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Espoon sopimuksen mukainen kuuleminen rajat ylittävästä 

ympäristövaikutusten arvioinnista Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen 

luoteisreitille Tanskassa 

 

19.12.2018 päivätty kirjeenne (VN/1188/2018) 

 

Kiitämme kannanotostanne 10.10.2018 järjestettyyn, Espoon sopimuksen kohtien 4 

ja 5 mukaiseen kuulemismenettelyyn koskien Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen 

luoteisreittiä Tanskassa. 

 

Olemme lukeneet kommenttinne huolellisesti ja olemme myös – menettelyjä 

koskevan ymmärryksemme mukaan – antaneet Nord Stream 2 AG:lle (kehittäjänä) 

tilaisuuden vastata mielipiteeseenne. 

 

Tanskan energiavirasto on havainnut yhden kommentin, jota ei ole käsitelty 

9.2.2018 Tanskan Suomelle toimittamassa vastauksessa. Se koskee Bornholmin 

eteläpuolelta kulkevaa reittiä ja liittyy Tanskan energiaviraston mukaan rajat 

ylittäviin ympäristövaikutuksiin Suomessa putkilinjahankkeen Tanskan osuudella 

suoritetun toiminnan seurauksena. Tanskan energiavirasto on valmistellut 

yhteenvedon tästä kommentista sekä Nord Stream 2 AG:n (kehittäjänä) antamasta 

vastauksesta ja Tanskan energiaviraston kommentista. Yhteenveto, jossa on sekä 

kannanotto että vastaus, on jäljempänä olevassa liitteessä.  

 

Tanskan energiavirasto on parhaillaan viimeistelemässä tukiasiakirjoja Nord 

Stream 2 -putkihankkeen luoteisreitin ympäristö- ja turvallisuusarviolle. Arviossa 

otetaan huomioon Espoon menettelystä saadut kannanotot. Jos Teillä on saatujen 

lisätietojen perusteella lisää kommentteja/kysyttävää Nord Stream 2 -kaasuputki-

hankkeen luoteisreitistä Tanskassa, ottakaa meihin yhteyttä mahdollisimman pian, 

kuitenkin viimeistään 18.3.2019 mennessä. 

 
  

Toimisto/Osasto 

Maanalaisten resurssien ja 

riskivalmiuden keskus  

 

Päivämäärä 

22. helmikuuta 2019 

 

J-nro 2019 - 1423 
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Lähettäkää mahdolliset lisäkommentit sähköpostitse Tanskan 

ympäristöministeriölle (mst@ens.dk) ja Karin Annette Pedersenille 

(kaape@mst.dk). 

 

Lisätietoja hankkeesta on Tanskan energiaviraston verkkosivuilla osoitteessa:  

https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-gas 

 

Parhain terveisin 

 

 

 

 

Katja Scharmann 
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1. Suomen liikenneviraston esittämät huolenaiheet 

Mielipide  

Suomen liikennevirasto huomauttaa, että ”maakaasuputken asennus saattaa 

aiheuttaa lievää sujuvuuteen tai turvallisuuteen kohdistuvaa vahinkoa Suomen 

ulkomaan meriliikenteelle. Tästä syystä hankkeen kehittäjän on tiedotettava 

Tanskan merenkulkuviranomaisille hankkeen toteutuksesta näiden ilmoittamalla 

tavalla, jotta hankkeen meriliikennereiteille aiheuttamat muutokset ovat myös 

Suomen ulkomaan meriliikenteen käytettävissä hyvissä ajoin ennen hankkeen 

toteutusta.” 

 

Yhteenveto Nord Stream 2 AG:n vastauksesta  

Nord Stream 2 jatkaa dialogia Tanskan merenkulkuviranomaisten kanssa 

putkenlaskualuksen ympärille asetettavan suoja-alueen laajuuden sopimiseksi 

hyvissä ajoin, ennen kuin rakentaminen pääreittijakojärjestelmässä alkaa. Tässä 

vaiheessa Tanskan merenkulkuviranomaiset eivät ole esittäneet asiaa koskevia 

huolenaiheita. Yleensä ottaen ehdotetun Nord Stream 2 -reitin ylittämillä 

laivaväylillä Tanskan vesillä on riittävästi tilaa ja veden syvyyttä, jotta reitit 

voidaan suunnitella niin, että turvallinen navigointi mahdollisten väliaikaisten 

esteiden ympäri on mahdollista. 

Ennen rakentamista ja sen aikana Nord Stream 2 yhdessä asianomaisten 

rakennusurakoitsijoiden ja Tanskan merenkulkuviranomaisten kanssa tiedottaa 

rakennusalusten sijainnit ja tarvittavien turva-alueiden säteen merenkulkijoille 

tarkoitetuilla tiedotteilla (Notice to Mariners). Näin parannetaan tietoisuutta 

hankkeeseen liittyvästä laivaliikenteestä. 

 

Tanskan energiaviraston vastaus  

Tanskan energiavirastolla ei ole muita kommentteja kyseisestä aiheesta. 


