty mittaustulosten 90. persentiiliä, eli arvoa jon-
ka alapuolella 90 % mittaustuloksista on. Tulos ottaa huomioon sen, että 
putkilinjalla on kohtia, jossa mallinnettavien aineiden pitoisuus on  pal-
jon keskiarvoa korkeampi.
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Mallinnuksissa on epävarmuustekijöitä, mutta selvityksiä voidaan pitää 
näiltä ja jäljempää ilmenevän mukaisesti muiltakin osin riittävinä vaiku-
tusten arvioimiseksi ja oikeudellisten edellytysten arvioimiseksi. 
 
5.4. Lupapäätöksen perusteleminen

Vesilain 16 luvun 23 §:n 1 momentin mukaan hakemusasiassa aluehal-
lintoviraston tulee antaa päätös, jossa se asian ratkaisun lisäksi, milloin 
hakemus hyväksytään, antaa määräykset niistä seikoista, jotka päätök-
sessä tarkoitettua toimenpidettä suoritettaessa on otettava huomioon. 
Lainkohdan 2 momentin mukaan, milloin hakemus koskee tietyn suunni-
telman mukaan toteutettavaa yritystä, suunnitelma on selostettava alue-
hallintoviraston päätöksessä tai liitettävä siihen. Päätöksen tulee lisäksi 
sisältää lausunto asiassa tehdyistä muistutuksista ja vaatimuksista ja 
määräykset siitä, miten yritys on pantava toimeen ja mitä hakijan on 
noudatettava muiden etujen suojaamiseksi sekä onko ja mitä korvauksia 
vahingosta, haitasta ja muusta edunmenetyksestä suoritettava samoin 
kuin muut päätökseen tämän lain perusteella otettavat määräykset.

Hallintolain 45 §:n 1 momentin mukaan päätös on perusteltava. Peruste-
luissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet rat-
kaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset. 

Aluehallintoviraston päätöksen perusteluissa on ilmoitettu muun muassa 
asian ratkaisuun vaikuttaneet olennaiset seikat sekä sovelletut säännök-
set. Muistutuksiin ja vaatimuksiin vastaamisen osalta on päätöksen pe-
rusteluissa on viitattu luvan myöntämisen perusteluihin ja asetettuihin 
lupamääräyksiin. Päätös on perusteltu vesilain 16 luvun 23 §:n ja hallin-
tolain 45 §:n vaatimukset täyttävällä tavalla eikä päätöksen kumoami-
seen ole syytä tällä perusteella.

5.5. Luvan myöntämisen edellytykset 

5.5.1. Sovellettavia oikeusohjeita

Vesilain 2 luvun 3 §:n mukaan rakentaminen on, jos sen tarkoitus voi-
daan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä hankkeen 
kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna, suoritet-
tava siten: 1) ettei yrityksestä aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa, 
haittaa tai muuta edunmenetystä rannan tai vesialueen omistajalle; 
2) ettei kalakantaa vahingoiteta; 3) ettei enempää kuin tarkoitetun tulok-
sen saavuttamiseksi on välttämätöntä: a) vaikeuteta vesistössä kulkemis-
ta ja puutavaran uittoa, vesivoiman käyttämistä, vesistön järjestelyä tai 
säännöstelyä, kalastuksen harjoittamista, maan kuivattamista, veden joh-
tamista nesteenä käytettäväksi tai pohjaveden ottamista; b) heikennetä
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vesistön puhdistautumiskykyä tai muutoin vahingollisesti muuteta vesi-
luontoa ja sen toimintaa; c) huononneta vesistön soveltuvuutta virkistys-
käyttöön; d) vähennetä luonnonkauneutta, kulttuuriarvoja tai ympäristön 
viihtyisyyttä, taikka e) muutoin loukata yleistä tai yksityistä etua; sekä 
4) että vesistön tai pohjaveden erilaiset käyttämistarpeet vastedeskin voi-
daan tyydyttää mahdollisimman vähäisessä määrin supistettuina.

Vesilain 2 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan, jos rakentamisesta aiheutuu 
1 momentissa tarkoitettua suurempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus 
tai rakentamiseen muutoin ei 1 momentin nojalla voida myöntää lupaa, 
on, jollei tämän luvun 5 §:stä muuta johdu, luvan myöntämisen edelly-
tyksenä, että rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtuvaan vahinkoon, 
haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattava. Hyöty on 
määrättävä siten kuin tämän luvun 11 §:ssä säädetään. 

Vesilain 2 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan rakentamisesta johtuvana 
hyötynä on pidettävä yrityksen tuottamien yleisten etujen lisäksi maa- tai 
vesialueen tahi muun omaisuuden tuottavuuden parantumisesta tai omai-
suuden hyödyksikäyttöä vaikeuttavan esteen tai haitan poistamisesta ai-
heutuvaa omaisuuden käyttöarvon lisääntymistä samoin kuin muutakin 
etua, joka yrityksen toteuttamisesta välittömästi voidaan saada. Lainkoh-
dan 2 momentin mukaan rakentamisesta johtuvana vahinkona, haittana 
ja muuna edunmenetyksenä otetaan huomioon sekä yleistä etua koskevat 
että yritykseen osallistumattoman henkilön omaisuudelle aiheutettavat 
sanotunlaiset seuraukset, niihin luettuna myös se, että luvan hakija saa 
oikeuden käyttää tiettyä rakennelmaa, aluetta tai muuta omaisuutta hy-
väkseen taikka lunastaa sen itselleen. Edunmenetyksinä pidetään tämän 
luvun 6 §:n mukaista vertailua suoritettaessa myös kustannuksia sellai-
sista vahingoista ja käyttöoikeuksista, joista hakija on yrityksen toteutta-
miseksi erikseen sopinut asianomaisen kanssa, samoin kuin vastaavassa 
tarkoituksessa hakijalle vapaaehtoisesti luovutettujen alueiden hankki-
miskustannuksia. Huomioon ei kuitenkaan oteta 11 luvun 6 §:ssä tarkoi-
tettua korotusta vastaavaa osuutta, jos sanottua pykälää olisi ilman sopi-
musta sovellettava. Lainkohdan 3 momentin mukaan, milloin hyödyn 
taikka vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen raha-arvo on vaikeasti 
määrättävissä taikka yrityksellä tai menetettävällä edulla on raha-arvon 
lisäksi muutakin merkitystä, on luvan edellytyksiä harkittaessa verratta-
va yrityksen ja menetettävän edun merkitystä yleiseltä kannalta katsottu-
na.

Vesilain 2 luvun 11 a §:n mukaan rakentamisesta aiheutuvaa hyötyä, va-
hinkoa ja haittaa tämän luvun 11 §:n mukaan arvioitaessa on otettava 
huomioon, mitä vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) 
mukaisessa vesienhoitosuunnitelmassa on esitetty hankkeen vaikutus-
alueen vesien tilaan ja käyttöön liittyvistä seikoista. 
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5.5.2. Vesienhoitosuunnitelmien merkitys

Vesienhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään muun ohella ve-
sienhoitosuunnitelman laatimisesta vesienhoitoalueille. Vesienhoito-
alueet eivät ulotu Suomen talousvyöhykkeelle, mutta hankkeen vaiku-
tukset saattavat ulottua Suomen aluevesille. 

Vesilain 16 luvun 23 a §:n mukaan lupapäätöksestä on käytävä ilmi, mi-
ten vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukainen vesienhoito-
suunnitelma on otettu huomioon. Vesienhoitosuunnitelmat eivät sellaise-
naan estä yksittäisen luvan myöntämistä, eivätkä suunnitelmissa esitetyt 
toimenpiteet tule suunnitelman perusteella sitoviksi. Vesiensuojelusuun-
nitelmissa esitetyt tavoitteet voidaan kuitenkin ottaa osaltaan lupa-asias-
sa selvityksinä huomioon, kuten lupapäätöksessä on todettu hankkeen 
mahdollisista vaikutuksista vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden saa-
vuttamiseen.

5.5.3. Luvan myöntäminen

Kaasuputken rakentaminen tekee mahdolliseksi kaasun kuljettamisen 
Venäjältä Saksaan, josta on hakijalle huomattavaa taloudellista hyötyä. 
Euroopan unionin jäsenvaltioita velvoittava Euroopan parlamentin ja 
neuvoston päätös Euroopan laajuisista energiaverkoista (1364/2006/EY) 
luettelee priorisoitujen projektien joukossa Itämeren kaasuputken. Parla-
mentin ja neuvoston päätöksen nojalla kaasuputkihankkeen tuomaa hyö-
tyä Euroopan unionin alueen energiahuollolle on pidettävä sellaisena 
yleisenä hyötynä, joka vesilain mukaisessa intressivertailussa on otettava 
huomioon.

Putken rakentamisesta aiheutuu aluehallintoviraston päätöksen peruste-
luissa kuvatulla tavalla haittaa Suomenlahden luonnolle. Selvitykset 
hankkeen vaikutuksista osoittavat riittävällä varmuudella, että haitalliset 
vaikutukset jäävät paikallisiksi ja ajallisesti rajoitetuiksi. Hankkeesta ei 
aiheudu haittaa ihmisen terveydelle. Hallinto-oikeus on todennut, että ar-
vio kaasuputkihankkeen vaikutuksista perustuu sekä selvityksiin että 
mallinnukseen. Asian luonteesta johtuu, että sekä lähtötiedot että arviot 
eri ympäristöparametrien muutoksista sisältävät runsaasti epävarmuuk-
sia. Suomenlahden pohjanläheiset virtaukset ovat monimutkaiset ja tun-
netaan huonosti. Myös pohjasedimentin ainepitoisuudet vaihtelevat pai-
kallisesti. Epävarmuuksia on arvioissa huomioitu käyttämällä varmuus-
kertoimia ja suhteuttamalla arvioituja vaikutuksia Suomenlahden nykyti-
laan. Hallinto-oikeus on katsonut, että tarkempien arvioiden laatiminen 
ei ole tarpeen lupaharkintaa varten. 
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Kaasuputken rakentaminen ja merenpohjan rakenteet vaikeuttavat kalas-
tusta ja aiheuttavat kalastajille taloudellisia menetyksiä. Vahinkoa aiheu-
tuu sekä yleiselle kalatalousedulle että yksityiselle edulle. Vahingon ra-
hallista määrää ei ole mahdollista etukäteen arvioida. Suomen talousvyö-
hykkeellä putkilinja rakennetaan yli 40 metrin syvyyteen, jossa ei sijaitse 
kalojen kutualueita eikä tunnettuja vaellusreittejä. Putkilinja vaikeuttaa 
syvällä tapahtuvaa välivesitroolausta, mistä yksittäisille kalastajille voi 
aiheutua menetyksiä. Koska troolaus pohjan lähellä on kuitenkin putki-
linjan kohdalla vähäistä, hallinto-oikeus on arvioinut, että kalataloudelle 
aiheutuva edunmenetys on rahallisesti ja myös yleiseltä kannalta vähäi-
nen suhteessa hankkeen tuomiin hyötyihin.

Ammattikalastukselle koituvista vahingoista on tehty sopimukset kalas-
tajien kanssa ja yleiselle kalatalousedulle aiheutuva haitta on määrätty 
kompensoitavaksi vuotuisella kalatalousmaksulla.

Raivaustyöt aiheuttavat vaaran räjähdysalueella liikkuville kaloille, vesi-
linnuille ja hylkeille. Luvassa on määrätty toimenpiteistä, joilla varmis-
tetaan, että vaara-alueella mahdollisesti liikkuvia eläimiä karkotetaan ja 
että räjäytyksiä ei tehdä, jos alueella on hylkeitä tai merkittäviä lintu- tai 
kalaparvia. Hallinto-oikeus on arvioinut, että hankkeesta saattaa aiheutua 
vahinkoa yksittäisille eläimille, mutta määräykset ovat riittävät estämään 
eläinpopulaatioille aiheutuvia vahinkoja.

Putkilinjan rakennustyöt aiheuttavat samennusta, joka voi karkottaa ka-
laparvia ja tämän kautta vaikuttaa hylkeiden ravinnonhakuun. Putkilinja 
itsessään peittää merenpohjaa ja supistaa tällä tavalla kalojen syönnös-
alueita pohjalla ja pohjan läheisyydessä. Putkilinja sijaitsee 40–60 met-
rin syvyydessä keskellä Suomenlahtea ja sen peittämä osuus Suomenlah-
den pohjasta on pieni. Sikäli kuin tiedetään, putkilinjan peittämän alueen 
merkitys kalojen syönnösalueena on pieni ja tämän takia myös merkitys 
hylkeiden syönnösalueena on pieni. Hallinto-oikeus on arvioinut tämän 
takia, että hankkeesta ei aiheudu merkittävää haittaa alueen hylje- tai ka-
lakannoille.

Edellä lausutun perusteella ja aluehallintoviraston päätöksen perustelui-
hin viitaten hallinto-oikeus on katsonut, että hankkeesta saatavaa hyötyä 
on pidettävä huomattavana verrattuna hankkeesta aiheutuviin edunmene-
tyksiin. Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri r.y:n ja sen hallinto-oikeu-
den päätöksen ratkaisukohdassa 5 mainittujen asiakumppaneiden vaati-
mus lupapäätöksen kumoamisesta ja hakemuksen hylkäämisestä on hy-
lättävä.

5.6. Lupamääräysten muutosvaatimukset

= = = 
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5.6.2. Anodisuojaus

Lupamääräyksen 2 täsmentäminen ei ole vaaditun mukaisesti tarpeen. 
Kaasuputkien toissijaisena korroosionsuojausmenetelmänä käytetään 
suoja-anodeja. Hakijan ilmoituksen mukaan suojaus on mitoitettu norja-
laisen Det Norske Veritas -säätiön ohjeen mukaan (DNV-OS-F-103, 
Cathodic protection of submarine pipelines by galvanic anodes). Mitoi-
tuksen mukaan suoja-anodien elinikä on 1,5–8-kertainen, keskimäärin 
nelinkertainen putkien ennakoituun 50 vuoden käyttöikään verrattuna. 
Putken ja anodien kuntoa tarkkaillaan käytön aikana. Anodimassan lisää-
minen putkeen myöhemmin on mahdollista, jos tarvetta ilmenee. Kun 
anodeista liukenee veteen eliöstölle haitallista sinkkiä, ei anodimassan 
kasvattaminen etukäteen ole tarkoituksenmukaista.

5.6.3. Sameuskynnys asennustöissä 

Hakijan arvion mukaan putken rakentamistöistä ja siihen liittyvästä am-
musten raivauksesta aiheutuu samennusta, joka ulottuu enintään kolmen 
kilometrin etäisyydelle lähteestä (>10 mg kiintoainetta/l). Samennuksen 
kesto jokaisessa kohteessa on enintään 2–3 vuorokautta. Räjäytyksistä 
johtuva samennus ulottuu pohjasta pintaan, putkenlaskusta ja muista 
töistä johtuva samennus jää syvempiin vesikerroksiin. Samennuksen 
mukana vesimassaan leviää sedimenttiin sidottuja ja pohjan huokosve-
teen liuenneita aineita, kuten ravinteita, metalleja ja orgaanisia myrkky-
jä. 

Hallinto-oikeus on arvioinut, että samennuksesta ei aiheudu merkittävää 
haittaa Suomenlahden luonnolle tai muille intresseille. Töiden rajoitta-
minen asettamalla asennustöille sameuskynnys, jonka ylittyessä työt on 
keskeytettävä, ei ole tämän takia tarpeen. Vaatimus lupamääräyksen 4 
täydentämisestä on hylättävä.

5.6.4. Sallitut ajat 

Putkilinjalla olevien sotatarvikkeiden räjäyttäminen aiheuttaa paineaal-
lon, joka voi vahingoittaa tai tappaa räjähdyksen lähialueella olevia kalo-
ja, lintuja tai hylkeitä. Luvan määräyksessä 17 on määrätty varotoimista, 
joilla varmistetaan, että merinisäkkäitä, merilintuja tai kalaparvia ei ole 
räjäytysalueella.

Putkilinjalla tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse kalojen kutu-
alueita tai tärkeitä lintujen tai hylkeiden ruokailualueita. Rakentamisen 
ja räjäytysten aiheuttama samennus ei ulotu niin kauas työkohteista, että 
se voisi vaikuttaa haitallisesti kalojen lisääntymiseen tai lintujen ja hyl-
keiden ravinnonhankintaan. Määräyksen 19 mukaan sotatarvikkeiden 
raivauksessa on vältettävä kalojen ja hylkeiden lisääntymisaikoja.
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Hallinto-oikeus on pitänyt luvassa annettuja määräyksiä riittävinä. Kos-
ka rakentamisesta ei ole odotettavissa haittoja kalojen tai muiden eläin-
ten lisääntymiselle tai ravinnonhankintaan, ei ole tarpeen määrätä raken-
tamiselle kieltoaikoja. 

= = =

5.6.6. Uudet tynnyrit

Hakija on kartoittanut merenpohjassa olevat tynnyrit putkilinjoilta ja rai-
vattavien sotatarvikkeiden lähistöltä sekä arvioinut kunkin tynnyrin tyy-
pin, koon ja kunnon. Tynnyrit ovat enimmäkseen rikkinäisiä ja niiden si-
sältö on ollut osittain tai kokonaan kosketuksissa meriveteen. Hakija on 
ilmoittanut vastineessaan, että kaikki asennuskäytävällä (± 7,5 m) sijait-
sevat tynnyrit kierretään asennuksen aikana. Tynnyreiden tarkat sijainnit 
ovat tiedossa, ja asennustekniikan johdosta kaikki merenpohjassa tunnis-
tetut esineet voidaan kiertää. Hakija on kertonut 26.5.2010 toimittamas-
saan lisälausumassa, että sotatarvikkeiden raivaus ei ole vaikuttanut lähi-
alueiden tynnyreihin. Ottaen huomioon aluehallintoviraston päätöksen 
lupamääräyksen 4, joka sisältää velvoitteen yleiseen varovaisuuteen 
asennustyössä, hallinto-oikeus on katsonut, että tynnyreitä koskevan li-
sämääräyksen antaminen ei ole tarpeen.

5.6.7. Kala- ja pohjaeläinseuranta

Luvassa on määrätty noudattamaan eräin täydennyksin hakijan esittämää 
tarkkailuohjelmaa (8.2.2010, versio C2), jonka kohta 6.4 "Selkärangatto-
mien pohjaeläinyhteisöjen palautuminen ja muutos" koskee pohjaeläin-
tarkkailua. Ohjelman mukaan pohjaeläinnäytteet otetaan kolmella linjal-
la kohtisuoraan putkilinjaan nähden sekä HELCOM-näytteenottopisteillä 
LL7, LL5 ja LL6A. Näytteet otetaan poikkilinjojen asemilla kerran en-
nen aloittamista, rakentamisen jälkeen sekä vuosittain kolmen vuoden 
ajan rakentamisen jälkeen ja HELCOM-asemilla ennen ensimmäisen lin-
jan asentamista ja vuosittain viiden vuoden ajan ensimmäisen linjan val-
mistumisen jälkeen. Näytteenotot, näytteiden käsittely ja lajinmääritys 
tehdään HELCOM-standardin mukaisesti. Lisäksi seurataan visuaalisesti 
videokuvaamalla epifauna Sandkallanin alueella ja putkilinjalla. Hallin-
to-oikeus on pitänyt ohjelmaa tältä osin riittävänä ja hylännyt valittajien 
vaatimuksen viranomaisten hyväksymästä pohjaeläintarkkailusta aiheet-
tomana.

Tarkkailuohjelmaan sisältyy kalatalouden osalta kalastajille suunnattu 
tiedustelu, jonka tarkoituksena on selvittää kalastajien kokemuksia put-
kilinjan vaikutuksista kalastukseen sekä kalastajien käyttämien troolive-
tojen vertailu ennen ja jälkeen putken rakentamisen.
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Meren pohjalla kaasuputkilinjalla ei ole tiedossa kalojen kutualueita, tär-
keitä syönnösalueita eikä kalojen vaellusreittejä. Tämän takia on epäto-
dennäköistä, että putken rakentaminen tai käyttö aiheuttaisi kalakannois-
sa tai kalojen käyttäytymisessä sellaisia muutoksia, joita on tarpeen tark-
kailla. Räjähteiden raivaus ja putkien asennustyöt aiheuttavat veden sa-
mentumista ja merenpohjassa olevien ravinteiden ja muiden aineiden le-
viämistä ympäristöön. Vaikutukset ovat lyhytaikaisia ja paikallisia ja 
kohdistuvat vaikutusalueella tilapäisesti oleviin kaloihin. Tältäkään osin 
ei ole odotettavissa kalakannoissa tai kalojen vierasainepitoisuuksissa 
sellaisia muutoksia, joita on tarpeen tarkkailla. Lupamääräyksessä 31 on 
määrätty luvan saajan tehtäväksi selvitys hankkeen kalataloudellisista 
vaikutuksista. Tarkkailuohjelmaa voidaan tarvittaessa tarkentaa. Hallin-
to-oikeus on pitänyt tarkkailuohjelmaa riittävänä myös kalatalouden 
osalta ja on tämän takia hylännyt vaatimuksen tarkkailumääräyksen täy-
dentämisestä.

5.7. Yhteenveto

Edellä lausutun perusteella, ja kun muutoin otetaan huomioon aluehal-
lintoviraston päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet 
sekä hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, 
aluehallintoviraston päätökseen muuttamiseen ei ole perusteita. 

5.8. Töidenaloittamislupa

Vesilain 2 luvun 26 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan aluehallintoviras-
to voi lupapäätöksessään oikeuttaa hakijan ryhtymään jo ennen päätök-
sen lainvoimaiseksi tulemista yrityksen toteuttamista tarkoittaviin töihin 
ja työn suorittamiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin (töidenaloittamislu-
pa). Tällainen lupa voidaan myöntää, jos töiden kiireellistä aloittamista 
on pidettävä tärkeänä pitkäaikaiseen, hakemuksen perustana olevaan ra-
kentamissuunnitelmaan sisältyvän työn aloittamiseksi tai valmistamisek-
si.

Lainkohdan 2 momentin mukaan töiden aloittamisluvassa voidaan 
myöntää oikeus vain sellaisiin töihin ja toimenpiteisiin, joiden suoritta-
misen jälkeen olot voidaan olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi 
siinä tapauksessa, että lupa evätään tai sen ehtoja muutetaan. Työt ja toi-
menpiteet on lupapäätöksessä mahdollisuuksien mukaan yksilöitävä.

Lainkohdan 3 momentin mukaan töidenaloittamislupaa koskevassa pää-
töksessä hakija on, ellei hakijana ole valtio, kunta tai kuntainliitto, vel-
voitettava asettamaan ennen töihin ryhtymistä hyväksyttävä vakuus nii-
den vahinkojen, haittojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätök-
sen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voi aiheuttaa.
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Asiassa ei ole ilmennyt sellaisia seikkoja, että töiden aloittaminen tulisi 
keskeyttää tai kieltää. Töidenaloittamisluvan edellytysten täyttymisen 
osalta hallinto-oikeus on viitannut aluehallintoviraston päätöksen perus-
teluihin.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

SA Eestimaa Looduse Fond ja sen asiakumppanit ovat valituksessaan 
vaatineet, että Vaasan hallinto-oikeuden ja Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston päätökset kumotaan ja Nord Stream AG:n hakemus hylätään. Li-
säksi valittajat ovat vaatineet, että kaasuputken rakentaminen keskeyte-
tään muutoksenhaun tutkimisen ajaksi. 

Muutoksenhakijat ovat lisäksi vaatineet, että kansainvälisen asiantuntija-
ryhmän tulee suorittaa puolueeton tutkimus ympäristövaikutusten ar-
vioinnista ja riskianalyysistä. Asiantuntijoiden tulee arvioida esitettyjen 
tutkimusten ja ympäristövaikutusarvioiden sekä niissä käytettyjen mene-
telmien oikeellisuus ja luotettavuus. Asiantuntijoiden riittämättömiksi to-
teamat selvitykset tulee täydentää ennen mahdollista uutta lupakäsitte-
lyä. 

Vaatimustensa tueksi muutoksenhakijat ovat uudistaneet asiassa aikai-
semmin esittämänsä ja lisäksi esittäneet muun ohella seuraavaa:

1. Virheelliset perusteet 

Lupapäätös perustuu yksipuoliseen aineistoon. Nord Stream AG on toi-
mittanut lupaviranomaiselle ja Vaasan hallinto-oikeudelle harhaanjohta-
via tulkintoja, joiden perusteella hallinto-oikeus on tehnyt virheelliset 
johtopäätökset selvitysten laadusta ja kattavuudesta. 

Selvitykset eivät täytä tieteellisiä kriteereitä, vaan ne ovat hakijan arvioi-
ta. Sellaiset aikaisemmat ja uudet tutkimukset, jotka eivät tue hakijan 
oletuksia, on tahallisesti jätetty pois selvityksistä. Selvityksiä on tehty 
menetelmillä, joilla on saatu haitta-arvioiden perusteena olevat taustatie-
dot näyttämään todellista vähemmän haitallisilta. Koska lupaviranomai-
nen ei ole arvioinut selvitysten oikeellisuutta, ympäristövaikutusten ar-
viointi on kokonaisuutena puutteellinen.

Lupaviranomainen tai hallinto-oikeus ei ole tutkinut, mistä erittäin suu-
ret epävarmuudet johtuvat. Mikäli epävarmuuksien syytä ei selvitetä, tu-
lisi päätös tehdä yleisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja käyttää 
kaikissa arvioissa haitallisinta mahdollista lähtöarvoa tai vaikutusarviota. 
Useissa tapauksissa epävarmuuden syy löytyy puutteellisesta mittauk-
sesta tai tutkimuksesta. 
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1.1 Sedimenttitutkimusten puutteet 

Hakijayhtiö on tutkinut sedimenttejä puutteellisesti, minkä seurauksena 
tulosten keskiarvo on saatu alhaiseksi ja vaihtelu suureksi. Puutteellinen 
tutkimus on peitetty epävarmuuden käsitteeseen. Kyseessä ei ole sellai-
nen epävarmuus, joka esiintyy hyvin tehdyssä tutkimuksessa tilastollisen 
tiedon käsittelyn epävarmuutena, vaan kyse on itse tutkimuksen epävar-
muudesta. 

Hakijayhtiön tutkimukset antavat tuloksiksi huomattavasti alhaisemmat 
pitoisuudet kuin joissakin aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Pir-
jo Isosaari on julkaissut (2002, 2004) yksityiskohtaiset tutkimukset diok-
siinin pitoisuuksien jakaumasta Kymijoen vaikutusalueella. Kymijoen 
vaikutuksesta kolmasosa Suomenlahdesta on lievästi saastunut ja sen li-
säksi on muita pistelähteitä, joiden seurauksena sedimenteissä on diok-
siinia 50 pg/g:sta alkaen aina 500 pg/g pitoisuuksiin asti (WHO-TEQ). 

Hakijayhtiö on väittänyt tehneensä kesällä 2009 kattavan selvityksen 
alueella painottaen erityisesti dioksiineja. Kuitenkin vain yksi näyte on 
otettu kriittiseltä alueelta (64 pg/g) ja 20 näytettä sellaisilta alueilta, jotka 
on kauempana kriittiseltä alueelta ja joissa pitoisuudet ovat alle 8 pg/g. 
Tällaisella näytteenotolla keskiarvo on saatu näyttämään alhaiselta. Tie-
teellisesti epätyydyttävällä tavalla saatua alhaista keskiarvoa on puoles-
taan käytetty riskianalyysin perusteena. Ottamalla tarkoituksellisesti suu-
rin osa näytteistä vähän saastuneelta alueelta voidaan väittää, että sedi-
mentit eivät ole saastuneita. Muiden tutkimusten antamien tietojen pe-
rusteella tulosta voidaan pitää epäluotettavana.

Lisäksi sedimenttejä on tutkittu vain niiden pintakerroksesta. Räjäytyk-
set ja putken reitille laskettavan kiviaineksen lasku liikuttavat sediment-
tejä hieman syvemmältä kuin niitä on tutkittu. Lisäksi ne paljastavat vie-
lä syvemmällä olevia sedimenttikerroksia. Syvistäkin kerroksista voi si-
ten liueta haitta-aineita mereen. 

1.2 Terveysriskit ja varovaisuusperiaate 

Useissa ympäristövaikutusten arviointikohdissa tuloksia on vastaavalla 
tavalla vääristelty. Tämä koskee myös väitettä siitä, että hankkeesta ei ai-
heudu haittaa ihmisten terveydelle. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana sekä Viron viranomaiset, viro-
laiset asiantuntijat että Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA) 
antoivat lausuntoja, joiden mukaan kaloissa jo nykyään oleva haitallisten 
aineiden taso yhdistettynä päästöistä kumuloituvaan haitallisten aineiden 
kertymään johtaa siihen, että kalojen syönti tulee aiheuttamaan terveys-
haittoja. Viranomaisten lausuntoja on pidettävä yhtiön lausuntoja päte-
vämpinä. Yhtiön lausunnot ovat puolueellisia ja niihin vaikuttaa sen saa-
ma taloudellinen etu. 
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Yleisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti EVIRAn ja vastaavien viran-
omaisten esittämien terveyshaittojen kumoamiseksi olisi tarvittu huo-
mattavasti paremmat selvitykset. Lupapäätöksessä ei voida antaa riittä-
viä ehtoja haittojen minimoimiseksi, jos niiden arvioimiseksi ei ole esi-
tetty riittäviä tietoja. 

1.3 Täydennysselvitykset

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä yhteysviranomainen luetteli 
lausunnossaan suuren joukon selvityksiä, joita oli täydennettävä. Lupa 
myönnettiin heti viimeisten selvitysten toimittamisen jälkeen. Jo tästä 
syystä täydennettyjä selvityksiä ei ole mitenkään voitu ottaa huomioon 
lupapäätöstä tehtäessä. Selvitykset ovat joka tapauksessa puutteellisia.

1.4 Uudet tynnyrit 

Tutkimusten loppuvaiheessa kerrottiin useista uusista tynnyreistä. On to-
dennäköistä, että osassa tynnyreistä on ollut haitallisia aineita tai jopa 
kemiallisen sodankäynnin aineita. Joidenkin tynnyreiden sisältö saattaa 
olla lisäksi kokonaan tai osittain jäljellä. Selvitykset tynnyreistä ja rai-
vaustyössä mahdollisesti niistä vapautuvista aineista ovat puutteellisia. 
Myöskään riskiarviota myrkkyjen leviämisestä ei ole tehty riittävän kat-
tavasti. Selvitykset niistä tulivat vasta tammikuussa 2010, joten niitä ei 
ole voitu ottaa huomioon Espoon sopimuksen mukaisissa neuvotteluissa. 

Eräät asiantuntijat esittivät lausunnoissaan, että merenpohjan tynnyreissä 
voisi olla voimakasta myrkkyä (KCN). Esitetyn skenaarion mukaan 
myrkky liukenisi räjäytyksen vuoksi mereen. Neljä vuorokautta myrkyn 
vapautumisen jälkeen se olisi esitetyllä virtausnopeudella (1–2 cm/s) le-
vinnyt neljän neliökilometrin alueelle ja tappanut vähintään puolet sen 
alueen eliöistä. Tällaista vaikutusta on pidetty vähäisenä ja sallittavana. 
Todellisuudessa virtausnopeudet ovat usein paljon tuota arviota suurem-
mat (ensimmäisten räjäytysten raportit). Koska myrkky saattaa levitä 
isommalle alueelle, riski ihmisille aiheutuvasta terveyshaitasta on suuri. 

1.5 Hyljetutkimukset 

Esimerkki tietojen yksipuolisesta tulkinnasta on myös hylkeiden ruokai-
lualueiden arviointi. Yhtiö on perustanut arvionsa vanhoihin tutkimuk-
siin, joiden mukaan hylkeet ruokailevat matalissa rantavesissä. Näiden 
tutkimusten tekoaikana ei ollut mahdollista havaita hylkeitä syvissä ve-
sissä eikä seurata niiden liikkeitä muualla kuin matalissa vesissä. 
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Virolaiset asiantuntijat ovat tehneet uusia tutkimuksia nykyaikaisin väli-
nein ja osoittaneet, että hylkeet ruokailevat myös niillä alueilla, joille 
putki lasketaan ja joilta räjäytetään sotatarvikkeita. Yhtiö on kiistänyt 
näiden tutkimusten merkityksen. Ne ovat kuitenkin selvästi kattavampia 
kuin yhtiön viittaamat vanhat tutkimukset. Yhtiön olisi pitänyt joka ta-
pauksessa täydentää tutkimuksiaan ja osoittaa virolaiset tutkimukset vää-
riksi. 

1.6 Ympäristövaikutusten arvioinnin puutteiden merkitys 

Ympäristönsuojelulain 9 §:n mukaisesti Suomen aluevesillä tai talous-
vyöhykkeellä ei saa ryhtyä toimeen, josta voi aiheutua merensuojelulais-
sa tarkoitettua meren pilaantumista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuo-
lella. Merensuojelulain mukaan meren pilaantumista aiheuttavaan toi-
meen ryhtyminen on kielletty. Meren pilaantumista aiheuttavaksi toi-
meksi katsotaan toiminta, jossa suoraan tai välillisesti joutuu mereen ai-
netta, joka voi vahingoittaa elollisia luonnonvaroja tai meren elämää. 
Merensuojelulain 10 § kieltää antamasta lupaa saman lain 1 §:n vastai-
seen toimintaan. 

Luvassa annettavien ehtojen määrittämiseksi tarvitaan riittävät tiedot 
meren tilasta ja rakentamisesta aiheutuvien päästöjen (esimerkiksi meren 
pohjasta leviävien ja liukenevien sedimenttien muodossa) määrästä ja 
niiden aiheuttamista haitoista. Käytetyillä menetelmillä ympäristövaiku-
tusten arviointi ei ole riittävän kattava, jotta sitä voitaisiin käyttää luvan 
myöntämisen perusteena. 

Näistä syistä ympäristövaikutusten arviointi on puutteellinen ympäristö-
vaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 17 §:n 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla. Mainitusta syystä lupa ja hallinto-oikeuden päätös ovat 
puutteellisia ympäristönsuojelulain, merensuojelulain ja vesilain kannal-
ta. 

2. Espoon sopimuksen ja kahdenvälisen sopimuksen noudattamisen lai-
minlyönti 

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan hankkeen rajat ylittävät vaikutuk-
set on selvitetty Espoon sopimuksen sekä Suomen ja Viron kahdenväli-
sen sopimuksen mukaisesti. 

Suomen ja Viron välisessä sopimuksessa valtioiden rajat ylittävien ym-
päristövaikutusten arvioinnista (SopS 51/2002) todetaan, että neuvottelut 
aloitetaan viipymättä, kun arviointiasiakirjat on toimitettu neuvotteluosa-
puolille. Neuvottelujen käymisen aikana oleellisen tärkeitä asiakirjoja ei 
kuitenkaan ollut edes Suomen lupaviranomaisen käytettävissä. Luvan 
hakija toimitti osan asiakirjoista vasta sen jälkeen, kun Suomen viran-
omainen oli jo todennut neuvottelut päättyneiksi.  
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Lausunnossaan ympäristövaikutusten arvioinnista Uudenmaan ympäris-
tökeskus esitti pitkän luettelon tarvittavista lisäselvityksistä. Osa niistä 
on ollut oleellisen tärkeitä rajat ylittävien vaikutusten arvioimiseksi. 
Lausunnossaan Uudenmaan ympäristökeskus edellytti, että eri maiden 
lausunnoissa esitettyihin lisätietopyyntöihin toimitetaan vastaukset. Kun 
vastauksia toimitettiin vasta neuvottelujen jälkeen, menettely ei ole ollut 
kahdenvälisen sopimuksen mukaista.

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 
yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) 5 artiklan mukaan, 
kun ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ovat valmiit, aiheuttajaosa-
puoli aloittaa viipymättä neuvottelut kohdeosapuolen kanssa muun 
muassa ehdotetun hankkeen mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä vai-
kutuksista sekä toimista tällaisten vaikutusten vähentämiseksi tai poista-
miseksi. Sopimusta tulkittaessa asiakirjojen ei voida katsoa olevan val-
miita, jos niistä puuttuu yhteysviranomaisen vaatimia selvityksiä, jotka 
ovat lupamenettelyn kannalta oleellisia. 

Kahdenvälisissä neuvotteluissa toinen osapuoli ei myöskään voi yksi-
puolisesti todeta, että tiedot ovat riittävät. Suomen ja Viron välisen sopi-
muksen 13 artiklaa ei myöskään ole otettu huomioon. Keskeneräiset 
asiakirjat neuvottelujen aluksi esiteltiin 29.4.2009. Asiakirjoista puuttui 
tuolloin oleellisia osia. Osa tiedoista oli ja on edelleen valikoidusti han-
kittuja ja niitä voidaan pitää harhauttavina. Niissä oli arvioitu ympäristön 
tilaa, vaikutuksia ympäristöön ja riskejä tarkoituksellisesti vähätellen. 
Mainitulla perusteella hallinto-oikeuden päätöksen perustelu, jonka mu-
kaan menettelyä ei ole muutoinkaan pidettävä lainvastaisena, on virheel-
linen. 

Uudenmaan ympäristökeskus yhteysviranomaisena on pitänyt selvityk-
siä pääosin riittävinä. Uusissa, vuoden 2010 puolella toimitetuissa selvi-
tyksissä, on kuitenkin oleellisia lisätietoja alkuperäisiin tietoihin verrat-
tuina. Esimerkiksi tynnyreiden määrästä on annettu aivan erilaiset tiedot 
kuin ennen kahdenvälisiä neuvotteluja. Vuoden 2010 tietojen valossa 
selvitykset eivät ole olleet riittäviä neuvottelujen alkaessa eivätkä tiedot 
vieläkään ole riittävät.

Näistä syistä ympäristövaikutusten arviointi on ollut sekä Espoon sopi-
muksen että Suomen ja Viron välisen sopimuksen vastaista.

3. Lupapäätöksen ja hallinto-oikeuden päätöksen puutteelliset perustelut

Lupapäätöksessä on useita oleellisia ja merkityksellisiä kohtia, joita ei 
ole lainkaan perusteltu. Luvassa on todettu muun muassa, että selvityk-
set ovat riittäviä, mutta ei ole perusteltu, mitkä seikat ja selvitykset anta-
vat mahdollisuuden tällaiseen johtopäätökseen. Kun selvitykset ovat ym-
päristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (YVA-laissa)
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tarkoitetun yhteysviranomaisen lausunnon mukaan puutteellisia (vaikka 
täyttävätkin YVA-lain vaatimukset), perusteluissa tulisi ilmoittaa, minkä 
lisätietojen perusteella selvityksiä voidaan pitää riittävinä. 

Myös hallinto-oikeuden päätöksen perustelut ovat puutteelliset. Hallinto-
oikeuden päätöksessä on esimerkiksi koskien anodisuojausta todettu, 
että suojaus on hakijan ilmoituksen mukaan mitoitettu norjalaisen Det 
Norske Veritas -säätiön (DNV) ohjeen mukaan (DNV-OS-F-103, Catho-
dic protection of submarine pipelines by galvanic anodes) ja että mitoi-
tuksen mukaan suoja-anodien elinikä on 1,5–8-kertainen, keskimäärin 
nelinkertainen putkien ennakoituun 50 vuoden käyttöikään verrattuna. 

Hakijan ilmoitus ei ole riittävä peruste. Det Norske Veritaksen ohjeet ei-
vät ole erehtymättömiä. Kun lisäksi otetaan huomioon, että aurinkotuu-
len aiheuttama sähkövirtojen induktio metallirakenteisiin on voimak-
kaampaa pohjoisessa kuin etelässä, laskelmat ja arviot olisi tullut esittää 
avoimesti. 

Hallintolaki edellyttää, että kaikki seikat ja selvitykset on ilmoitettava. 
Lupapäätöksessä ei ole kerrottu, miten ympäristönsuojelulain 42 §:n 
vaatima haitattomuus on todettu. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, 
että rakentamisesta ei yhdessä muiden toimintojen kanssa aiheudu ympä-
ristön pilaantumista tai sen vaaraa. Muut toiminnot ovat saastuttaneet ja 
saastuttavat edelleen Itämerta. Itämeren kalojen ravintokäytölle on jo 
asetettu rajoituksia. Kaasuputken asentamisen aiheuttamat vähäisetkin 
päästöt sedimenteistä lisäävät kuormitusta ja vähentävät kalojen kelpoi-
suutta ravintokäyttöön. Kokonaan perustelematta on, mitkä seikat osoit-
tavat, että vähäiset haitta-aineiden pitoisuudet eivät joutuisi ravintoket-
juun niiden vuosien aikana, jolloin sedimenteistä vapautuvat aineet pa-
lautuvat sedimentteihin. 

4. Vesienhoitosuunnitelmien merkitys 

Hallinto-oikeus on tulkinnut virheellisesti vesienhoitosuunnitelmien 
merkitystä lupapäätökseen. Sellaiseen toimeen ei saa ryhtyä, joka estää 
veden hyvän tilan saavuttamisen. Tavoitteet tulee siis ottaa muutenkin 
huomioon kuin selvityksinä. Valittajat ovat viitanneet korkeimman hal-
linto-oikeuden 20.8.2010 antamaan ratkaisuun taltionumero 1869. 

5. Merensuojelulain huomiotta jättäminen

Lupaviranomainen ja hallinto-oikeus ovat jättäneet ottamatta huomioon 
ympäristönsuojelulain 9 §:n mukaisen kiellon ryhtyä toimeen, josta voi 
aiheutua meren pilaantumista. 
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Merensuojelulain 1 §:n 2 momentin mukaan tällaisiksi meren pilaantu-
mista aiheuttaviksi toimiksi katsotaan toiminta, josta mereen joutuu joko 
suoraan tai välillisesti ainetta tai energiaa, joka voi vaarantaa ihmisen 
terveyden, vahingoittaa elollisia luonnonvaroja tai meren elämää, estää 
kalastusta tai muuta oikeutettua meren käyttöä, huonontaa meren käyttö-
mahdollisuuksia, vähentää viihtyisyyttä tai aiheuttaa muuta näihin rin-
nastettavaa haittaa. Merensuojelulain mukaan lupaa tällaiseen toimeen ei 
ole mahdollista myöntää. 

Sedimenttien leviämisestä johtuen edellä mainitussa kohdassa esiintyvät 
haitat leviävät Suomen rannikkovesiin, aluevesille, talousvyöhykkeelle, 
toisen valtion aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Vaikka varsinaista ihmi-
sen terveyden vaarantavaa haittaa ei aiheutuisi, rakentaminen vahingoit-
taa meren elämää, estää kalastusta ja huonontaa meren käyttömahdolli-
suuksia. Osa vaikutuksista ulottuu pitkälle aikavälille, koska myrkkyjen 
siirtyminen sedimenteistä ravintoketjuun tapahtuu pidemmän aikavälin 
kuluessa. Osa myrkyistä on hajoamattomia ja kertyviä (dioksiinit), joten 
vähäinenkin altistus kumuloituu. 

6. TEN-E:n (energia-alan Euroopan laajuiset verkot) suhde muihin Itä-
meren strategioihin 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös n:o 1364/2006/EY, jossa on 
lueteltu ensisijaisesti tärkeät kaasuputket, pitäisi arvioida osana kokonai-
suutta, johon liittyvät muut Itämeren tilaan vaikuttavat strategiat ja pää-
tökset, kuten HELCOM:in Baltic Sea Action Plan (Krakova 2007), ja 
EU:n Itämeri-strategiassa määritellyt ympäristöprioriteetit. 

Molempien viimeksi mainittujen asiakirjojen tavoitteena on vähemmän 
saastunut Itämeri, jonka kaloja olisi turvallista syödä, sekä toimenpiteitä 
saastumisen vähentämiseksi. Jopa varovaisimmissa arvioissa on oletettu, 
että meren pohjan muokkaus ja kaasuputken rakentaminen vaikuttavat 
ympäristöön vähintään seuraavat 15 vuotta. Tämän vuoksi kaasuputken 
rakentaminen on myös vastoin HELCOM:in tavoitteita ja EU:n Itämeri-
strategiaa.   

Nord Stream AG on antanut 11.10.2010 saapuneen lausuman valituk-
sen johdosta. 

Lausumassaan yhtiö on vaatinut valituksen jättämistä tutkimatta tai hyl-
käämistä. Rakennustyöstä on huomattava osa jo toteutettu. Sotatarvik-
keiden raivaustyö on saatu päätökseen ja puolet kiviaineksen sijoitukses-
ta ja ankkuroidulla laskualuksella tapahtuvasta putkenlaskusta on jo teh-
ty. Hankkeen vaikutusten seurannasta saaduista tuloksista ilmenee, että 
hankkeesta aiheutuneet ympäristövaikutukset ovat huomattavasti vähäi-
sempiä kuin lupahakemuksessa ja lupapäätöksessä on ennakoitu.
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Nord Stream AG on antanut valituksen johdosta 10.11.2010 saapuneen 
selityksen. 

Yhtiö on vaatinut, että valitus jätetään kokonaan tutkimatta. Vaatimus, 
että kansainvälisen asiantuntijaryhmän tulee suorittaa puolueeton tutki-
mus ympäristövaikutusten arvioinnista ja riskianalyysistä, ei perustu so-
vellettavaan lakiin. Muilta osin valituksessa ei ole esitetty perusteita, jot-
ka osoittaisivat, että lupaedellytykset vesilain ja muiden sovellettavien 
lakien säännökset huomioon ottaen eivät olisi täyttyneet. Yhtiö on uudis-
tanut aikaisemmin esittämänsä ja todennut, että yhtiö on jo vastannut sa-
mansisältöisiin valitusperusteisiin hallinto-oikeudessa.

Eniten ympäristövaikutuksia aiheuttavat työvaiheet, kuten sotatarvikkei-
den raivaaminen ja kiviaineksen kasaaminen ennen putkenlaskua, on jo 
tehty. Töidenaloittamisluvan täytäntöönpanon kieltäminen tuottaisi vain 
vähän lisähyötyä ympäristön sekä valittajien oikeuksien ja etujen kannal-
ta. Odottamattomia ympäristövaikutuksia ei ole aiheutunut. Töidenaloit-
tamislupa on tärkeä, jotta voidaan varmistaa Solitaire-aluksen saaminen 
hankkeen käyttöön. Mainittu alus on ainoa dynaamisesti asemoitu alus.

Putkilinjojen rakentamisesta ja käytöstä aiheutuvia vaikutuksia tarkkail-
laan lupapäätöksessä asetettujen tarkkailuvelvoitteiden mukaisesti. Li-
säksi yhtiö tarkkailee Viron ulkoministeriön 7.6.2010 myöntämän tie-
teellisen meritutkimuksen suorittamista koskevan luvan n:o 71 nojalla 
Suomessa suoritettavista rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvia rajat 
ylittäviä vaikutuksia, jotka saattavat vaikuttaa Viron talousvyöhykkee-
seen. Tarkkailuohjelmaa laadittaessa on otettu huomioon Viron ympäris-
töministeriön ehdotus ja ohjelma toteutetaan asemilla, jotka sijaitsevat 
lähellä Suomen vesillä olevia kiviaineksen sijoituskohtia ja sotatarvik-
keiden raivauskohtia.

Merenpohjaa reitin varrella on muokattu siten, että asennettuun putkilin-
jaan ei kohdistu liiallista kuormitusta. Näissä valmistelutöissä meren-
pohjaan on sijoitettu useita putkilinjaa paikallisesti tukevia kiviainespen-
kereitä sekä rakennettu kivialusta korkeapainehitsausta varten. Korkea-
painehitsauksessa kaksi putkijaksoa eli Venäjältä tuleva jakso 1 ja Ruot-
sista tuleva jakso 2 yhdistetään merenpohjassa toisiinsa.

Suunnitelman mukaan putkilinjojen 1 ja 2 penkereitä varten kiviainesta 
sijoitettaisiin ennen putkilinjan 1 laskua 163 946 kuutiometriä. Odotettua 
heikomman maaperän johdosta sijoitettavaa ainesta jouduttiin kuitenkin 
lisäämään uudelleensuunnittelun ja vahvistamisen vuoksi kaikkiaan yh-
teensä 219 398 kuutiometriin. Suunnitelman muutoksista on ilmoitettu 
asianmukaisesti viranomaisille 22.4.2010 päivätyssä raportissa Etelä-
Suomen aluehallintoviraston lupapäätöksen lupamääräyksen 6 mukaises-
ti.
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Kiviaineksen sijoitusta on tarkkailtu ja tulokset esitetty toisen vuosinel-
jänneksen tarkkailuraportissa. Eniten kiviainesta (122 410 kuutiometriä 
eli 56 prosenttia kaikesta ennen putkenlaskua sijoitettavasta kiviainek-
sesta) on sijoitettu putkijaksojen liitoskohtaan. Tätä sijoitusta on tark-
kailtu ja havaittuja vaikutuksia on verrattu vesitalouslupahakemuksessa 
ennakoituihin vaikutuksiin. Vertailussa on todettu, että kiviaineksen si-
joituksen ympäristövaikutukset on arvioitu sekä ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä että lupahakemuksessa asianmukaisesti. Nämä vai-
kutukset eivät ole merkittäviä eikä niistä aiheudu Viroon ulottuvia rajat 
ylittäviä vaikutuksia.  

Yhtiö on esittänyt muun ohella tiivistelmän tuloksista, joita rakennustöi-
den ympäristötarkkailusta on saatu heinäkuuhun 2010 mennessä sekä 
vertailun hakemuksessa esitettyihin arvioihin. 

Kilometrikohdan 350 itäpuolella oleva 227 kilometrin osuus putkilinjas-
ta (61 prosenttia koko pituudesta Suomessa) asennetaan lupamääräyksen 
3 mukaisesti dynaamisella putkenlaskualuksella (Solitaire). Dynaamisen 
asemoinnin ansiosta alus pysyy paikoillaan ilman ankkureita, jolloin ai-
noat vaikutukset merenpohjaan aiheutuvat putkilinjasta. Alusta käyttä-
mällä saadaan minimoitua myös sotatarvikkeiden raivaustarve sekä vä-
hennettyä ulkopuolisiin aluksiin kohdistuvat asennustyön aikaiset häi-
riöt.

Sotatarvikkeiden raivausta koskevan lopullisen tarkkailuraportin keskei-
set päätelmät ovat seuraavat:

Virtaukset on mitattu lupaehtojen mukaisesti ennen räjäytyksiä koko ve-
sipatsaassa. Keskimääräinen virtausnopeus oli alle 0,2 m/s, eivätkä poh-
janläheiset virtaukset noin 5 metriä merenpohjan yläpuolella ylittäneet 
arvoa 0,3 m/s. Hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien määritelmien mukaisia 
jatkuvia vahvoja virtoja ei havaittu.

Räjäytysten aiheuttamien kraattereiden koko tarkistettiin kunkin räjäy-
tyksen jälkeen. Kraattereiden mitatun tilavuuden perusteella sotatarvik-
keiden raivauksen vapauttamien sedimenttien kokonaismäärä oli huo-
mattavasti vähäisempi eli noin 9 prosenttia (425 kuutiometriä) arvioidus-
ta määrästä (4 748 kuutiometriä). Kraattereiden havaittiin olevan lupaha-
kemuksessa ja vaikutusarvioinneissa ennakoitua huomattavasti matalam-
pia.
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Sedimenttien leviämistä välittömästi räjäytyksen jälkeen seurattiin vii-
dessä raivauskohteessa. Kohonneita sameusarvoja alimmassa 10–15 
metrin vesikerroksessa merenpohjan yläpuolella mitattiin ainostaan kah-
dessa kohteessa. Arvot olivat korkeimmillaankin alhaisia (alle 10 NTU). 
Myös lähempänä pintaa havaittiin joitakin pieniä sameuspilviä, mutta sa-
meustaso oli hyvin alhainen (tyypillisesti 1 NTU korkeampi kuin ympä-
röivillä vesialueilla). Ennakoituja pilviä, joissa suspendoituneen kiinto-
aineksen pitoisuus olisi ollut enintään 18 tunnin ajanjaksolla yli 10 mg/l, 
ei havaittu. Ennakoituja pilviä, joissa suspendoituneen kiintoaineksen pi-
toisuus ylitti 3 mg/l, havaittiin, mutta niiden laajuus oli huomattavasti ar-
vioitua pienempi (2–52 prosenttia). Sameusarvot olivat siten pienempiä 
sekä sameuspilvien etäisyydet ja niiden kattamat alueet huomattavasti 
pienempiä kuin mitä vaikutusten arvioinnissa ja lupahakemuksessa oli 
ennakoitu.

Viidessä räjäytyspaikassa välittömästi räjäytyksen jälkeen otetuista vesi-
näytteistä analysoidut metallien ja ravinteiden pitoisuudet eivät poiken-
neet ennen räjäytystä otettujen vesinäytteiden alkuperäisestä lähtötasos-
ta. Tämä osoittaa, että raivaus ei lisännyt kalojen eikä myöhemmin ra-
vintoketjussa olevien hylkeiden ja ihmisten altistumista haitta-aineille.

Raivauksen jälkeen otettujen sedimenttinäytteiden sisältämien metallien 
ja dioksiinien pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin ennen rai-
vausta otetuissa näytteissä. Lähimpää raivauskohdetta (50 m) otettujen 
näytteiden pitoisuudet olivat toisinaan suurempia, toisinaan pienempiä 
kuin kauimpaa raivauskohteesta (3 200 m) otettujen näytteiden pitoisuu-
det. Todennäköisiä syitä ovat merenpohjan luonnollinen vaihtelu ja labo-
ratoriotutkimusten aiheuttama vaihtelu. Ennen raivausta 50 m etäisyy-
deltä otettujen näytteiden pitoisuudet olivat alhaisempia kuin haitta-ai-
neiden leviämisen mallinnuksen lähtöpitoisuudet (lähtötilanteen pitoi-
suuksien 90. prosenttipiste) lukuun ottamatta elohopeaa, jonka arvo oli 
vastaava. Näin ollen suspendoituneet sedimentit eivät sisältäneet merkit-
täviä määriä haitta-aineita.

Kunkin räjäytyksen jälkeinen paineaalto mitattiin. Paineaaltojen suu-
ruusluokka oli yleisesti ottaen huomattavasti alhaisempi kuin ympäristö-
vaikutusten arvioinnissa ja lupahakemuksessa oli ennakoitu. Arvot olivat 
ennakoitua korkeampia ainoastaan neljän räjäytyksen osalta. 

Raivaustyöt eivät siirtäneet tai vahingoittaneet tynnyreitä. Vaikutus oli 
siten vähäisempi kuin oli ennakoitu vaikutusarvioinnissa ja lupahake-
muksessa. Visuaalisessa tarkastuksessa (suoritettiin erillisen sotatarvik-
keiden raivausta koskevan lupapäätöksen lupamääräyksen 16 mukaises-
ti) kaksi tynnyriä vaurioitui ROV-laitteen kosketuksen vuoksi. Tynnyrei-
den sisällön vapautumista ympäristöön ei kuitenkaan havaittu.
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Ennen räjäytyksiä raivausalueella havaittiin näköhavainnoin ja akustisen 
tarkkailun perusteella yksi hylje. Räjäytystä lykättiin ja hylje karkotettiin 
alueelta ennen töiden jatkamista. Näköhavaintojen perusteella raivaus-
alueella havaittiin räjäytysten jälkeen merilintuja (enimmäkseen erilaisia 
lokkilajeja), jotka söivät kuolleita kaloja. Räjäytysten ei havaittu vahin-
goittaneen tai tappaneen merilintuja tai -nisäkkäitä.

Raivausalueella ennen räjäytyksiä suoritetuissa kaikuluotauksissa ei ha-
vaittu kalaparvia. Ennen räjäytyksiä räjäytettiin karkotinpanos. Vaihtele-
van laajuisia kalakuolemia havaittiin alueella kaikkien räjäytysten jäl-
keen. Kerätyt kalat olivat pääasiassa silakkaa. Räjäytysten vaikutukset 
kaloihin olivat siten ennakoidulla tavalla vähäisiä.

Koska sotatarvikkeiden raivaus aiheutti huomattavasti ennakoitua vä-
hemmän sedimenttien vapautumista ja sameutta, Suomen vesillä suorite-
tut toimenpiteet eivät aiheuttaneet merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia 
veden laatuun Viron talousvyöhykkeellä. Todelliset vaikutukset ovat ol-
leet lupahakemuksessa ja vaikutusarvioinnissa ennakoitua vähäisempiä 
tai niiden mukaisia.

Toisen vuosineljänneksen mukaisessa ympäristötarkkailuraportissa on 
arvioitu myös kiviaineksen sijoituksen vaikutuksia. Vertailun keskeiset 
johtopäätökset ovat tältä osin seuraavat:

Liitoskohtaan sijoitetun kiviaineksen kokonaismäärä kasvoi 29 prosent-
tia suunnitellusta, mikä johtui pääosin penkereen alapuolisen, hyvin peh-
meän maaperän painumisesta.

Liitoskohdassa mitattu keskimääräinen virtausnopeus alimassa 10 metrin 
vesikerroksessa oli 6 cm/s ja enimmäisvirtausnopeus 26 cm/s. Virtaukset 
suuntautuivat valtaosin itään ja koilliseen. Seurattu virtaussuuntausten 
jakauma korreloi hyvin mallinnetun jakauman kanssa lukuun ottamatta 
läntisiä virtauksia, jotka oli yliarvioitu mallinnuksessa. Seuratut virtaus-
nopeudet olivat yleisesti ottaen suurempia kuin normaalioloissa mallin-
netut nopeudet. Mallinnetussa virtausnopeusjakaumassa alhaiset arvot 
(<4 cm/s) olivat yliedustettuja ja korkeammat arvot (4–16 cm/s) oli ar-
vioitu liian pieniksi. Myrskyisten virtausolosuhteiden osalta mallinnuk-
sen vastaavuus oli parempi.

Tarkkailu vahvisti, että sameuden lisääntyminen rajoittuu alimpaan 
10 metrin vesikerrokseen ennakoidulla tavalla. Suurin kiviaineksen sijoi-
tuksen aikainen sameushuippu 1,5–2 metriä merenpohjan yllä oli 
52 NTU tai 177 mg/l SCC (josta vähennetty 2 NTU:n taustasamennus). 
Mitatut keskimääräiset sameuspitoisuudet alimmassa 10 metrin vesiker-
roksessa olivat 10–33 prosenttia mitatuista huippupitoisuuksista. Kaikki
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mallinnetut sameuspitoisuudet edustavat keskimääräisiä arvoja alimman 
10 metrin vesikerroksen osalta. Mallinnuksessa arvioitu enimmäisarvo 
oli 38 mg/l SCC, joten se oli samaa suuruusluokkaa kuin seurannan 
enimmäisarvo.

Yksittäisten kiviainesten sijoitustapahtumien jälkeen havaitun sameuden 
nousun (>5 NTU) enimmäiskesto oli 12 tuntia. Koko kiviaineksen sijoi-
tuksen aikana yhteenlaskettu sameuden nousun enimmäiskesto oli 
2,5 päivää. Kestot ovat lupahakemuksessa ja vaikutusten arvioinnissa 
ennakoitua (36 tuntia ja 9 päivää) lyhyempiä. Tämä johtuu todennäköi-
sesti suspendoituneiden hiukkasten ennakoitua suuremmasta laskeutu-
misnopeudesta, ennakoitua voimakkaammista pohjanläheisistä virtauk-
sista ja nopeammasta laimentumisesta tai molemmista.

Tarkkailussa ilmeni, että sedimenttien leviämisen vaikutusetäisyys (sa-
meus >5 NTU) ulottuu alle kilometrin päähän sijoituskohdasta, mikä 
vastaa suuruusluokaltaan lupahakemuksessa ja vaikutusarvioinnissa en-
nakoitua etäisyyttä (0,7–1,1 km). 

Sijoituksen yhteydessä otettujen vesinäytteiden ravinnepitoisuudet eivät 
olleet poikkeuksellisen korkeita. Raskasmetallien pitoisuudet olivat ylei-
sesti ottaen alhaisia (enimmäkseen <0,001 mg/l) ja kaloille haitallisim-
pien metallien (kuten elohopean) pitoisuudet olivat pääosin alle laborato-
rion määritysrajan (esimerkiksi elohopea <0,002 mikrogrammaa/l). 

Kiviaineksen sijoituksen jälkeen otettujen sedimenttinäytteiden metal-
lien ja dioksiinien pitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa kuin ennen 
sijoitusta otetuissa näytteissä. Lähimpää (50 m) ja kauimpaa (3 200 m) 
sijoituspaikasta otettujen näytteiden pitoisuudet olivat samankaltaiset. 
Ennen kiviaineksen sijoitusta 50 metrin etäisyydeltä otettujen näytteiden 
pitoisuudet olivat alhaisempia kuin haitta-aineiden leviämisen mallin-
nuksen lähtöpitoisuudet (90. prosenttipiste) lukuun ottamatta elohopeaa, 
jonka osalta arvo oli vastaava. Suspendoituneet sedimentit eivät näin ol-
len sisältäneet merkittäviä määriä haitta-aineita.

Tarkkailujakson aikana noin 5 prosenttia pohjanläheisistä virtauksista 
(alimmassa 10 metrissä) suuntautui pohjoisesta sektorille eteläkaakosta 
etelään. Keskimääräinen virtausnopeus tällä sektorilla oli 2,7 cm/s, mikä 
on alhainen verrattuna kaikkien suuntien keskimääräiseen virtausnopeu-
teen 5,9 cm/s. Näiden havaintojen, seuratun sedimenttien leviämisen 
etäisyyden ja sen seikan perusteella, että liitoskohdan ja Viron talous-
vyöhykkeen välisen rajan etäisyys on 5,7 kilometriä, voidaan todeta, että 
kiviaineksen sijoitus liitoskohdassa ei aiheuttanut mitattavia rajat ylittä-
viä vaikutuksia Viron talousvyöhykkeelle.
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Tarkkailutulosten perusteella kiviaineksen sijoituksen tosiasialliset vai-
kutukset veden laatuun olivat tilapäisiä ja paikallisia, mikä vahvistaa, 
että ympäristövaikutukset on arvioitu asianmukaisesti. Koska liitoskoh-
dan penger on selvästi suurin Suomen talousvyöhykkeelle sijoitettava 
penger, havaittujen vaikutusten pitäisi ilmentää Suomen talousvyöhyk-
keellä suoritettavien kiviainesten sijoitusten enimmäisvaikutusta.

Mitä tulee putkenlaskun aiheuttamiin vaikutuksiin, niin putkenlaskun ja 
ankkurien käsittelyn aiheuttamia vaikutuksia on seurattu aluksesta käsin 
kahdella koko vesipatsaan kattavalla tutkimuslinjalla, jotka koostuvat 
7–10 mittauspaikasta. Toinen tutkimuslinja kulki samansuuntaisesti put-
kilinjan asennuskäytävän kanssa siitä 50–100 metrin etäisyydellä ja toi-
nen ankkurointikäytävän poikki kohtisuoraan putkilinjan reittiin nähden 
noin 100 metriä putken merenpohjan kosketuskohdan takana. Sameuden 
seurannan aikana alus otti 16 vesinäytettä eri syvyyksistä viidestä mit-
tauspaikasta. Lisäksi sameutta mitattiin kahdella kiinteällä sameusantu-
rilla 50 ja 800 metrin päässä putkilinjan reitistä (putkilinjan asennuskäy-
tävän ja ankkurointikäytävän ulkoreunoilla) noin 1,5–2 metriä meren-
pohjan yläpuolella.

Tarkkailussa ilmeni vähäistä sameusarvojen nousua ankkurointikäytävän 
poikki kulkevalla tutkimuslinjalla putkireitin eteläpuolella. Nämä sa-
meusarvot vaihtelivat arvosta <0,3 NTU arvoon 37,3 NTU asti. Sameu-
dun nousua havaittiin ainoastaan alimmassa 10 metrin vesikerroksessa 
merenpohjan yläpuolella ja sedimenttien leviämisen vaikutusetäisyys 
ulottui noin 500 metrin päähän putkilinjan reitistä (pysyi siis ankkuroin-
tikäytävässä). Asennuskäytävän kanssa samansuuntaisessa tutkimuslin-
jassa ei havaittu kohonneita sameusarvoja.

Putkilinjan reitistä 50 metrin päässä sijainnut anturi havaitsi erittäin vä-
häisen sameudun nousun, joko kesti 32 tunnin jaksolla 29.6. ja 
30.6.2010, jolloin putki laskettiin tälle osuudelle. Korkein havaittu sa-
meusarvo oli kuitenkin vain 2,1 NTU. Seuraavana päivänä sameus oli 
palannut taustatasolle. Kauempana putkilinjasta (800 m) sijainnut anturi 
ei havainnut sameuden nousua.

Ankkuroidulla laskualuksella putkenlaskun aikana otetuista vesinäytteis-
tä analysoidut raskasmetallien pitoisuudet vastasivat luontaista taustata-
soa. Kuudestatoista analysoidusta elohopea-arvosta ainoastaan kaksi 
ylitti määritysrajan. Molemmat mitatut arvot olivat 0,002 mikrogram-
maa/l. Analysoidut ravinnepitoisuudet vastaavat Itämerelle tyypillisiä ar-
voja. 

Yhteenvetona yhtiö on todennut, että edellä kuvatut hankkeen tosiasialli-
set vaikutukset osoittavat, että muutoksenhakijoiden kuvaus hankkeen 
ympäristövaikutuksista on harhaanjohtava. Hanke (sotatarvikkeiden rai-
vaus, kiviaineksen kasaus, ankkurikäsittely ja putkenlasku) aiheuttaa
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vain paikallista ja lyhytaikaista pohjasedimenttien suspendoitumista ja 
hankkeen vaikutus veden laatuun on kokonaismerkitykseltään vähäinen 
reitin optimoinnista ja käytetystä tekniikasta johtuen. Reitin optimoinnin 
ansiosta kivipenkereiden tilavuutta ja määrää sekä sotatarvikkeiden rai-
vauksen määrää on voitu vähentää. Dynaamisen laskualuksen käytön 
vuoksi ankkurointia ei tarvita suuremmalla osalla Suomen talousvyöhyk-
keellä sijaitsevalla putkireitin alueella. Samalla myös sotatarvikkeiden 
raivaustarve on suunniteltua vähäisempi.

Hankkeen suunnittelu ja lupamenettely perustuvat kattaviin tutkimuksiin 
ja arvioihin. Kansallisilla viranomaisilla ja naapurivaltioiden asianomai-
silla viranomaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida aineistoa ja pyy-
tää lisätietoja. Pyynnöt on täytetty Suomen viranomaisten hyväksymällä 
tavalla. Hankkeelta edellytetty aineisto täyttää Suomessa lupamenettelyl-
le asetetut vaatimukset. Edellä esitetyt tarkkailutulokset osoittavat, että 
arviointivaiheessa ja lupamenettelyssä käytetyt oletukset ja mallit ovat 
olleet varovaisia ja että hankkeen ympäristövaikutukset ovat yleisesti ot-
taen paljon vähäisemmät kuin varovaisuusperiaatteen mukaisesti on etu-
käteen arvioitu.

Mitä tulee Kymijoen kuljettamien sedimenttien korkeisiin dioksiini- ja 
elohopeapitoisuuksiin, niin mainittu seikka oli otettu huomioon jo ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyssä, sillä toinen dioksiinien tutkimus-
pisteistä sijaitsi joen vaikutusalueella. Suomen YVA-selostuksessa esitet-
ty vaikutusten arviointi perustui tietoihin, jotka oli kerätty hankkeen läh-
tötilannetta kuvaavissa tutkimuksissa vuosina 2005–2008 (PeterGaz 
vuosina 2005 ja 2006 ja Merentutkimuslaitos vuosina 2007 ja 2008). Ke-
sällä 2009 tehtiin vielä lisätutkimus uusissa näytteenottopaikoissa, jotta 
voitiin varmentaa YVA-menettelyssä käytetyt haitta-aineiden leviämisen 
mallinnuksen lähtötiedot ja kerätä lisää tietoa dioksiinien ja muiden or-
gaanisten hiilivetyjen pitoisuuksista sedimentissä. Viranomaiset (SYKE 
ja GTK) osallistuivat tutkimuksen rajauksen suunnitteluun. Myös näyt-
teenottoperiaatteista ja -paikoista keskusteltiin viranomaisten kanssa. 
Vuoden 2009 kenttätutkimuksen sisältöä on selostettu yksityiskohtaisesti 
hakijan lausunnossa Vaasan hallinto-oikeudelle.

Kymijoen sedimenteissä olevat dioksiinit ovat pääasiassa heptaklorofu-
raaneja, jotka ovat tiiviisti kiinnittyneet sedimenttipartikkeleihin ja liuke-
nevat hyvin hitaasti, ollen heikosti biosaatavia. Esimerkiksi 10 tunnissa 
dioksiinia 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF oli liuennut vain 1,2 prosenttia (Sormu-
nen, A., Koistinen, J., Leppänen, M. and Kukkonen, J., 2008, "Desorp-
tion of sediment associated polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzo-
furans, diphenyl ethers and hydroxydiphenyl ethers from contaminated 
sediment", Chemosphere, Vol. 72, pp. 1–7). Korkeista dioksiinipitoi-
suuksista huolimatta Kymijoen kalojen dioksiinipitoisuudet eivät ole 
poikkeuksellisen korkeita eivätkä ne aiheuta merkittävää terveysriskiä 
kaloja nauttivalla väestölle (Rossi, E., 2005, "Riskinarvio Kymijoen pi-
laantuneen sedimentin terveys- ja ympäristövaikutuksista" 14.5.2005). 
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Vuoden 2009 kenttätutkimuksen näytteenottopaikat valittiin niin, että ne 
edustavat niitä sedimenttikerääntymisalueita, jotka sijaitsevat sellaisilla 
putkilinjan reitin osuuksilla, joilla ennakoitiin tapahtuvan merkittävintä 
sedimentin pöllähtämistä putken rakentamistöiden aikana esimerkiksi ki-
viaineksen kasaamisen ja sotatarvikkeiden raivauksen johdosta. Nämä 
osuudet eivät keskity Kymijoen vaikutusalueelle, vaan ne jakaantuvat ta-
saisemmin koko putkilinjan reitille. Kenttätutkimuksessa otettiin näyttei-
tä 50 cm syvyydestä saakka sedimentin laadusta ja näytteenottolaitteen 
kairaussyvyydestä riippuen. Kokonaisnäytteet jaettiin tutkimusaluksella 
osanäytteisiin, jotta saatiin edustavia näytteitä eri syvyyksistä mukaan 
lukien pinnan, keskikerroksen ja pohjan sedimentit. Koko näytteestä 
otettiin myös sekanäyte, jossa oli sedimenttejä koko näytteenottosyvyy-
deltä. Geologian tutkimuskeskus osallistui tutkimukseen tarjoamalla lait-
teet ja kokeneen henkilöstön, jotta voitiin varmistua siitä, että näytteen-
otto tapahtui Merentutkimuslaitoksen noudattamien periaatteiden ja stan-
dardien mukaisesti. 

Hakija on valinnut näytteenottopaikat ympäristöseikkojen valossa perus-
tellusti. Hakijan suorittamat tutkimukset ovat olleet laajoja ja niiden pe-
rusteella laadittu terveysriskien arviointi perustuu riittäviin tietoihin. 

Vesitalouslupahakemus perustui riskinarvioinniltaan seuraaviin osateki-
jöihin:

1) Vaaran tunnistaminen: Sedimenttien laatua eri syvyyksistä putkilinjan 
reitillä tarkasteltiin laajoissa lähtötilannetutkimuksissa. Tutkimuksissa 
analysoituihin parametreihin kuuluivat ihmisten terveydelle haitallisim-
mat aineet, kuten PCB:t ja dioksiinit (YVA-selostus ja vesitalouslupaha-
kemuksen liite 18a).

2) Vaaran määrittely: Putken rakentamisen eri työvaiheiden aiheuttaman 
sedimenttien ja haitta-aineiden veteen vapautumisen ja leviämisen suu-
ruusluokka arvioitiin määrällisesti, laajuudeltaan ja kestoltaan mallinta-
malla. Jotta sedimenttien haitta-ainepitoisuuksien luontaiset alueelliset 
vaihtelut Suomenlahdella voitiin ottaa huomioon, haitta-aineiden leviä-
misen mallinnuksessa käytettiin lähtötietona mitattujen haitta-ainepitoi-
suuksien 90. prosenttipistettä. Haitta-aineiden leviämisen vaikutus ve-
denlaatuun laskettiin käyttämällä ympäristön ennakoidun pitoisuuden 
(PEC) ja arvioidun vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) suhdelukua. 
Mallin lähtötietoihin liittyvän epävarmuuden huomioon ottamiseksi 
(Suomenlahtea koskevia virtaustietoja on saatavilla rajoitetusti) mallin 
antamat tulokset kerrottiin vaikutusten arvioinnissa epävarmuuskertoi-
milla (pilvien kesto ja pitoisuus kerroin 1,5 ja vaikutusalueet kerroin 
2,0). Tiedot näistä käyvät ilmi YVA-selostuksesta ja lupahakemuksen 
liitteestä 18b. 
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3–4) Altistumisen arviointi ja riskin määrittely: Mahdollisten vaikutus-
kohteiden (kuten kalat ja ihmiset) arvioidulle vaarallisten aineiden va-
pautumiselle ja leviämiselle altistumisen väyliä ja suuruusluokkaa sa-
moin kuin vaikutuksen kokonaismerkittävyyttä arvioitiin. Vapautuvien 
dioksiinien ihmisille aiheuttamia terveysriskejä koskevan riskinarvioin-
nin varovaisessa skenaariossa tarkasteltiin synnytysikäisiä naisia (vaiku-
tuksille herkin ryhmä) vaikutuskohteeksi joutuvana väestönä. Heidän 
oletettiin syövän säännöllisesti putkilinjan rakennusalueen välittömästä 
läheisyydestä (alle yhden kilometrin etäisyydeltä) pyydettyä kalaa 
(YVA-selostus ja lupahakemuksen liite 18c). 

Edellä mainituissa lupahakemuksen liitteissä 18b ja 18c esitetyissä selvi-
tyksissä on laskettu kaasuputken rakentamisesta aiheutuvaa sedimentin 
haitta-aineiden leviämistä veteen ja arvioitu tästä seuraavaa haitta-ainei-
den kertymistä kaloihin ja kalojen ravintokäytöstä ihmisille aiheutuvaa 
altistumisen lisääntymistä. Tulosten mukaan rakentaminen lisää ihmisten 
altistumista sedimentin haitta-aineille merkityksettömän vähän. Koska 
laskelmissa on noudatettu varovaisuusperiaatetta, todellinen altistuminen 
jää todennäköisesti arvioitua vähäisemmäksi. Terveysriskiarviot eivät 
myöskään ole ristiriidassa EVIRAn esittämän arvion kanssa. 

YVA-menettelyssä EVIRA ilmaisi huolensa ammusten raivaamisen ai-
heuttamista päästöistä todeten, että räjäytykset lisäävät ympäristön kuor-
mitusta, "todennäköisesti lyijyn ja arseenin pitoisuuksia, joiden merki-
tystä kalastolle on vaikea ennustaa". Yhtiö katsoo, että sotatarvikkeiden 
raivauksen tarkkailutulokset osoittavat, että YVA-menettelyssä on tältä-
kin osin noudatettu varovaisuusperiaatetta.

Hakemukseen täydennykseen liittyvien selvitysten osalta yhtiö on toden-
nut, että Uudenmaan ympäristökeskuksen YVA-selostuksesta 2.7.2009 
antaman lausunnon mukaan (lupahakemuksen liite 26) ympäristövaiku-
tusten arviointi on ollut riittävää ja aineisto täyttää laatuvaatimukset. Lu-
pamenettelyvaiheessa on sinänsä muutamista seikoista pyydetty lisätut-
kimusta. Arviointimenettelyn tietojen täydentäminen lupamenettelyvai-
heessa on kuitenkin suomalaisessa lupamenettelyssä vakiokäytäntö ei-
vätkä täydennykset siten merkitse, että lupapäätös perustuisi puutteelli-
siin tai puolueellisiin tietoihin. Täydentävä aineisto on lueteltu ja kuvattu 
taulukkomuodossa lupahakemuksen kohdassa 16.1 (sivulta 217 alkaen), 
jossa on esitetty yksityiskohtaisesti kunkin selvityksen tarkoitus ja sisäl-
tö. Yhtiö katsoo, että nämä tiedot on otettu huomioon tavanomaisella ja 
asianmukaisella tavalla lupapäätöksessä selostetun mukaisesti. 

Viimeisimmät toimitetut selvitykset koskivat ankkurikäytävän tutkimuk-
sia ja niihin liittyvää tynnyreiden riskinarviota. Nämä tulokset ja selos-
tukset, samoin kuin kaikki muutkin täydennysselvitykset, ovat ainoas-
taan vahvistaneet lupahakemuksessa esitettyä kuvausta hankkeen vaiku-
tuksista.
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Tynnyreiden osalta lupahakemus on perustunut seuraavaan riskinarvioin-
tiin, jossa on noudatettu varovaisuusperiaatetta:

1) Vaaran tunnistaminen
Lähtötilanteen kartoitus: Hankealueella merenpohjassa olevat tynnyrit 
tunnistettiin laajoissa ammuskartoituksissa ja ankkurikäytävän tutkimuk-
sissa.

Lähtötilanteen arviointi: Tunnistetut tynnyrit arvioitiin tutkimuksessa ke-
rätyn tiedon perusteella tynnyrin koon, tyypin, kunnon ja sisällön meri-
vedelle altistumisen mukaan. Arvion perusteella tynnyrit luokiteltiin ym-
päristöriskiluokkiin 0–3 (15.1.2010 toimitetun lausunnon liite 20).

Tynnyreitä koskeva riskinarviointi: Koska arvioitujen tynnyrien mahdol-
lista sisältöä ei voitu määrittää tutkimustulosten perusteella, riskinarviota 
varten muodostettiin kaksi pääskenaariota: 1) tynnyreissä on merenkulun 
ongelmajätettä (öljy- tai liuotinjätettä) ja 2) tynnyreissä on mereen las-
kettua ongelmajätettä (pahimmassa tapauksessa PCB:tä sisältävää öljyjä-
tettä, kaliumsyanidia KCN tai elohopeajätettä (15.1.2010 toimitetun lau-
sunnon liite 19). 

2) Vaaran määrittely
Tynnyreitä koskevassa riskinarvioinnissa arvioitiin edellä mainittujen 
skenaarioiden perusteella ankkurien käsittelyn tynnyreille mahdollisesti 
aiheuttamien vaurioiden (sisällön vuotamisen ja leviämisen) suuruus-
luokkaa ja laajuutta määrällisesti. Arviointi perustui pahimpaan mahdol-
liseen skenaarioon (rikkoutuva tynnyri tilavuudeltaan suurin mahdolli-
nen lähtötilanteen arvioinnissa tunnistetuista tynnyreistä ja tynnyrin si-
sältö vuotaa kokonaan mereen). 

3–4) Altistumisen arviointi ja riskin määrittely
Mahdollisten vaikutuskohteiden (kuten kalat ja ihmiset) akuutin ja pitkä-
aikaisen altistumisen mekanismeja ja suuruusluokkaa arvioiduille vaaral-
listen aineiden vapautumiselle ja leviämiselle arvioitiin. Samoin arvioi-
tiin vaikutuksen kokonaismerkittävyyttä (kohdat 2, 3 ja 4 liitteessä 19 
15.1.2010 toimitetussa lausunnossa).

Vaikka KCN:a ei tiedetä joutuneen mereen, aine valittiin arviointiin pa-
himman mahdollisen riskin tunnistamiseksi. Teoriassa syanideja sisältä-
viä karkaisusuoloja (syntyy teräksen karkaisussa jäännöstuotteena) on 
voinut joutua mereen PCB-yhdisteitä sisältävien jätteiden tavoin, koska 
syanidipitoisen jätteen käsittely oli 1970- ja 1980-luvulla hankalaa.

Valittajien tulkinta KCN:n vaikutuksista on virheellinen. Haitta-alue 
määriteltiin neljän neliökilometrin suuruiseksi pitkäkestoisten, herkintä 
eliöstöä koskevien vaikutusten osalta. Kuten riskinarvioinnissa on todet-
tu, pitkäkestoiset vaikutukset eivät ole merkityksellisiä lyhytkestoisen
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syanidipilven tapauksessa. Jos vesi virtaa nopeammin kuin riskinarvioin-
nissa on oletettu, vapautuva kemikaali laimenee vastaavasti nopeammin 
ja mahdollinen vaikutusalue olisi suunnilleen samankokoinen. Syanidi ei 
kerry kaloihin ravintoketjussa eivätkä ihmiset altistu syvälle merivedelle. 
Näin ollen ihmisille ei voi aiheutua terveysriskejä tällaisesta mahdolli-
sesta vahingosta. Tunnistetut tynnyrit sisältävät mitä todennäköisemmin 
laivoissa yleisesti käytettyjä aineita. 

Pahimmassakin tapauksessa tynnyrin äkillinen rikkoutuminen voi ai-
heuttaa vain lyhytkestoisen vaikutuksen lähellä merenpohjaa hapetto-
massa ympäristössä, jossa on tuskin lainkaan eläviä organismeja. Myr-
kyllisten kemikaalien vapautuminen on hyvin epätodennäköistä.

Hyljetutkimuksia koskevaan muutoksenhakijoiden väitteeseen on vastat-
tu jo hallinto-oikeudessa. Tarkkailutulokset ja sotatarvikkeiden raivauk-
sen tulokset osoittavat lisäksi, että vaikutuksia hylkeisiin ei ole arvioitu 
väärin. Harmaahylkeet ruokailevat alueilla, joilla esiintyy pääasiassa si-
lakkaa ja kilohailia. Nämä alueet muuttuvat jatkuvasti, ja siksi mikä ta-
hansa meren alue on mahdollista hylkeiden ruokailualuetta, vaikka hyl-
keet viettävätkin enemmän aikaa hyljeluotojen läheisyydessä. 

Espoon sopimuksen mukaiset hankkeen arviointitoimenpiteet aloitettiin 
keväällä 2006 Saksan, Tanskan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän asian-
omaisten ympäristöviranomaisten päätettyä 19.4.2006 pitämässään ko-
kouksessa tämän menettelyn soveltamisesta. Ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus ja hankkeen rajat ylittäviä vaikutuksia koskeva niin sa-
nottu Espoon raportti olivat nähtävillä 9.3.2009–5.5.2009. Ruotsin, 
Tanskan ja Saksan kansalliset YVA-selostukset olivat niin ikään nähtä-
villä ympäristöministeriön ja Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaa-
moissa 5.5.2009 asti. Yhteenveto Venäjän vaikutusten arvioinnista on 
esitetty Espoon raportissa. Ruotsi, Tanska, Saksa, Venäjä ja Viro antoivat 
Espoon sopimuksen mukaisesti myös Suomelle mahdollisuuden osallis-
tua kyseisissä maissa järjestettyihin julkisiin kuulemisiin.

Kaikkia muiden valtioiden edellä mainitussa menettelyssä esittämiä 
seikkoja on tarkasteltu lupahakemuksen liiteasiakirjoissa ja ne on näin 
ollen otettu mukaan päätöksentekoprosessiin.

Kahdenväliset kuulemiset Suomen ja Viron välillä aloitettiin Viron an-
nettua lausuntonsa 8.6.2009 ja ensimmäinen kahdenvälinen kokous jär-
jestettiin 25.6.2009. Kahdenväliset kuulemiset päättyivät Suomen ympä-
ristöministeriön kirjeeseen 3.11.2009 Virolle. Yhtiö katsoo, että aluehal-
lintoviraston päätöksessä on otettu kuulemisen tulokset huomioon. 
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Hankkeessa käytetty standardi putkilinjojen suunnitteluun, rakentami-
seen, koekäyttöön ja käyttöön, DNV OS-F101 (2000), valittiin siksi, että 
sitä pidetään nykyaikaisimpana ja laajimmin käytettynä merenalaisia 
putkilinjajärjestelmiä koskevana standardina. Vuonna 1976 ensi kertaa 
julkaistu standardi laadittiin alun perin Pohjanmeren ankariin olosuhtei-
siin, mutta sittemmin sitä on sovellettu kaikkiin avomeriympäristöihin 
ympäri maailmaa. DNV päivittää standardia säännöllisesti yhdessä put-
kilinjoja valmistavan teollisuuden edustajien kanssa. Standardia täyden-
tävät ohjeisto (Guidelines) ja hyviksi havaitut käytännöt (Recommended 
Practices, RP), joissa kuvataan laskentamenetelmiä yksityiskohtaisesti ja 
annetaan ohjeita esimerkiksi katodisuojauksesta, putken korjauksesta ja 
riskinarvioinnista. Useimmissa avomerirakentamisen kärkimaissa (Iso-
Britannia, Norja, Tanska ja Saksa) standardi on hyväksytty tunnustetuksi 
teollisuudenalan standardiksi, minkä lisäksi esimerkiksi Australiassa se 
on hiljattain hyväksytty osaksi kansallista lainsäädäntöä. Standardi on 
harmonisoitu ISO-standardin 13623 kanssa. Se on viimeksi mainittua 
ISO-standardia yksityiskohtaisempi ja antaa enemmän ohjeita putkilinjo-
jen suunnitteluun. Standardin mukaiset materiaalit täyttävät myös ISO-
standardin 3183-3 vaatimukset.

Aurinkotuulen ja geomagneettisten aaltojen osalta yhtiö on viitannut hal-
linto-oikeudelle antamaansa lausuntoon (kohta 2.2.9). Kirjallisuuslähtei-
den mukaan geomagnetismin aiheuttamien virtojen vaikutuksia (eli kor-
keampaa ominaisvastusta merivedessä oleviin putkiin verrattuna) havai-
taan maahan haudatuissa putkilinjoissa, joissa on laadukas korroosiones-
topinnoite, eristeliitoksilla varustetut päät ja ulkopuoliseen virtalähtee-
seen perustuva katodisuojaus.

Hajavirtojen intensiteetti on suhteessa putkilinjan pituuteen, ja niiden 
vaikutukset keskittyvät eristettyihin päihin. Indusoidun virran intensi-
teetti riippuu lisäksi magneettikentän vaihteluiden latitudista, suunnasta 
ja intensiteetistä. Mikäli geomagnetismin indusoimia virtoja havaitaan, 
niitä yleensä heikennetään liittämällä putkilinjaan matalan vastuksen 
johdinpisteitä.

Geomagnetismin indusoimilla sähkökentillä ei missään vaiheessa ole 
merkittävää vaikutusta putkilinjaan, koska maavirrat johdetaan maahan 
suoja-anodien avulla. Anodit jakautuvat tasaisesti putkilinjan reitille 
7–12 liitoksen (87–150 m) välein, jotka muodostavat säännöllisen jatku-
mon. 

Yhtiön käyttämässä katodisuojausjärjestelmässä geomagnetismin virto-
jen mahdollisesti aiheuttama anodien liiallinen kuluminen ei ole ongel-
ma. Tämä johtuu siitä, että katodisen suojausjärjestelmän mitoitus perus-
tuu virran tehovaatimuksiin sekä suureen virtakapasiteettiin (ampeeria 
suhteessa paljaaseen anodipintaan) sekä suureen virtakapasiteettireser-
viin (ampeeria suhteessa anodien massaan). Katodisuojausjärjestelmän
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on suunnitellut Saipem Energy Services (aikaisemmin Snamprogetti) ja 
järjestelmän on verifioinut Det Norske Veritas (DVN) osana putkilinja-
suunnitelman verifiointia.

Kuten lupahakemuksessa (sivulla 100) on todettu, Helsingin komission 
(HELCOM) työn tavoitteena on suojella Itämeren meriympäristöä Tans-
kan, Viron, Euroopan yhteisön, Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puo-
lan, Venäjän ja Ruotsin hallitusten välisellä yhteistyöllä. HELCOM:in 
tärkeimpiä tehtäviä on antaa suosituksia tiettyjen päästölähteiden tai 
huolenaiheiden käsittelemiseksi. Sopimusosapuolten tulee saattaa suosi-
tukset voimaan kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Baltic Sea Action 
Plan ei ole sellaisenaan sitova ja sama koskee myös Itämeri-strategiaa.

Hankkeessa noudatetaan sinänsä HELCOM:in suosituksia. Suositukses-
sa 15/5 (vuodelta 1994) määritellään 62 BSPA-suojelualuetta (Baltic Sea 
Protection Areas). BSPA-alueiden tarkoituksena on suojella Itämeren 
edustavia ekosysteemejä sekä turvata luonnonvarojen kestävä käyttö. 
Vuonna 2010 Itämeren alueella oli yhteensä 159 tällaista nimettyä aluet-
ta.

HELCOM ja Koillis-Atlanttisen merellisen ympäristön suojelua koske-
van yleissopimuksen (ns. OSPAR-sopimus) sopijapuolet ovat hyväksy-
neet yhteisen mertensuojelualueita koskevan työohjelman (Work 
Programme on Marine Protected Areas), jonka tarkoituksena on varmis-
taa HELCOM:in ja OSPAR:in ministerikokouksessa annetun julkilausu-
man yhdenmukainen täytäntöönpano eri merialueilla. Julkilausuman mu-
kaan ensimmäiset suojeltavat merialueet olisi määritettävä vuoteen 2006 
mennessä ja vuonna 2010 olisi oltava määriteltynä ekologisesti yhtenäi-
nen hoidettujen merialueiden verkosto, johon kuuluisivat myös Natura 
2000 -verkoston kohteet. 

Natura 2000 -alueista poiketen BSPA-verkostolla ei ole oikeudellisia 
vaikutuksia. Useimmat Suomenlahden BSPA-alueet, joita YVA-menette-
lyn aikana oli suunnitellun putkilinjan läheisyydessä, ovat kuitenkin 
myös Natura 2000 -alueita. Hankkeen vaikutuksia näihin alueisiin on ar-
vioitu ympäristövaikutusten arvioinnin luvussa 8.3 (myös vesitalouslu-
pahakemuksen liitteet 9 ja 9d). 

Valtioneuvosto on 26.4.2002 tehnyt periaatepäätöksen (Suomen Itäme-
ren suojeluohjelma). Ohjelman päätavoitteena on vaikuttaa Suomenlah-
den, Saaristomeren, Ahvenanmeren, varsinaisen Itämeren pohjoisosan 
sekä Pohjanlahden vesien ja merellisen luonnon tilaan sekä torjua rehe-
vöitymistä ja parantaa Itämeren ympäristön ja merialueiden tilaa. Hank-
keen toteutettavuutta Itämeren suojelutavoitteet huomioon ottaen on tar-
kasteltu lupahakemuksen liitteen 9b luvussa 2. Liitteessä todetaan, että 
hanke ei vaaranna myöskään Itämeren suojeluohjelman tavoitteiden to-
teuttamista.
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Ympäristöministeriö on antanut valituksen johdosta 10.12.2010 päivä-
tyn lausunnon. Lausunnossa on muun ohella esitetty seuraavaa:

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn 
yleissopimuksen (SopS 67/1997, Espoon sopimus) osapuolella on oikeus 
osallistua toisen osapuolen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, 
jos arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset todennäköises-
ti kohdistuvat kyseiseen valtioon. Sopimuksen velvoitteet on Suomessa 
pantu täytäntöön ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetulla 
lailla (468/1994) ja erityisesti sen kansainvälistä kuulemista koskevilla 
säännöksillä (YVA-laki 14–15 §). 

Suomella on lisäksi kahdenvälinen sopimus Viron kanssa valtioiden rajat 
ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (SopS 51/2002). Sopimuk-
sen tarkoituksena on edistää ja edelleen kehittää Espoon sopimuksen to-
teuttamista. 

Espoon sopimuksen 1 artiklan vi kohdan mukaan ympäristövaikutusten 
arvioinnilla tarkoitetaan kansallista menettelyä ehdotetun hankkeen to-
dennäköisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Sopimus ei sisällä 
määräyksiä ympäristövaikutusten arvioinnin suorittajasta tai siitä, kuka 
laatii tarvittavat ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat. Espoon sopi-
muksen edellyttämien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjojen tulee 
sisältää vähintään sopimuksen liitteessä II mainitut tiedot. Sopimukseen 
ei sisälly muita määräyksiä, jotka koskevat arviointiasiakirjojen sisältöä, 
sisällön laatua tai sisällön laadun varmentamista. 

Voimassa oleva kansallinen YVA-lainsäädäntö ja sen taustalla oleva neu-
voston direktiivi tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristö-
vaikutusten arvioinnista (85/337/ETY, jäljempänä YVA-direktiivi) lähte-
vät siitä, että ehdotusta hankkeesta vastaava taho vastaa ympäristövaiku-
tusten arvioinnista ja sen edellyttämien tietojen hankkimisesta ja toimit-
tamisesta. YVA-lain mukaan yhteysviranomainen ottaa kantaa YVA-me-
nettelyssä tuotettavan tiedon laatuun. Yhteysviranomaisen antamat lau-
sunnot arviointiohjelmasta ja erityisesti arviointiselostuksesta ovat tässä 
suhteessa keskeisessä asemassa. 

Yhteysviranomainen antaa YVA-lain 12 §:n mukaan lausuntonsa ar-
viointiselostuksesta ja sen riittävyydestä. Yhteysviranomainen ottaa lau-
sunnossaan kantaa siihen, onko vaikutukset selvitetty arviointiohjelman 
ja yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon pohjalta (YVA-lain 10 §) 
ja siihen, onko arviointiselostuksessa esitetty tarpeellisessa määrin kaik-
ki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston 
asetuksen (713/2006) 9 ja 10 §:ssä esitetyt asiat. YVA-lain 12 §:n mu-
kaan arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa lau-
suntonsa sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle.
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Yhteysviranomaisena toiminut Uudenmaan ympäristökeskus antoi 
2.7.2009 lausuntonsa hankkeen arviointiselostuksesta. Lausunnossaan 
ympäristökeskus totesi, että "arviointiselostus on katsottava olennaisilta 
osin riittäväksi ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun 
lain vaatimukset täyttäväksi". Ympäristökeskus edellytti kuitenkin tietty-
jä lisäselvityksiä, muun muassa muiden maiden edellyttämät lisäselvi-
tykset valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista, toimitettavaksi lupame-
nettelyyn.  

Espoon yleissopimuksen toimivaltaisena viranomaisena ympäristöminis-
teriö toimitti ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat 9.3.2009 päivätyllä 
kirjeellä muun ohella Viron toimivaltaisille viranomaisille. Menettely 
perustuu Espoon sopimuksen 4 ja 5 artiklaan sekä Suomen ja Viron kah-
denvälisen sopimuksen 10 ja 12 artiklaan. Vastaavalla tavalla myös 
Ruotsi, Tanska, Saksa ja Venäjä toimittivat arviointiasiakirjat 9.3.2009. 
Viro lähetti 8.6.2009 kaikille aiheuttajavaltioille yhteisen vastauskirjeen, 
jossa se esitti kommenttinsa arviointiasiakirjoista ja ilmaisi kiinnostuk-
sensa lisäkonsultaatioihin.

Suomi järjesti neuvottelun Viron kanssa 25.6.2009 Helsingissä Suomen 
ja Viron kahdenvälisen sopimuksen 12 artiklan perusteella. Hankkeesta 
vastaava osallistui neuvotteluiden siihen osaan, jossa käytiin läpi Viron 
esittämät lisätietopyynnöt. Suomen puolelta neuvotteluihin osallistui 
joukko asiantuntijoita sekä yhteysviranomaisen ja lupaviranomaisen 
edustajia. 

Hankkeesta vastaava laati Viron 8.6.2009 antaman lausunnon sekä
25.6.2009 käytyjen neuvotteluiden ja yhteysviranomaisen 2.7.2009 anta-
man lausunnon perusteella Viroon kohdistuvia vaikutuksia koskevan li-
säselvityksen, jonka Suomi toimitti 15.9.2009 Virolle. 

Toinen kahdenvälinen neuvottelukokous järjestettiin 26.10.2009 Tallin-
nassa. Kokouksessa virolaiset asiantuntijat totesivat, että heidän mu-
kaansa lisäselvityksiin sisältyi edelleen puutteita. Suomalaiset asiantunti-
jat totesivat, että tehdyissä lisäselvityksissä käytetyt menetelmät ja tiedot 
olivat asianmukaisia ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset perustel-
tuja. Lausunnossaan mainituista lisäselvityksistä Viro totesi, että tiedot ja 
tutkimuksen laatu hankkeen rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia koskien 
eivät ole riittäviä. Lisäksi Viro ilmaisi halunsa jatkaa neuvotteluita.

Suomi katsoi tämän jälkeen 3.11.2009 vastauksessaan Virolle, että ym-
päristövaikutusten arviointiasiakirjoissa, erikseen toimitetussa lisäselvi-
tyksessä ja neuvottelukokouksissa esitetyt tiedot olivat asianmukaisia ja 
riittäviä. Suomi totesi, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset, 
mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ja niitä koskevat 
kannanotot sekä neuvotteluiden tulokset, otetaan aiheellisella tavalla
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huomioon lupamenettelyssä Espoon sopimuksen sekä Suomen ja Viron 
kahdenvälisen sopimuksen mukaisesti. Ympäristöministeriö toimitti 
6.11.2009 Viron esittämät kannanotot Länsi-Suomen ympäristölupavi-
rastolle (nykyisin Etelä-Suomen aluehallintovirasto) otettavaksi huo-
mioon lupakäsittelyssä.

Ympäristöministeriö katsoo, että yhteysviranomaisen 2.7.2009 edellyttä-
mistä lisäselvityksistä Suomen ja Viron välisissä neuvotteluissa on ollut 
käytettävissä sellaiset tiedot, jotka ovat koskeneet Viroon kohdistuvia ra-
jat ylittäviä ympäristövaikutuksia. Ympäristöministeriö katsoo samoin, 
että Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.2.2010 antamassa lupapäätök-
sessä ympäristövaikutusten arviointimenettely ja Viron kannanotot on 
otettu huomioon Espoon sopimuksen 6 artiklan sekä Suomen ja Viron 
kahdenvälisen sopimuksen 13 artiklan mukaisesti. 

Viron kanssa käydyt neuvottelut ovat olleet perusteellisia eikä Suomi ole 
toiminut asiassa yksipuolisesti, vaan sovittujen sääntöjen mukaisesti. 
Kun arviointiasiakirjat oli toimitettu 9.3.2009, kahdenväliset neuvottelut 
aloitettiin Viron kanssa. Jos alun kirjallista vaihetta ei lasketa mukaan, 
neuvottelut alkoivat viimeistään 25.6.2009. Neuvottelut jatkuivat vähin-
tään kolme kuukautta. Ne päättyivät 26.10.2009 pidettyyn kokoukseen 
sekä sen jälkeen Viron 2.11.2009 ja Suomen 3.11.2009 lähettämiin kir-
jeisiin. Neuvottelut kestivät siis yli kolme kuukautta, mikä on määrätty 
neuvotteluiden määräajaksi kahdenvälisen sopimuksen 12 artiklassa. 
Neuvotteluissa pyrittiin yhteisymmärrykseen. Vaikka täydellistä yhteis-
ymmärrystä ei lopulta saavutettu, tämä ei ympäristöministeriön näke-
myksen mukaan tarkoita sitä, etteikö neuvotteluvelvollisuutta olisi täy-
tetty. 

Suomi on noudattanut asiassa Espoon yleissopimuksen, Suomen ja Vi-
ron kahdenvälisen sopimuksen, YVA-direktiivin ja kansallisen YVA-
lainsäädännön mukaista menettelyä. 

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö 
ja luonnonvarat -vastuualue on antanut valituksen johdosta 10.12.2010 
päivätyn lausunnon. Lausunnossa on muun ohella esitetty seuraavaa: 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain 2 lu-
vun mukaista menettelyä, jossa selvitetään ja arvioidaan tiettyjen hank-
keiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden 
oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joi-
den toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. YVA-lain mukai-
sen arviointimenettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten ar-
viointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksen-
teossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismah-
dollisuuksia.
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YVA-menettely ei ole lupamenettelyä, vaan tätä edeltävää menettelyä. 
YVA-menettelyssä ei ole myöskään tarkoitus tuottaa kaikkia yksityis-
kohtaisia tietoja, joita tarvitaan määräysten antamiseen lupamenettelys-
sä. YVA-menettelyssä saadaan kuitenkin tietoja, joiden perusteella voi-
daan arvioida, mitä lisäselvityksiä on tarpeen tehdä, jotta lupamenette-
lyissä voidaan antaa tarvittavat määräykset. 

YVA-selostuksen riittävyyden kriteerejä ovat lainmukaisuus, merkittä-
vien vaikutusten riittävä selvittäminen, olennaisten vaihtoehtojen tasa-
puolinen tarkastelu sekä arviointiselostuksen informatiivisuus. 

Uudenmaan ympäristökeskus on 2.7.2009 antamassaan YVA-yhteys-
viranomaisen lausunnossa todennut, että arviointiselostus on katsottava 
olennaisilta osin riittäväksi ja YVA-lain vaatimukset täyttäväksi. Kansal-
lisen YVA-menettelyn yhteysviranomaisena ympäristökeskuksella oli 
käytettävissään myös siihen mennessä kertynyttä Espoon sopimukseen 
liittyvää vuorovaikutusaineistoa, jota käytettiin lausunnon valmistelussa. 
Lausunnossa esille tuodut lisäselvitystarpeet on esitetty yhteysviran-
omaisen käsityksenä siitä, mitä lisäselvityksiä oli vielä tarpeen tehdä lu-
pamenettelyä varten. 

Valituksessa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella YVA-menettelyä 
voitaisiin vastoin yhteysviranomaisen lausuntoa pitää olennaisilta osin 
puutteellisesti suoritettuna.

Lupahakemus on saatettu vireille ennen YVA-menettelyn päättymistä ja 
hakemukseen sisältyvät selvitykset ovat hakemuksen vireille tullessa ol-
leet puutteellisia. Hakija on kuitenkin tämän jälkeen täydentänyt hake-
musta useaan kertaan yhteysviranomaisen lausunnon 2.7.2009 ja muiden 
esille tulleiden täydennystarpeiden perusteella. Lupaviranomaisella on 
ollut lupaa myönnettäessä käytössään riittävät tiedot luvan myöntämi-
seksi ja lupamääräysten antamiseksi.

Ammusten raivaus on saatu suoritettua loppuun kesäkuussa 2010 ja 
kaikki ammusten raivauksen tarkkailutulokset on selostettu 19.9.2010 
päivätyssä tarkkailuraportissa. Tarkkailutulosten perusteella ammusten 
raivauksen vaikutukset ovat olleet lievempiä kun ennalta arvioitiin YVA-
selostusta ja lupahakemusta varten tehdyissä selvityksissä. Raivattujen 
räjähdyspanosten kokonaispaino on ollut lähes puolet ennalta arvioitua 
pienempi. Ennen räjäytyksiä tehtyjen virtausmittausten mukaan voimak-
kaita samansuuntaisia pohjavirtauksia ei esiintynyt eivätkä virtaukset ol-
leet voimakkaampia kuin vaikutusten arvioinnissa oli oletettu. 
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Ensimmäisessä 3.9.2010 päivätyssä neljännesvuosiraportissa on esitetty 
pääosa toisen vuosineljänneksen (huhtikuu–kesäkuu) tarkkailutuloksista 
sekä jo aikaisemmin tehtyjä ennakkotarkkailun tuloksia. Tulokset koske-
vat putken laskua edeltävää kiviaineksen kasaamista ja putkenlaskua 
ankkuroitavalla aluksella. Tähän mennessä tarkkailusta saatujen tietojen 
perusteella odottamattomia vaikutuksia ei ole esiintynyt. 

Lupapäätöksessä on edellytetty, että päätöksessä hyväksyttyä tarkkailu-
suunnitelmaa täydennetään virtausselvityksellä ja sinkkianodien vaiku-
tustarkkailulla. 

Lähinnä kaasuputken linjausta sijaitsevat Uudenmaan elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksen alueen rannikkovesimuodostumat ovat Han-
koniemi, Porkkala–Jussarö, Helsinki–Porkkala, Porvoo–Helsinki ja Lo-
viisa–Porvoo. Välimatka hankealueelle on vähimmillään noin 10 kilo-
metriä. Ennakkoselvitysten ja tarkkailutulosten perusteella hankkeesta ei 
ole aiheutunut tai ole odotettavissa vaikutuksia, jotka vaikeuttaisivat ve-
sienhoidon tavoitteiden toteuttamista näissä rannikkovesimuodostumis-
sa. 

Muutoksenhakijat ovat antaneet vastaselityksen yhtiön selityksen sekä 
ympäristöministeriön ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen lausuntojen johdosta. 

Muutoksenhakijat ovat uudistaneet aikaisemmin esittämänsä ja lisäksi 
muun ohella todenneet, että he eivät kiistä ympäristöministeriön lausun-
nossa ilmoitettuja tapahtumia kahdenvälisissä neuvotteluissa. Kysymys 
on kuitenkin siitä, että oleelliset tiedot hankkeen rajat ylittävistä vaiku-
tuksista Suomessa ja Virossa olivat puutteellisia ja Venäjän osalta tiedot 
puuttuivat kokonaan. Suomen viranomaiset eivät ole ottaneet mitään 
vastuuta niiden vaikutusten arvioinnista, jotka tulevat Venäjän aluevesil-
tä kaasuputken rakentamisen vaikutuksesta. Venäjä on puolestaan toden-
nut, että se ei ole ratifioinut Espoon sopimusta eikä sillä sen vuoksi ole 
velvollisuutta esittää Virolle tietoja. 

Ympäristölupavirasto on kuuluttamalla varannut tilaisuuden muistutus-
ten ja vaatimusten tekemiseen ja mielipiteiden esittämiseen yhtiön lupa-
hakemuksen johdosta 23.11.–23.12.2009. Kuulutuksen julkaisemisesta 
ilmoitettiin 23.11.2009 Suomessa virallisessa lehdessä. Lupamenettely 
on toteutettu lain vastaisesti siten, että asianosaisille ei ole annettu lain 
edellyttämää mahdollisuutta osallistua päätöksentekoon. 
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Lupapäätöksen mukaan hakija on täydentänyt hakemustaan muun muas-
sa 18.1.2010, 1.2.2010, 8.2.2010 ja 9.2.2010, viimeisin täydennys vain 
kolme päivää ennen päätöksen tekemistä. Yleisön kuulemisen ja osallis-
tumisen vaatimus huomioiden kyseisen kaltaista täydentämistä on pidet-
tävä säännösten vastaisena. Yleisö ei ole saanut näistä täydennyksistä 
tietoa. Perustellun muistutuksen laatiminen edellyttää, että hakemus ko-
konaisuudessaan on ollut käytettävissä. 

Myös kaasuvuotojen ja onnettomuuksien vaikutukset on suuresti aliar-
vioitu. 

Muutoksenhakijoiden vastaselitys on toimitettu tiedoksi hakijayhtiölle. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue on an-
tanut valituksen johdosta 7.1.2011 päivätyn lausunnon. Lausunnossa on 
muun ohella esitetty seuraavaa: 

Valituksessa ei ole perusteltu vaatimusta töiden aloittamisluvan kumoa-
misesta. Virasto viittaa tältä osin päätökseensä ja töidenaloittamislupaa 
koskeviin perusteluihin. 

Lupaharkinnan lähtökohtana on hakijan hakemussuunnitelma, jonka 
tueksi hakijan on esitettävä riittävät selvitykset. Lupaviranomaisen on 
arvioitava selvitysten riittävyys ja luotettavuus. Päätöksen perusteluissa 
on otettu kantaa hankkeen aiheuttamiin haitallisiin ympäristövaikutuk-
siin siten kuin vesilain mukainen intressivertailu edellyttää. Perusteluissa 
on tällöin otettu kantaa myös selvityksissä esitettyihin arvioihin ja niiden 
luotettavuuteen. Päätöksessä ei ole tarpeen yksityiskohtaisesti perustella, 
miksi jokin selvitys on luotettava. 

Aluehallintovirasto on viitannut dioksiinien osalta päätöksensä peruste-
luihin ja erityisesti kohtaan, jossa on käsitelty ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelystä annetun Viron lausunnon huomioon ottamista. Ky-
mijoen vaikutusta Suomenlahden pohjan dioksiinipitoisuuksiin ei ole 
päätöksessä vähätelty. Valituksessa on viitattu vain Isosaaren tutkimuk-
seen (ilmeisesti Isosaari, P., Kankaanpää, H., Mattila, J., Kiviranta, H., 
Verta, M., Salo, S. and Vartiainen, T. 2002. Spatial distribution and tem-
poral accumulation of polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, 
and biphenyls in the Gulf of Finland. Env. Sci. Technol. 36,12:2560-
2565.). Eri dioksiiniyhdisteiden esiintymisestä Suomenlahdella ja Itäme-
rellä on tehty kuitenkin monia tutkimuksia, jotka eivät tue väitteitä siitä, 
että pohjasedimenteissä haitallisempien dioksiiniyhdisteiden pitoisuudet 
olisivat koko Suomenlahden alueella yhtä korkeita kuin Kymijoen suulla 
olevalla alueella.
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Dioksiiniyhdisteet ovat kertyneet merenpohjaan pääasiassa 1900-luvun 
aikana teollisuuden päästöjen vaikutuksesta. Siten ne esiintyvät pohjase-
dimenteissä lähinnä sedimenttien pintakerroksissa. Hakijan tekemä sel-
vitys dioksiinipitoisuuksista perustuu otosmaiseen näytteenottoon ja se 
on riittävä päätösharkintaa varten. Dioksiinien aiheuttama riskiarvio on 
samoin riittävä ottaen huomioon liikkeelle lähtevien aineiden kokonais-
määrät.

Tynnyreiden haitta-aineista on tehty myös selvitys, mikä perustuu histo-
rialliseen tietoon ja kameran avulla tehtyyn visuaaliseen arvioon tynny-
reistä. Valituksessa esitetty väite tynnyreiden sisältämistä myrkyllisistä 
aineista ei perustu mihinkään selvitykseen eikä päätöksentekoa voida pe-
rustaa tällaiseen arvioon. Valituksessa esitetyllä väitteellä pohjavirtauk-
sien aliarvioimisesta ei myöskään ole merkitystä asiassa. Päätöksessä on 
myös arvioitu hankkeen vaikutusta Suomenlahden nisäkkäisiin eikä hyl-
keiden ruokailualueen osalta hakemukseen sisältyvällä epätarkkuudella 
ole merkitystä asiassa.

Vaikutusarvioiden perusteella hankkeesta ei voi aiheutua merensuojelu-
lain 1 §:ssä tarkoitettua pilaantumista. Päätöksessä on siten otettu myös 
kantaa merensuojelulain soveltamiseen siten kuin ympäristönsuojelulain 
9 §:ssä säädetään. 

Päätöksessä on myös otettu huomioon vesienhoidon järjestämisestä an-
netun lain mukaiset vesienhoitosuunnitelmat. Päätöksessä on todettu, et-
teivät vaikutukset ulotu vesienhoitosuunnitelmien tarkoittamalle meri-
alueelle.

Päätöksessä on sovellettu myös Espoon sopimusta sekä Suomen ja Viron 
välistä sopimusta. Sopimusten perusteella käytävät osapuolten väliset 
konsultaatiot on päätetty ennen lupapäätöksen antamista.

Aluehallintovirasto on katsonut, että valituksessa ei ole esitetty uutta 
asiaan vaikuttavaa ja on esittänyt, että valitus hylätään. 

Muutoksenhakijat ovat antaneet vastaselityksen aluehallintoviraston 
lausunnon johdosta. 

Valittajien vastaselitys on toimitettu tiedoksi hakijayhtiölle. 

Nord Stream AG on toimittanut asiaan vielä 15.2.2011 saapuneen lisä-
kirjoituksen liitteineen, jotka käsittävät luvan mukaisesti toteutetun tark-
kailun perusteella valmistuneet selvitykset: 
1. Nord Stream – Ammusten raivaus Suomen talousvyöhykkeellä, Täy-
dennys raporttiin: Lopulliset ammuskohtaiset tarkkailutulokset (Witte-
veen & Bos 2011) sekä 
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2. Nord Stream – Kaasuputkilinjan rakentaminen ja käyttö Suomen ta-
lousvyöhykkeellä, Ympäristötarkkailu – vuoden 2010 kolmas neljännes 
(Ramboll 2011). 

Muutoksenhakijoille on varattu tilaisuus antaa vastaselitys yhtiön edel-
lä mainitusta lisäkirjoituksesta liitteineen.

Muutoksenhakijat ovat 22.3.2011 saapuneessa vastaselityksessä muun 
ohella esittäneet, että yhtiön 15.2.2011 toimittaman lisäkirjoituksen ja 
siihen liittyvän aineiston merkitystä on mahdollista arvioida vasta sen 
jälkeen, kun siitä on saatu Suomen viranomaisten kannanotot. 

Lisäksi muutoksenhakijat ovat pyytäneet saada kopiot kaikista asiaan lo-
kakuun 2010 jälkeen saaduista merkityksellisistä asiakirjoista koskien 
putken rakentamiseen liittyviä kansallista tai kansainvälisiä yhteyksiä ja 
muun muassa Nord Streamiin liittyvää Suomen ja Venäjän välistä ympä-
ristötietojen vaihtoa sekä kysymyksessä olevaa hanketta ja sen tarkkailua 
Venäjän puoleisella osalla koskevia asiakirjoja. Lisäksi valittajat ovat 
pyytäneet saada muun muassa edellä mainitun yhtiön toimittaman rapor-
tin Nord Stream – Kaasuputkilinjan rakentaminen ja käyttö Suomen ta-
lousvyöhykkeellä, Ympäristötarkkailu – vuoden 2010 kolmas neljännes 
(Ramboll 2011) lähdeaineistossa luetellut selvitykset. 

Merkitään, että toimivaltaiset lupa- ja valvontaviranomaiset ovat muut-
tuneet 1.1.2010 alkaen. Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on lakkau-
tettu 31.12.2009 ja tilalle on tullut Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 
joka hoitaa hoitaa aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueelle kuu-
luvia tehtäviä ja toimii siten vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisena 
lupaviranomaisena Uudenmaan maakunnassa. Uudenmaan ympäristö-
keskuksen sijaan tullut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue hoitaa elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 3 §:n 1 momentin 10 koh-
dassa tarkoitetut (muun ohella ympäristönsuojelua koskevat) sekä 2 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetut (muun ohella yleisen edun valvontaa ym-
päristö- ja vesiasioissa koskevat) tehtävät Uudenmaan maakunnassa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. 

1. Nord Stream AG:n vaatimus yhdistysten valituksen tutkimatta jättämi-
sestä hylätään. 

2. Muutoksenhakijoiden vaatimus, että kansainvälisen asiantuntijaryh-
män tulee suorittaa puolueeton tutkimus ympäristövaikutusten arvioin-
nista ja riskianalyysistä, sekä vaatimus lisälausunnon hankkimisesta 
asiaan hylätään. Muutoksenhakijoiden esittämä vaatimus lisäaineiston 
saamisesta hylätään samoin.
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3. Valitus hylätään. Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei 
muuteta.

4. Lausuminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta 
raukeaa.

Perustelut

1. Yhtiön vaatimuksen hylkääminen 

Vesilain 17 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan Vaasan hallinto-oikeuden 
päätöksestä saa valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään.  

Valittajilla on mainittu lainkohta huomioon ottaen oikeus jatkaa hallinto-
oikeudelle tekemäänsä valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämän 
vuoksi Nord Stream AG:n perustelematta jäänyt vaatimus valituksen tut-
kimatta jättämisestä on hylättävä.

2. Muutoksenhakijoiden lisäselvitysten hankkimista ynnä muuta kos-
kevat vaatimukset

Vesilain 16 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan hakemukseen on liitettävä 
tarpeelliset selvitykset sekä, jos hakemus tarkoittaa luvan saamista yri-
tystä tai toimenpidettä varten, tarvittava suunnitelma ja selvitys yrityk-
sen tai toimenpiteen vaikutuksista siten kuin asetuksella tarkemmin sää-
detään. 

Vesilain 16 luvun 21 §:n 1 momentin mukaan hakemusasiassa, joka kos-
kee luvan saamista mainitussa laissa tarkoitettua yritystä tai toimenpidet-
tä varten, aluehallintoviraston on viran puolesta tutkittava, ovatko luvan 
edellytykset olemassa. Niin ikään aluehallintoviraston on, vaikkei vahin-
gonkorvausvaatimusta ole tehty, tutkittava, onko havaitusta vahingosta, 
haitasta tai muusta edunmenetyksestä ja mihin määrään suoritettava kor-
vausta sekä viran puolesta muutoinkin otettava huomioon, mitä maini-
tussa laissa yleisen edun sekä yksityisten oikeuksien ja etujen turvaami-
seksi säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan aluehallintovirasto voi 
tehdä hakemukseen liitettyyn suunnitelmaan sellaisia muutoksia ja li-
säyksiä, jotka ovat vesilain säännökset huomioon ottaen tarpeellisia. Py-
kälän 3 momentin mukaan aluehallintoviraston on pyydettävä lupahar-
kinnan kannalta tarpeelliset lausunnot.

Vesilain 16 luvun 23 a §:n mukaan, jos hakemus koskee YVA-laissa tar-
koitettua hanketta, aluehallintoviraston päätöksestä on muun ohella käy-
tävä ilmi, miten YVA-lain mukainen arviointi on otettu huomioon.  
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Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin mukaan valitusviranomaisen 
on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi ja tarvittaessa osoitetta-
va asianosaiselle tai päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, mitä li-
säselvitystä asiassa tulee esittää.

Valituksenalaisessa asiassa on kysymys vesitalousluvasta Venäjä–Saksa 
merenalaisen kaasuputken rakentamiseksi Suomen talousvyöhykkeelle 
sekä töidenaloittamisluvasta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista.

Muutoksenhakijoiden vaatimus siitä, että kansainvälisen asiantuntijaryh-
män tulee suorittaa puolueeton tutkimus ympäristövaikutusten arvioin-
nista ja riskianalyysistä ennen kuin lupa voidaan myöntää, ei perustu 
voimassa olevaan lakiin eikä rajat ylittävien ympäristövaikutusten huo-
mioon ottamiseksi Suomea velvoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin. 
Vaatimus tulee tämän vuoksi hylätä.

Muutoksenhakijoiden 22.3.2011 saapuneessa vastaselityksessä esittämän 
lisälausunnon hankkimista asiaan ei ole pidettävä asian ratkaisemisen 
kannalta tarpeellisena, minkä johdosta myös tämä vaatimus tulee hylätä.

Muutoksenhakijoille on ennen valituksenalaisen asian ratkaisua varattu 
tilaisuus antaa selityksensä korkeimmalle hallinto-oikeudelle asiassa an-
netuista lausunnoista ja yhtiön antamista selityksistä ja lisäkirjoituksista. 
Muutoksenhakijoille on samalla kuulemismenettelyn yhteydessä ilmoi-
tettu mahdollisuudesta tutustua valituksenalaiseen asian korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa olevaan asiakirja-aineistoon. Tämä asiakirja-aineisto 
kattaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetun oikeudenkäyntiai-
neiston lisäksi hallinto-oikeuden käytössä olleet asiakirjat sekä lupavi-
ranomaisen käytössä olleet asiakirjat.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen hankkeen Venäjän puoleista osaa 
(KP 0–KP 123) koskevilla asiakirjoilla taikka Suomen ja Venäjän tieto-
jenvaihtoon liittyvällä mahdollisella aineistolla ei ole merkitystä valituk-
senalaisen asian ratkaisun kannalta. Asian ratkaiseminen ei myöskään 
edellytä, että Nord Stream AG velvoitettaisiin toimittamaan muutoksen-
hakijoiden käyttöön niiden pyytämällä tavalla yhtiön korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle asian käsittelyn viimeisessä vaiheessa toimittaman vuo-
den 2010 kolmatta neljännestä koskevan ympäristötarkkailuraportin läh-
deluettelossa mainittu aineisto. Tämän vuoksi vaatimus mainittujen asia-
kirjojen tai muun aineiston saamisesta muutoksenhakijoiden käyttöön on 
hylättävä.
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3. Pääasiaratkaisu

Sovellettavat säännökset

Vesilain säännökset

Mitä vesilaissa säädetään vesistöstä, koskee vesilain 1 luvun 3 §:n 1 mo-
mentin mukaan vastaavasti myös Suomen aluevesiä ja talousvyöhykettä. 
Pykälän 2 momentin mukaan Suomen aluevesien rajoista säädetään Suo-
men aluevesien rajoista annetussa laissa (463/1956) ja Suomen talous-
vyöhykkeestä Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa (1058/2004). 

Vesilain 2 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan rakentaminen on, jos sen tar-
koitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymistä 
hankkeen kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahinkoon verrattuna, 
suoritettava siten:
1) ettei yrityksestä aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa, haittaa tai 
muuta edunmenetystä rannan tai vesialueen omistajalle;
2) ettei kalakantaa vahingoiteta;
3) ettei enempää kuin tarkoitetun tuloksen saavuttamiseksi on välttämä-
töntä:
a) vaikeuteta vesistössä kulkemista ja puutavaran uittoa, vesivoiman 
käyttämistä, vesistön järjestelyä tai säännöstelyä, kalastuksen harjoitta-
mista, maan kuivattamista, veden johtamista nesteenä käytettäväksi tai 
pohjaveden ottamista;
b) heikennetä vesistön puhdistautumiskykyä tai muutoin vahingollisesti 
muuteta vesiluontoa ja sen toimintaa;
c) huononneta vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön;
d) vähennetä luonnonkauneutta, kulttuuriarvoja tai ympäristön viihtyi-
syyttä, taikka
e) muutoin loukata yleistä tai yksityistä etua; sekä
4) että vesistön tai pohjaveden erilaiset käyttämistarpeet vastedeskin voi-
daan tyydyttää mahdollisimman vähäisessä määrin supistettuina. 

Mitä saman pykälän 1 momentissa on sanottu, on pykälän 2 momentin 
mukaan noudatettava silloinkin, kun lupaa rakentamiseen ei tarvita, 
sekä, milloin rakentamislupaa on haettu, sanotun luvan ehtoja määrät-
täessä. Sama on myös voimassa rakentamisen toimittamisesta siltä osin, 
kuin rakentamisluvassa ei ole asiasta määräyksiä, sekä vesistöön tehdyn 
rakennelman käyttämisestä.

Saman pykälän 3 momentin mukaan rakennustyö on tehtävä siten, että 
rakennelma kestävyydeltään täyttää kohtuulliset vaatimukset.
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Vesilain 2 luvun 5 §:n mukaan rakentamiseen ei saa myöntää lupaa, jos 
rakentaminen vaarantaa yleistä terveydentilaa tai aiheuttaa huomattavia 
vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa 
ja sen toiminnassa taikka jos se suuresti huonontaa paikkakunnan asutus- 
tai elinkeino-oloja.

Jos rakentaminen, ottamalla huomioon, mitä vesilain 2 luvun 3 §:ssä ja 
samassa luvussa sen 6 §:n jäljessä on säädetty, ei sanottavasti loukkaa 
yleistä tai yksityistä etua, voidaan lupa saman luvun 6 §:n 1 momentin 
mukaan siihen myöntää, mikäli yritys hyötyisän tai suojaavan tarkoituk-
sensa vuoksi on tarpeen vesialueen tai sen rannalla olevan kiinteistön 
järkiperäistä hyväksikäyttöä taikka muuta hyödyllistä taloudellista toi-
mintaa varten.

Jos rakentamisesta edellä mainittujen säännösten mukaisesti toteutettuna 
aiheutuu vesilain 2 luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua suurempi ylei-
sen tai yksityisen edun loukkaus tai rakentamiseen muutoin ei pykälän 
1 momentin nojalla voida myöntää lupaa, on, jollei saman luvun 5 §:stä 
muuta johdu, luvan myöntämisen edellytyksenä vesilain 2 luvun 6 §:n 
2 momentin mukaan, että rakentamisesta saatava hyöty on siitä johtu-
vaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huo-
mattava. Hyöty on määrättävä siten kuin vesilain 2 luvun 11 §:ssä sääde-
tään ja, jos hakijalle samalla myönnetään saman luvun 7–9 §:ssä tarkoi-
tettu oikeus, on oikeuden myöntämisestä saatava hyöty ja aiheutuva 
edunmenetys myös otettava huomioon.

Vesilain 2 luvun 11 §:n 1 momentin mukaan hyötynä on pidettävä yri-
tyksen tuottamien yleisten etujen lisäksi maa- tai vesialueen tai muun 
omaisuuden tuottavuuden parantumisesta tai omaisuuden hyväksikäyttöä 
vaikeuttavan esteen tai haitan poistamisesta aiheutuvaa omaisuuden 
käyttöarvon lisääntymistä samoin kuin muutakin etua, joka yrityksen to-
teuttamisesta välittömästi voidaan saada.

Mainitun pykälän 2 momentin mukaan vahinkona, haittana ja muuna 
edunmenetyksenä otetaan huomioon sekä yleistä etua koskevat että yri-
tykseen osallistumattoman henkilön omaisuudelle aiheutettavat sanotun-
laiset seuraukset, niihin luettuna muun ohella se, että luvan hakija saa oi-
keuden käyttää tiettyä rakennelmaa, aluetta tai muuta omaisuutta hyväk-
seen taikka lunastaa sen itselleen. 

Milloin hyödyn taikka vahingon, haitan ja muun edunmenetyksen raha-
arvo on vaikeasti määrättävissä taikka yrityksellä tai menetettävällä 
edulla on raha-arvon lisäksi muutakin merkitystä, on luvan edellytyksiä 
harkittaessa mainitun pykälän 3 momentin mukaan verrattava yrityksen 
ja menetettävän edun merkitystä yleiseltä kannalta katsottuna.
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Vesilain 1 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan tarvitaan sen lisäksi, mitä 
vesilain 1 luvun 12–15 §:ssä on säädetty, toimenpiteeseen lupa myös sil-
loin, kun siitä voi aiheutua ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella. Ympäristölupaa ei täl-
löin tarvita. 

Vesilain 2 luvun 1 a §:n mukaan käsiteltäessä 1 luvun 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettua lupa-asiaa on luvun muiden säännösten lisäksi soveltu-
vin osin noudatettava, mitä muun ohella ympäristönsuojelulain 41–44, 
46, 55, 57 ja 58 §:ssä säädetään. 

Viittaussäännös ympäristönsuojelulain edellä tarkoitettuihin pykäliin tar-
koittaa, että mainittujen säännösten nojalla on tapauskohtaisesti harkitta-
va, ovatko luvan myöntämisen edellytykset hakemuksessa tarkoitetuille 
toimenpiteille olemassa. Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentissa vii-
tataan yleisesti ympäristönsuojelulaissa toiminnoille asetettuihin vaati-
muksiin. 

Vesilain 21 luvun 13 §:n 1 momentin mukaan vesilain säännöksiä on so-
vellettava myös valtakunnan rajalla oleviin vesistöihin ja vesiin, mikäli 
vieraan valtion kanssa tehdyn sopimuksen perusteella muuta ei ole sää-
detty. Pykälän 2 momentin mukaan vesilaissa tarkoitetun toimenpiteen 
vaikutukset vesistöön toisessa valtiossa otetaan tätä lakia sovellettaessa 
huomioon kuten vastaava vaikutus Suomessa, jollei asianomaisen val-
tion kanssa tehdystä sopimuksesta muuta johdu.

Vesilain 2 luvun 26 §:ssä säädetään töidenaloittamisluvasta ja sen edelly-
tyksistä.

Vesilain 16 luvussa säädetään hakemuksen käsittelystä.  

Vesilain 16 luvun 23 §:n 1 momentin mukaan hakemusasiassa aluehal-
lintoviraston tulee antaa päätös, jossa se asian ratkaisun lisäksi, milloin 
hakemus hyväksytään, antaa määräykset niistä seikoista, jotka päätök-
sessä tarkoitettua toimenpidettä suoritettaessa on otettava huomioon. Py-
kälän 2 momentin mukaan, milloin hakemus koskee tietyn suunnitelman 
mukaan toteutettavaa yritystä, suunnitelma on selostettava aluehallinto-
viraston päätöksessä tai liitettävä siihen. Päätöksen tulee lisäksi sisältää 
lausunto asiassa tehdyistä muistutuksista ja vaatimuksista ja määräykset 
siitä, miten yritys on pantava toimeen ja mitä hakijan on noudatettava 
muiden etujen suojaamiseksi sekä onko ja mitä korvauksia vahingosta, 
haitasta ja muusta edunmenetyksestä suoritettava samoin kuin muut pää-
tökseen tämän lain perusteella otettavat määräykset. 
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Vesilain 16 luvun 23 a §:n mukaan, jos hakemus koskee YVA-laissa tar-
koitettua hanketta, aluehallintoviraston päätöksestä on käytävä ilmi, mi-
ten mainitun lain mukainen arviointi on otettu huomioon. Lupapäätök-
sestä on lisäksi käytävä ilmi miten muun muassa vesienhoidon järjestä-
misestä annetun lain mukainen vesienhoitosuunnitelma on otettu huo-
mioon. 

Ympäristönsuojelulain säännökset

Ympäristönsuojelulain 2 §:n 4 momentin mukaan ympäristönsuojelu-
lakia sovellettaessa on noudatettava, mitä Suomea sitovissa kansainväli-
sissä merensuojelusopimuksissa määrätään. Ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemiseksi on lisäksi noudatettava, mitä muussa laissa säädetään. 
Pykälän 5 momentin mukaan ympäristönsuojelulakia sovelletaan myös 
Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa tarkoitetulla talousvyöhyk-
keellä. 

Ympäristönsuojelulain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan ympäristön 
pilaantumisella tarkoitetaan sellaista ihmisen toiminnasta johtuvaa ai-
neen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästä-
mistä tai jättämistä ympäristöön, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin 
tai yhdessä muiden päästöjen kanssa muun ohella terveyshaittaa, haittaa 
luonnolle ja sen toiminnoille, ympäristön yleisen viihtyisyyden vähenty-
mistä, ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymis-
tä, vahinkoa tai haittaa omaisuudelle taikka sen käytölle, tai muu niihin 
rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus.

Ympäristönsuojelulain 9 §:n 1 momentin mukaan Suomen maa-alueella, 
sisävesialueella, aluevesillä tai talousvyöhykkeellä ei saa ryhtyä toi-
meen, josta voi aiheutua merensuojelulaissa tarkoitettua meren pilaantu-
mista Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolella.

Ympäristönsuojelulain 110 §:n 1 momentin mukaan mainitussa laissa 
tarkoitetun toiminnan ympäristövaikutukset toisessa valtiossa otetaan 
mainittua lakia sovellettaessa huomioon kuten vastaava vaikutus Suo-
messa, jollei asianomaisen valtion kanssa tehdystä sopimuksesta muuta 
johdu. Toisen valtion aluevesiin tai talousvyöhykkeeseen kohdistuviin 
pilaantumisvaikutuksiin sovelletaan mainitun lain 9 §:ää.
 
Ympäristönsuojelulain 41 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa myön-
netään, jos toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden 
nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Saman lain 42 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvan myöntäminen 
edellyttää muun ohella, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja 
toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä
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muiden toimintojen kanssa mainitussa momentissa tarkoitettuja seurauk-
sia. Sanottuihin kiellettyihin seurauksiin kuuluu muun muassa momentin 
1 kohdan mukaan terveyshaitta, momentin 2 kohdan mukaan merkittävä 
muu ympäristön pilaantuminen tai sen vaara ja momentin 4 kohdan mu-
kaan erityisten luonnonolosuhteiden vaarantuminen.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n 1 momentin mukaan ympäristöluvassa on 
annettava tarpeelliset lupamääräykset momentissa luetelluista toimista, 
joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa 
tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Määräykset voivat koskea muun 
ohella päästöjä sekä niiden ehkäisemistä ja rajoittamista. Lupamääräyk-
siä annettaessa huomioon otettavista seikoista säädetään muun ohella 
ympäristönsuojelulain 43 §:n 3 momentissa.

Suomen talousvyöhykkeestä annettu laki

Sanotun lain 1 §:n mukaan Suomen talousvyöhyke käsittää Suomen 
aluevesiin välittömästi liittyvän merialueen, jonka ulkoraja määräytyy 
Suomen vieraiden valtioiden kanssa tekemien sopimusten mukaisesti ja 
jonka ulkorajan sijainti osoitetaan valtioneuvoston asetuksella.

Sanotun lain 2 luvussa säädetään talousvyöhykkeellä sovellettavasta 
lainsäädännöstä. Lain 3 §:n 1 momentin mukaan talousvyöhykkeellä so-
velletaan YVA-lakia, ympäristönsuojelulakia, vesienhoidon ja merenhoi-
don järjestämisestä annettua lakia (1299/2004 ja 272/2011) ja vesilakia 
sekä niiden nojalla annettuja säännöksiä. 

Lain 18 §:n 1 momentin mukaan YVA-lain mukaisena yhteysviranomai-
sena sekä muun ohella ympäristönsuojelulaissa ja vesilaissa tarkoitettuna 
valvontaviranomaisena talousvyöhykkeellä toimii elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kus on se, jonka toimialueen kohdalla hanke talousvyöhykkeellä sijait-
see. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimialueiden välisen 
rajan katsotaan jatkuvan aluevesien ulkorajalta suuntaansa muuttamatta 
talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka.

Pykälän 2 momentin mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto toimii 
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisena lupaviranomaisena talous-
vyöhykkeellä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain säännökset  
koskien valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia 

YVA-lain 4 a §:n mukaan mainittua lakia sovelletaan myös Suomen ta-
lousvyöhykkeestä annetun lain 1 §:ssä tarkoitetulla Suomen talousvyö-
hykkeellä. 
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YVA-lain 14 §:n 1 momentin mukaan mainitun lain säännöksiä ympäris-
tövaikutusten arviointimenettelystä sovelletaan myös, jos Suomea vel-
voittavan kansainvälisen sopimuksen toimeenpano edellyttää, että Suo-
messa toteutettavan hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely 
järjestetään yhteistyössä toisen valtion kanssa. Pykälän 2 momentin mu-
kaan ympäristöministeriö huolehtii 1 momentissa tarkoitetun sopimuk-
sen mukaisista ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja 
neuvottelutehtävistä. Pykälän 3 momentin mukaan, jos hankkeella on to-
dennäköisesti toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ilme-
neviä merkittäviä ympäristövaikutuksia, yhteysviranomaisen on toimitet-
tava arviointiohjelma viipymättä ympäristöministeriölle edellä tarkoite-
tun sopimuksen mukaista toiselle valtiolle ilmoittamista varten. Ympä-
ristöministeriö toimittaa toiselle valtiolle annettavan ilmoituksen tiedoksi 
ulkoasiainministeriölle.  

Pykälän 4 momentin mukaan ilmoituksesta on käytävä ilmi erityisesti:
1) tiedot hankkeesta;
2) tiedot mahdollisesti valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista;
3) tiedot arviointimenettelystä ja hankkeen toteuttamisen kannalta olen-
naisesta päätöksestä; sekä
4) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa viranomaisten, kansalaisten ja 
yhteisöjen mahdolliset ilmoitukset osallistumisesta arviointimenettelyyn 
on toimitettava ympäristöministeriölle.

Lain 15 §:n mukaan ympäristöministeriön tai sen määräämän viranomai-
sen on varattava 14 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimusten osapuo-
lena olevan valtion viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yhtei-
söille tilaisuus osallistua tämän lain mukaiseen arviointimenettelyyn, jos 
tässä laissa tarkoitetun hankkeen ympäristövaikutukset todennäköisesti 
ilmenevät kyseisen valtion alueella.

Asiassa sovellettavien valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten 
arviointia koskevien sopimusten eräistä määräyksistä

Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleis-
sopimus (SopS 67/1997),  Espoon sopimus, on tullut voimaan 
10.9.1997. 

Sopimuksen 1 artiklan mukaan tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan 
kohdassa 
(i) "sopimuspuolilla" tämän yleissopimuksen sopimuspuolia, jollei teks-
tistä muuta ilmene,
(ii) "aiheuttajaosapuolella" tämän yleissopimuksen sopimuspuolta tai so-
pimuspuolia, jonka lainkäyttövallan piirissä ehdotettu hanke esitetään to-
teutettavaksi,
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(iii) "kohdeosapuolella" tämän yleissopimuksen sopimuspuolta tai sopi-
muspuolia, johon ehdotetun hankkeen valtioiden rajat ylittävä vaikutus 
todennäköisesti kohdistuu,
(iv) "asianosaisilla sopimuspuolilla" tämän yleissopimuksen mukaisesti 
tehdyn ympäristövaikutuksen arvioinnin aiheuttajaosapuolta ja kohde-
osapuolta,
(v) "ehdotetulla hankkeella" kaikkea toimintaa tai toiminnan huomatta-
vaa muutosta, jonka toteuttamisesta toimivaltainen viranomainen päättää 
sovellettavan kansallisen menettelyn mukaisesti,
(vi) "ympäristövaikutusten arvioinnilla" kansallista menettelyä ehdote-
tun hankkeen todennäköisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi,
(vii) "vaikutuksella" ehdotetun hankkeen ympäristölle aiheuttamia seu-
rauksia mukaan lukien vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuu-
teen, kasveihin, eläimiin, maaperään, ilmaan, vesiin, ilmastoon, maise-
maan ja historiallisiin muistomerkkeihin tai muihin rakenteisiin tai näi-
den väliseen vuorovaikutukseen; siihen kuuluvat myös näissä tekijöissä 
tapahtuneiden muutosten vaikutukset kulttuuriperintöön tai sosioekono-
misiin olosuhteisiin,
(viii) "valtioiden rajat ylittävällä vaikutuksella" vaikutuksia – ei yksin-
omaan maailmanlaajuisia – jotka fyysiseltä alkuperältään kokonaan tai 
osaksi jonkin sopimuspuolen lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella 
sijaitseva hanke aiheuttaa toisen sopimuspuolen lainkäyttövallan piirissä 
olevalla alueella,
(ix) "toimivaltaisella viranomaisella" kansallista viranomaista tai viran-
omaisia, jotka sopimuspuoli on nimennyt vastaamaan tämän yleissopi-
muksen toimialaan kuuluvista tehtävistä ja/tai sitä viranomaista tai niitä 
viranomaisia, joille sopimuspuoli on uskonut ehdotettua hanketta koske-
van päätöksenteon;
(x) "kansalaisilla" yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushen-
kilöä. 

Sopimuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan, jos I liitteessä luetellulla ehdo-
tetulla hankkeella on todennäköisesti valtioiden rajat ylittäviä merkittä-
viä haitallisia vaikutuksia, aiheuttajaosapuoli ilmoittaa 5 artiklan mukai-
sia riittäviä ja tehokkaita neuvotteluja varten I liitteessä mainitusta ehdo-
tetusta hankkeesta kaikille sopimuspuolille, joiden se katsoo saattavan 
joutua kohdeosapuoleksi, mahdollisimman aikaisin ja viimeistään silloin 
kun se tiedottaa hankkeesta omille kansalaisilleen.

Sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaan ilmoituksessa on oltava muun 
muassa
a) tiedot ehdotetusta hankkeesta mukaan lukien kaikki käytettävissä ole-
vat tiedot sen mahdollisista valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista,
b) tiedot mahdollisen päätöksen luonteesta, ja
c) kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa saman artiklan 3 kohdan mu-
kainen vastaus on annettava ottaen huomioon ehdotetun hankkeen luon-
ne; ilmoitus voi lisäksi sisältää saman artiklan 5 kohdassa mainitut tie-
dot.
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Sopimuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaan kohdeosapuolen on annettava 
tieto ilmoituksen vastaanottamisesta aiheuttajaosapuolelle ilmoituksessa 
mainitun määräajan kuluessa ja ilmaistava, aikooko se osallistua ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyyn.

Sopimuksen 3 artiklan 5 kohdan mukaan kohdeosapuolen annettua tie-
don ilmoituksen vastaanottamisesta, jossa se ilmaisee halukkuutensa 
osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, aiheuttajaosapuoli 
toimittaa kohdeosapuolelle, jos se ei ole sitä vielä tehnyt,
a) olennaiset tiedot ympäristövaikutusten arviointimenettelystä mukaan 
lukien tiedot kannanottojen toimittamisen aikataulusta, sekä
b) olennaiset tiedot ehdotetusta hankkeesta ja sen mahdollisista valtioi-
den rajat ylittävistä haitallisista vaikutuksista.

Sopimuksen 3 artiklan 8 kohdan mukaan asianosaiset sopimusosapuolet 
varmistavat, että kohdeosapuolen kansalaisille hankkeen todennäköisellä 
vaikutusalueella tiedotetaan ehdotetusta hankkeesta ja annetaan mahdol-
lisuus esittää kannanottonsa ja muistutuksensa sen johdosta. Nämä kan-
nanotot tai muistutukset toimitetaan aiheuttajaosapuolen toimivaltaiselle 
viranomaiselle joko suoraan tai, jos se on tarkoituksenmukaista, aiheut-
tajaosapuolen välityksellä.

Sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan aiheuttajaosapuolen toimival-
taiselle viranomaiselle toimitettavista ympäristövaikutusten arviointi-
asiakirjoista on käytävä ilmi vähintään II liitteessä tarkoitetut tiedot.

Sopimuksen 5 artiklan määräykset koskevat ympäristövaikutusten ar-
viointiasiakirjojen pohjalta käytäviä neuvotteluja. Sopimuksen 5 artiklan 
ensimmäisen kappaleen mukaan, kun ympäristövaikutusten arviointi-
asiakirjat ovat valmiit, aiheuttajaosapuoli aloittaa viipymättä neuvottelut 
kohdeosapuolen kanssa muun muassa ehdotetun hankkeen mahdollisista 
valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista sekä toimista tällaisten vaikutus-
ten vähentämiseksi tai poistamiseksi.

Sopimuksen 5 artiklan toisen kappaleen mukaan neuvotteluja voidaan 
käydä
a) ehdotetun hankkeen mahdollisista vaihtoehdoista, mukaan luettuna 
vaihtoehto, että hanketta ei toteuteta, sekä mahdollisuuksista lieventää 
valtioiden rajat ylittäviä haitallisia vaikutuksia sekä seurata tähän tähtää-
vien toimien vaikutuksia aiheuttajaosapuolen kustannuksella;
b) muista mahdollisista keskinäisistä yhteistyömuodoista ehdotetun 
hankkeen aiheuttamien merkittävien valtioiden rajat ylittävien haitallis-
ten vaikutusten vähentämiseksi; sekä 
c) muista tarpeellisista ehdotettuun hankkeeseen liittyvistä seikoista.



73 (83)

Sopimuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet varmistavat, 
että päätettäessä lopullisesti ehdotetusta hankkeesta ympäristövaikutus-
ten arvioinnin tulokset, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointi-
asiakirjat ja niitä koskevat kannanotot, jotka on vastaanotettu 3 artiklan 
8 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä 5 artiklan mukaisesti 
käytyjen neuvottelujen tulokset, otetaan aiheellisella tavalla huomioon.

Sopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukaan aiheuttajaosapuoli toimittaa 
kohdeosapuolelle ehdotettua hanketta koskevan lopullisen päätöksen 
sekä tiedot päätöksen perusteena olevista seikoista ja näkökohdista.

Saman artiklan 3 kohdan mukaan, jos asianosaisen sopimuspuoli ennen 
ehdotetun hankkeen toteuttamiseksi tehtävien töiden aloittamista saa sel-
laista lisätietoa hankkeen aiheuttamista merkittävistä valtioiden rajat 
ylittävistä vaikutuksista, joka ei ollut saatavilla kun hanketta koskeva 
päätös tehtiin, ja joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen, ky-
seinen sopimuspuoli ilmoittaa välittömästi asiasta toiselle tai toisille 
asianosaisille sopimuspuolille. Jos asianosaisen sopimuspuolen toimival-
taiset viranomaiset sitä pyytävät, on päätöksen mahdollisesta tarkistami-
sesta neuvoteltava.

Sopimuksen liitteessä I (Hankeluettelo) mainitaan kohdassa 8 suuriläpi-
mittaiset öljy- ja kaasuputket.

Sopimuksen II liite (Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjojen sisältö) 
kuuluu:

Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoihin sisällytetään 4 artiklan mu-
kaisesti vähintään seuraavat tiedot:
a) kuvaus ehdotetusta hankkeesta ja sen tarkoituksesta,
b) soveltuvin osin kuvaus ehdotetun hankkeen mahdollisista vaihtoeh-
doista (esim. sijainnin tai teknologian osalta) sekä myös selostus vaihto-
ehdosta, että hanketta ei toteuteta,
c) kuvaus ympäristöstä, johon ehdotetun hankkeen ja sen vaihtoehtojen 
merkittävät vaikutukset todennäköisesti kohdistuvat,
d) kuvaus ehdotetun hankkeen ja sen vaihtoehtojen aiheuttamista mah-
dollisista ympäristövaikutuksista sekä arvio vaikutusten merkittävyydes-
tä,
e) kuvaus toimenpiteistä, joilla haitalliset ympäristövaikutukset rajoite-
taan mahdollisimman vähäisiksi,
f) tarkka selvitys käytetyistä ennustamismenetelmistä ja taustaolettamuk-
sista sekä ympäristöä koskevasta olennaisesta aineistosta,
g) selvitys tarvittavien tietojen keruussa havaituista puutteista ja epävar-
muustekijöistä,
h) tarvittaessa ehdotus seuranta- ja toimintaohjelmiksi sekä suunnitelmat 
jälkiarviointia varten,
i) yleistajuinen ja soveltuvin osin havainnollinen yhteenveto (kartat, kaa-
viot tms.). 
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Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen so-
pimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista 
(SopS 51/2002) on tullut voimaan 6.6.2002. 

Sopimuksen 1 artiklan mukaan tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan
(i) ”aiheuttajaosapuolella” sopimusosapuolta, joka lainkäyttövallan pii-
rissä ehdotettu hanke esitetään toteutettavaksi, 
(ii) ’’kohdeosapuolella’’ sopimuspuolta, johon ehdotetun hankkeen val-
tioiden rajat ylittävä vaikutus todennäköisesti kohdistuu,
(iii) ’’ehdotetulla hankkeella’’ kaikkea toimintaa tai toiminnan huomatta-
vaa muutosta, jonka toteuttamisesta toimivaltainen viranomainen päättää 
sovellettavan kansallisen menettelyn mukaisesti,
(iv) ’’ympäristövaikutusten arvioinnilla’’ kansallista menettelyä ehdote-
tun hankkeen todennäköisten ympäristövaikutusten arvioimiseksi,
(v) ’’vaikutuksella’’ ehdotetun hankkeen ympäristölle aiheuttamia seu-
rauksia mukaan lukien vaikutukset ihmisten terveyteen ja turvallisuu-
teen, biodiversiteettiin, maaperään, ilmaan, vesiin, ilmastoon, maise-
maan ja historiallisiin muistomerkkeihin tai muihin rakenteisiin tai näi-
den väliseen vuorovaikutukseen; siihen kuuluvat myös näissä tekijöissä 
tapahtuneiden muutosten vaikutukset kulttuuriperintöön tai sosioekono-
misiin olosuhteisiin,
(vi) ’’valtioiden rajat ylittävällä vaikutuksella’’ vaikutuksia – ei yksin-
omaan maailmanlaajuisia – jotka fyysiseltä alkuperältään kokonaan tai 
osaksi aiheuttajaosapuolen lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella si-
jaitseva hanke aiheuttaa kohdeosapuolen lainkäyttövallan piirissä oleval-
la alueella,
(vii) ’’toimivaltaisella viranomaisella’’ kansallista viranomaista tai viran-
omaisia, jotka sopimuspuoli on nimennyt vastaamaan tämän sopimuksen 
toimialaan kuuluvista tehtävistä ja/tai sitä viranomaista tai niitä viran-
omaisia, joille sopimuspuoli on uskonut ehdotettua hanketta koskevan 
päätöksenteon,
(viii) ’’kansalaisilla’’ yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeus-
henkilöä,
(ix) ’’yleissopimuksella’’ Espoossa 25 päivänä helmikuuta 1991 tehtyä 
yleissopimusta valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioin-
nista,
(x) ’’yhteisellä ympäristövaikutusten arvioinnilla’’ sopimuspuolten yh-
dessä tekemää ympäristövaikutusten arviointia.

Sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan tätä sopimusta sovelletaan so-
pimuksen I liitteessä mainittuihin ehdotettuihin hankkeisiin, jotka toden-
näköisesti aiheuttavat merkittäviä valtioiden rajat ylittäviä haitallisia ym-
päristövaikutuksia.

Sopimuksen liitteessä I (Hankeluettelo) mainitaan kohdassa 8 suuriläpi-
mittaiset öljy- ja kaasuputket. Vedenalaiset putket Itämerellä. 
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Sopimuksen liite III (Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjojen sisältö) 
on saman sisältöinen kuin Espoon sopimuksen liite II. 

Sopimuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan aiheuttajaosapuolen toimival-
tainen viranomainen toimittaa ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat 
kohdeosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle lausuntoja, kannanottoja 
ja mahdollisten neuvottelujen tarpeellisuuden selvittämistä varten sekä 
tiedoksi komission jäsenille.

Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan kohdeosapuolen toimivaltaiselle vi-
ranomaiselle toimitettavista ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoista 
on käytävä ilmi vähintään tämän sopimuksen III liitteessä mainitut tie-
dot.

Sopimuksen 12 artiklan määräykset koskevat sopimuspuolten välisiä 
neuvotteluja. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan, kun arviointiasiakirjat 
on toimitettu kohdeosapuolelle, osapuolten toimivaltaiset viranomaiset 
aloittavat tarvittaessa viipymättä neuvottelut. Neuvotteluja voidaan käy-
dä
a) ehdotetun hankkeen mahdollisista vaihtoehdoista, mukaan luettuna 
vaihtoehto, että hanketta ei toteuteta, sekä mahdollisuuksista lieventää 
valtioiden rajat ylittäviä merkittäviä haitallisia vaikutuksia sekä seurata 
tähän tähtäävien toimien vaikutuksia aiheuttajaosapuolen kustannuksel-
la,
b) muista mahdollisista keskinäisistä yhteistyömuodoista ehdotetun 
hankkeen aiheuttamien merkittävien valtioiden rajat ylittävien haitallis-
ten vaikutusten vähentämiseksi, ja
c) muista tarpeellisista ehdotettuun hankkeeseen liittyvistä seikoista.

Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan sopimuspuolten toimivaltaiset viran-
omaiset sopivat neuvottelujen alussa kohtuullisesta neuvotteluaikatau-
lusta. Neuvottelujen ei tule kestää kolmea kuukautta kauempaa. Neuvot-
telut voidaan käydä komission välityksellä.

Sopimuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan sopimuspuolet varmistavat, 
että päätettäessä ehdotetusta hankkeesta, ympäristövaikutusten arvioin-
nin tulokset, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ja 
niitä koskevat kannanotot, jotka on vastaanotettu 9 ja 11 artiklan mukai-
sesti, sekä 12 artiklan mukaisesti käytyjen neuvottelujen tulokset, ote-
taan aiheellisella tavalla huomioon. 

Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan aiheuttajaosapuolen toimivaltainen 
viranomainen toimittaa kohdeosapuolen toimivaltaiselle viranomaiselle 
ehdotettua hanketta koskevan päätöksen sekä tiedot päätöksen perustee-
na olevista seikoista ja näkökohdista.
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Mainitun artiklan 3 kohdan mukaan, jos asianosaisen sopimuspuolen toi-
mivaltainen viranomainen ennen ehdotetun hankkeen toteuttamiseksi 
tehtävien töiden aloittamista saa sellaista lisätietoa hankkeen aiheutta-
mista merkittävistä valtioiden rajat ylittävistä vaikutuksista, joka ei ollut 
saatavilla kun hanketta koskeva päätös tehtiin, ja joka olisi voinut olen-
naisesti vaikuttaa päätökseen, kyseisen sopimuspuolen toimivaltainen vi-
ranomainen ilmoittaa välittömästi asiasta toiselle asianosaisen sopimus-
puolen toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos asianosaisen sopimuspuolen 
toimivaltaiset viranomaiset sitä pyytävät, on päätöksen mahdollisesta 
tarkistamisesta neuvoteltava.

Oikeudellinen arvio

Muutoksenhakijat ovat valituksessaan, uudistaen hallinto-oikeudelle te-
kemänsä valituksen, katsoneet, että hallinto-oikeuden päätös ja lupapää-
tös tulee kumota lainvastaisina sen johdosta, että päätökset ovat perustu-
neet virheellisiin tai riittämättömiin tietoihin ja että kansainväliset rajat 
ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvat neuvotte-
lut on suoritettu virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella. Vali-
tuskirjelmässä korkeimmassa hallinto-oikeudessa virheellisten ja puut-
teellisten tietojen on katsottu koskevan valituskirjelmässä esitetyllä ta-
valla yleisesti tutkimusten tieteellistä luotettavuutta sekä erityisesti sedi-
menttitutkimuksia, terveysriskien arviointia ja hankkeen vaikutuksia hyl-
keiden ruokailualueisiin. Valituksen mukaan ympäristövaikutusten ar-
viointimenettely ei ole ollut asiakirja-aineistoltaan riittävän kattava, jotta 
sitä olisi voitu käyttää luvan myöntämisen perusteena. Lisäksi valituk-
sessa on katsottu, että lupapäätös ja hallinto-oikeuden päätös ovat riittä-
mättömästi perusteltuja koskien muun ohella tutkimusten luotettavuuden 
arviointia. 

Edelleen valituksessa on katsottu, että hallinto-oikeuden päätös on lain-
vastainen myös sen johdosta, että vesienhoitosuunnitelmien oikeudellista 
merkitystä ei ole arvioitu oikein. Lupaviranomainen ja hallinto-oikeus 
ovat lisäksi jättäneet huomiotta merensuojelulaissa säädetyn ehdottoman 
kiellon ryhtyä toimeen, josta voi aiheutua meren pilaantumista. Kaasu-
putken rakentaminen on samoin vastoin HELCOM:in tavoitteita ja 
EU:ssa hyväksyttyä Itämeri-strategiaa.

Kansainväliset rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 
koskevat valituksen perusteet

Espoon sopimuksen 5 artiklan sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen so-
pimuksen 12 artiklan mukaan sopimusosapuolet neuvottelevat tarvittaes-
sa mainituista artikloista tarkemmin ilmenevistä seikoista. 
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Kuten ympäristöministeriön lausunnosta ilmenee, Suomen ja Viron välil-
lä on käyty Espoon sopimuksen 5 artiklan sekä Suomen ja Viron kah-
denvälisen sopimuksen 12 artiklan mukaiset neuvottelut, jotka ovat alka-
neet 25.6.2009 ja päättyneet 26.10.2009 pidettyyn kokoukseen sekä sen 
jälkeen Viron 2.11.2009 ja Suomen 3.11.2009 toisilleen lähettämiin kir-
jeisiin.

Hankkeesta vastaava on ympäristöministeriön lausunnosta ilmenevällä 
tavalla laatinut hankkeen Viroon kohdistuvia vaikutuksia koskevan lisä-
selvityksen Viron 8.6.2009 antaman lausunnon, 25.6.2009 käytyjen neu-
votteluiden ja Uudenmaan  ympäristökeskuksen YVA-lain mukaisena 
yhteysviranomaisena YVA-selostuksesta 2.7.2009 antaman lausunnon 
johdosta. 

Viro on edellä ilmenevällä tavalla Espoon sopimuksen sekä Suomen ja 
Viron kahdenvälisen sopimuksen mainittujen artiklojen mukaisesti osal-
listunut aiheuttajaosapuolen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. 
Ympäristövaikutusten arviointiasiakirjoista on Espoon sopimuksen 4 ar-
tiklan 1 kohdan mukaan käytävä ilmi vähintään sopimuksen liitteessä II 
mainitut tiedot sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen 10 ar-
tiklan 2 kohdan mukaan liitteessä III mainitut tiedot. Mainittuihin sopi-
muksiin ei sisälly muita määräyksiä, jotka koskevat ympäristövaikutus-
ten arviointiasiakirjojen sisältöä, sisällön laatua tai sisällöin laadun var-
mentamista. Ympäristöministeriö on lausunnossaan katsonut, että Uu-
denmaan ympäristökeskuksen 2.7.2009 antamassa lausunnossa edellyte-
tyistä lisäselvityksistä Suomen ja Viron välisissä neuvotteluissa on ollut 
käytettävissä sellaiset tiedot, jotka ovat koskeneet Viroon kohdistuvia ra-
jat ylittäviä ympäristövaikutuksia.  

Espoon sopimuksen 6 artiklassa sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen 
sopimuksen 13 artiklassa edellytetään, että sopimuspuolet varmistavat, 
että päätettäessä ehdotetusta hankkeesta, ympäristövaikutusten arvioin-
nin tulokset, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ja 
niitä koskevat kannanotot sekä neuvottelujen tulokset, otetaan aiheelli-
sella tavalla huomioon. Mainituissa sopimuksissa ei edellytetä, että neu-
votteluissa tulisi saavuttaa yksimielisyys neuvoteltavista kysymyksistä. 
Ympäristöministeriö on Espoon sopimuksen 6 artiklan sekä Suomen ja 
Viron kahdenvälisen sopimuksen 13 artiklan mukaisesti 6.11.2009 toi-
mittanut Viron esittämät kannanotot Länsi-Suomen ympäristölupaviras-
tolle (nykyisin Etelä-Suomen aluehallintovirasto) otettaviksi huomioon 
valituksenalaisen asian lupamenettelyssä. 

Hakijayhtiö on toimittanut aluehallintovirastolle hakemuksen täyden-
nyksenä tammikuussa 2010 muun ohella selvitykset, jotka koskevat ris-
kinarviointia tynnyreiden rikkoutumisen vaikutuksista sekä tynnyreiden 
nykytilan kartoitusta putkilinjan reitillä Suomen talousvyöhykkeellä. 
Hankkeessa ei näiden selvitysten tai muidenkaan valituksessa viitattujen
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hakemusten täydennysten johdosta ole ilmennyt sellaisia todennäköisiä 
merkittäviä kansainväliset rajat ylittäviä vaikutuksia, joiden johdosta 
aluehallintoviraston päätöstä tai hallinto-oikeuden päätöstä tulisi pitää 
Espoon sopimuksen tai Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen vel-
voitteiden vastaisena taikka kansalliseen lupamenettelyyn sovellettavien 
edellä selostettujen säännösten vastaisena. 

Lupaviranomaisen on tutkittava, onko asiassa esitetty muun ohella hank-
keen ympäristövaikutusten arvioimisen kannalta lupahakemuksen ratkai-
semiseksi riittävät selvitykset. Muutoksenhakijoiden viittaamien hank-
keen vesistön pilaantumista koskevien vaikutusten osalta vesilain 1 lu-
vun 19 § ja 2 luvun 1 a § huomioon ottaen sovellettavaksi tulevan ympä-
ristönsuojelulain 41 §:n 2 momentin mukaan lupaviranomaisen on tutkit-
tava asiassa annetut lausunnot ja tehdyt muistutukset sekä luvan myöntä-
misen edellytykset. Lupaviranomaisen on muutoinkin otettava huo-
mioon, mitä yleisen ja yksityisen edun turvaamiseksi säädetään. Hank-
keen kansainväliset rajat ylittävät vaikutukset ja muun ohella niitä kos-
kevien selvitysten riittävyys on arvioitu lupapäätöksessä. Lupapäätök-
sessä on annettu haittojen vähentämistä ja estämistä sekä tarkkailua kos-
kevat määräykset, minkä lisäksi lupapäätöksessä on todettu hakijan sopi-
neen erikseen vahinkojen korvaamisesta. 

Espoon sopimuksen 1 artiklan viii kohdassa tarkoitetaan "valtioiden rajat 
ylittävällä vaikutuksella" vaikutuksia – ei yksinomaan maailmanlaajuisia 
– jotka fyysiseltä alkuperältään kokonaan tai osaksi jonkin sopimuspuo-
len lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella sijaitseva hanke aiheuttaa 
toisen sopimuspuolen lainkäyttövallan piirissä olevalla alueella. Vastaa-
va määritelmä sisältyy Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen 1 ar-
tiklan kohtaan vi. 

Valituksenalaisessa asiassa on kysymys Suomen talousvyöhykkeellä to-
teutettavasta hankkeesta. Kysymyksessä olevissa sopimuksissa määritel-
lään hankkeen ympäristövaikutusten aiheuttajaosapuoliksi valtiot, joiden 
lainkäyttövallan piirissä hanke esitetään toteutettavaksi. Siltä osin kuin 
muutoksenhakijat ovat esittäneet, että Suomen viranomaiset eivät ole 
asiassa ottaneet vastuuta vaikutusten arvioinnista kaasuputken rakenta-
misesta Venäjän aluevesillä, kysymys ei Espoon sopimuksen 1 artiklan 
(viii) kohta sekä Suomen ja Viron kahdenvälisen sopimuksen 1 artiklan 
(vi) kohta huomioon ottaen ole Suomen lainkäyttövallan piirissä olevalla 
alueella sijaitsevasta hankkeesta.   

Muutoksenhakijoiden mainitsemien kaasuputken rakentamisesta Venäjän 
aluevesiltä mahdollisesti aiheutuvien vaikutusten arviointi on kuitenkin 
otettu huomioon valituksenalaisen asian lupaharkinnassa aluehallintovi-
raston päätöksen kohdassa ”Muut haittojen arvioinnissa huomioon otet-
tavat seikat” ilmenevällä tavalla. Mainitussa kohdassa on lisäksi todettu, 
että Venäjän alueella tapahtuvista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvia 
rajat ylittäviä vaikutuksia tarkkaillaan neljässä paikassa. 
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Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hallinto-oikeuden päätöstä ja lupa-
päätöstä ei voida pitää kansainväliset rajat ylittävien ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn ja sen huomioon ottamisen osalta lainvastaisena 
eikä Suomea sitovien kansainvälisten sopimusvelvoitteiden vastaisena.

Muut valituksen perusteet

Uudenmaan ympäristökeskus on 2.7.2009 antamassaan YVA-yhteys-
viranomaisen lausunnossa todennut, että arviointiselostus on katsottava 
olennaisilta osin riittäväksi ja YVA-lain vaatimukset täyttäväksi. Lau-
sunnossa esille tuodut lisäselvitystarpeet on esitetty yhteysviranomaisen 
käsityksenä siitä, mitä lisäselvityksiä on ollut vielä tarpeen tehdä Suo-
men talousvyöhykkeestä annetussa laissa tarkoitettua suostumusmenette-
lyä ja nyt kysymyksessä olevaa lupamenettelyä varten. 

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella kansallis-
ta YVA-menettelyä voitaisiin pitää olennaisilta osin puutteellisesti suori-
tettuna.

Lupahakemus on tullut vireille 8.6.2009 ennen ympäristövaikutusten ar-
viointimenettelyn päättymistä, jolloin hakemus on vielä ollut puutteelli-
nen. Hakija on kuitenkin sen jälkeen täydentänyt hakemustaan yhteysvi-
ranomaisen mainitun 2.7.2009 antaman lausunnon ja muiden asiassa 
esille tulleiden täydennystarpeiden johdosta.  

Aluehallintoviraston päätöksestä ilmenee muun ohella, miten YVA-lain 
mukainen arvio ja yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta 2.7.2009 
antama lausunto on otettu päätöksessä huomioon. Hakemusta on alue-
hallintoviraston päätöksestä ilmenevällä tavalla täydennetty muun ohella 
kesäkuussa 2009 otettujen sedimenttinäytteiden tuloksilla. 

Asiakirjojen mukaan vuoden 2009 kesäkuun kenttätutkimuksen näyt-
teenottopaikat on valittu siten, että ne edustavat sedimenttikerääntymis-
alueita, jotka sijaitsevat niillä putkilinjan reitin osuuksilla, joilla ennakoi-
daan tapahtuvan merkittävintä sedimenttien liikkeelle lähtemistä putken 
rakennustöiden aikana esimerkiksi kiviaineksen kasaamisen ja sotatar-
vikkeiden raivauksen johdosta. Nämä osuudet eivät keskity Kymijoen 
vaikutusalueelle, vaan ovat jakautuneet tasaisemmin koko putkilinjan 
reitin varrelle. 

Kun otetaan huomioon aluehallintoviraston päätöksen kohdasta ”Sedi-
mentin leviämisestä aiheutuva haitta” ilmenevät perustelut, sedimenttejä 
koskevaa selvitystä on muun ohella dioksiinien osalta pidettävä hank-
keen vaikutusten arvioimiseksi ja vahinkoja estävien toimenpiteiden 
määräämiseksi riittävinä. 



80 (83)

Asiakirjojen mukaan putkilinjan rakentamisesta ja käytöstä on tehty 
useita riskinarviointitutkimuksia. Kaikkien odottamattomista tapahtu-
mista johtuvien tunnistettujen vaaratekijöiden riskit on osoitettu selvästi 
hyväksyttäviksi ja täyttävän riskejä koskevat hyväksyttävyyskriteerit. 
Kaasuvuotojen ja onnettomuuksien vaikutukset on otettu lupaharkinnan 
kannalta riittävästi huomioon.

Uudenmaan ympäristökeskus on antanut lupahakemuksesta ympäristölu-
pavirastolle 21.12.2009 päivätyn lausunnon, jossa on muun ohella todet-
tu, että osa yhteysviranomaisen lausunnossa 2.7.2009 mainituista lisäsel-
vitystarpeen kohteina olleista selvityksistä on vielä tuolloin ollut kesken-
eräisiä. Muilta osin lausunnossa on katsottu, että hakemuksessa on esi-
tetty riittävät tiedot. Hakijan täydennettyä hakemustaan vielä alkuvuo-
desta 2010 aluehallintoviraston päätöksen kertoelmasta ilmenevillä eräil-
lä muilla selvityksillä aluehallintovirastolla on lupaa myöntäessään ollut 
käytettävissään asian ratkaisemiseksi vesilain 16 luvun 1 §:n 2 momentti 
sekä 21 ja 23 § huomioon riittävä selvitys. 

Hankkeesta ei asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella voida arvioi-
da aiheutuvan ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentissa tarkoitettua 
terveyshaittaa, merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa eikä 
erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista eikä myöskään mainitun 
lain 9 §:ssä tarkoitettua Suomen talousvyöhykkeen ulkopuolisen meri-
alueen pilaantumista. Lupapäätöstä ei ole hankkeen ympäristövaikutuk-
sia koskevien selvitysten riittävyyttä koskevilta osin pidettävä lainvastai-
sena. Hankkeesta ei myöskään voida arvioida aiheutuvan vaikutuksia, 
jotka vaikeuttaisivat Kymijoen–Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaris-
tomeren–Selkämeren vesienhoitosuunnitelmissa esitettyjen vesienhoidon 
tavoitteiden toteutumista. Asiassa ei, kun otetaan huomioon ympäristön-
suojelulain 41 §:n 1 momentti, ole ilmennyt muutakaan estettä luvan 
myöntämiselle. 

Kun muutoin otetaan huomioon hallinto-oikeuden päätöksessä tarkoitet-
tujen eri selvitysten riittävyyttä ja selvitysten vaikutusta lupaharkintaan 
koskevat perustelut, hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei ole vali-
tuksessa esitetyillä perusteilla aihetta muuttaa. Hallinto-oikeuden pää-
töksestä ilmenee hallintolainkäyttölain 53 §:n mukaisesti, mitkä seikat 
ovat vaikuttaneet asian ratkaisuun ja millä oikeudellisella perusteella rat-
kaisuun on päädytty. Hallinto-oikeuden päätöstä ei siten ole perusteltu 
valituksessa esitetyllä tavalla puutteellisesti. 

Näillä perusteilla ja kun muutoin otetaan huomioon Vaasan hallinto-oi-
keuden päätöksen edellä ilmenevät perustelut, niissä mainitut aluehallin-
toviraston päätöksen perustelut ja perusteluissa mainitut oikeusohjeet 
sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa 
saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen 
ei ole perusteita. 
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4. Ratkaisu päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevaan vaati-
mukseen 

Kun asia on tällä päätöksellä ratkaistu, lausuminen hallinto-oikeuden 
päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta on tar-
peetonta.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.

Korkein hallinto-oikeus:

Pekka Vihervuori Anne E. Niemi

Riitta Mutikainen Hannu Ranta 

Eija Siitari-Vanne (t) Janne Hukkinen

Timo Kairesalo

Asian esittelijä,
esittelijäneuvos  Irene Mäenpää
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Jakelu

Päätös SA Eestimaa Looduse Fond ym., oikeudenkäyntimaksu 223 euroa 
Jäljennös Vaasan hallinto-oikeus

Etelä-Suomen aluehallintovirasto/ympäristölupavastuualue
Nord Stream AG
Espoon kaupungin ympäristökeskus
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Porvoon kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
Hangon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen
Kirkkonummen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Siuntion kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomainen
Miljövårdsmyndigheten i Raseborg stad
Miljövårdsmyndigheten i Väståbolands stad
Miljövårdsmyndigheten i Ingå kommun
Miljövårdsmyndigheten i Kimitoöns kommun
Miljövårdsnämnden i Kökar kommun (transumt)
Miljövårdsnämnden i Lemlands kommun (transumt)
Ålands landskapsregering (transumt)
Helsingin kaupunginhallitus
Espoon kaupunginhallitus
Porvoon kaupunginhallitus
Hangon kaupunginhallitus
Loviisan kaupunginhallitus
Stadsstyrelsen i Raseborg
Stadsstyrelsen i Väståboland
Kommunstyrelsen i Ingå
Kommunstyrelsen i Kimitoön
Kommunstyrelsen i Kökar (transumt)
Kommunstyrelsen i Lemland (transumt)
Kirkkonummen kunnanhallitus
Siuntion kunnanhallitus
Sipoon kunnanhallitus
Liikennevirasto/Meriosasto
Rajavartiolaitos
Puolustusministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö
Museovirasto
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö ja
luonnonvara -vastuualue
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Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/kalatalousyksikkö
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/ympäristö ja 
luonnonvarat -vastuualue
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/kalatalous-
yksikkö
Suomen ympäristökeskus
Ympäristöministeriö


