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SUOSTUMUS TUTKIMUSTOIMINNAN SUORITTAMISELLE SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEELLÄ
1 Asian vireilletulo
Työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltaisena viranomaisena 11.9.2015 vastaanottanut projektiyhtiö New European Pipeline AG:n hakemuksen (TEM/1641/08.08.01/2015) tutkimusten suorittamiseksi Suomenlahdella Suomen talousvyöhykkeellä ja tähän liittyen 4.4.2013 annetun valtioneuvoston suostumuksen uudistamiseksi hakemuksessa mainituin päätöksen tutkimusten suorittamisaikaa koskevin muutoksin sekä tutkimusaluetta koskevin vähäisin muutoksin.
Hakemuksessa on kuvattu hakijan yhteystiedot, kotipaikka ja kansalaisuus; toiminnan luonne ja
tarkoitus; käytettävät menetelmät ja välineet; tutkimusaika- ja vaihetiedot; sekä maantieteellinen
hankealue, jolla tutkimustoimintaa tultaisiin harjoittamaan.
Työ- ja elinkeinoministeriö on pitänyt hakemusta tiedoiltaan Suomen talousvyöhykkeestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2004) 2 §:n mukaisena. Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävä tutkimus edellyttää valtioneuvoston suostumusta (periaatepäätös).

2 Hakemus
New European Pipeline AG -yhtiö on hakenut:
1) Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 6 §:n nojalla tutkimusten suorittamiseksi Suomenlahdella Suomen talousvyöhykkeellä ja tähän liittyen 4.4.2013 annetun valtioneuvoston suostumuksen uudistamista hakemuksessa mainituin päätöksen tutkimusten suorittamisaikaa
koskevin muutoksin sekä tutkimusaluetta koskevin vähäisin muutoksin, sekä
2) suostumuksen hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaista välitöntä täytäntöönpanoa
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Yhtiö hakee valtioneuvoston suostumuksen uudistamista siten, että uusi suostumus olisi voimassa
31.12.2018 asti.
Valtioneuvosto on 4.4.2013 antanut Nord Stream AG:lle ehdollisen suostumuksensa Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan hakemuksessa
(TEM/1324/10.01.01/2012; 13.7.2012) ja sen täydennyksissä kuvatulla tavalla.
Hakemuksessa on selostettu seikkoja, jotka poikkeavat 13.7.2012 päivätystä Nord Stream AG:n
hakemuksesta, jonka perusteella valtioneuvosto 4.4.2013 antoi suostumuksensa tutkimuksiin
Suomen talousvyöhykkeellä. Muilta osin hakija viittaa 13.7.2012 päivättyyn hakemukseen, johon
verrattuna muutokset koskevat ainoastaan tutkimusaikataulua sekä tutkimusalueeseen tehtyjä vähäisiä muutoksia.
Hakija hakee suostumusta suorittaa tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä alueella, jonka leveys on enintään neljä kilometriä tai joka ulottuu aluevesien rajalle sen mukaan, kumpi näistä
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alueista on kapeampi. Hakemus kattaa kaikki hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, perussuunnittelun ja lupamenettelyvaiheen aikana toteutettavat tutkimukset.
Hakija on 12.10.2015 ilmoittanut, että hakija on muuttanut nimensä Nord Stream 2 AG:ksi.

3 Hakemuksen perusteet
Nord Stream AG toteutti vuonna 2013 kahden uuden maakaasuputkilinjan mahdollista rakentamista koskevan toteutettavuustutkimuksen, mutta päätti tuolloin kuitenkin keskeyttää valmistelutyöt, eikä varsinaisia tutkimustöitä käynnistetty 4.4.2013 annetun valtioneuvoston suostumuksen
perusteella. Uuden projektiyhtiön omistusta koskevien kysymysten edettyä tutkimustöitä voidaan
nyt hakemuksen mukaan jatkaa.
Nord Stream AG:n putkilinjat 1 ja 2 ovat parhaillaan käytössä. Ympäristötarkkailusta selviää, että putkilinjan rakentamisen tosiasialliset ympäristövaikutukset ovat olleet arvion mukaisia tai sitä
vähäisempiä. Näin ollen putkilinjaa suunniteltaessa suoritetut ympäristövaikutusten arvioinnit
ovat olleet varovaisia. Rakennustöiden vaikutukset vedenlaatuun, tärkeimpään Suomen vesillä
tarkkailtuun tekijään, ovat olleet vähäisiä, paikallisia ja lyhytaikaisia. Ympäristötarkkailua jatketaan putkilinjan käytön aikana.
Tutkimustyöt, tekninen suunnittelu ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laatiminen ovat
keskeinen osa Nord Stream 2 -hanketta vuoden 2015 loppupuolella ja vuoden 2016 aikana. Mahdolliset putkikäytävät on määritelty toteutettavuustutkimuksessa arvioitujen teknisen suunnittelun
ja ympäristönäkökulmien perusteella. Nord Stream AG:n maakaasuputkihankkeen toteuttamisesta saatua kokemusta on käytetty hakemuksessa kuvattujen tutkimusten laajuuden, menetelmien ja
välineiden määrittelyssä.
Hakija suunnittelee tutkivansa alueen, joka sijaitsee kaksi kilometriä leveän suunnitellun putkikäytävän sisällä, mutta tutkimustulosten perusteella aluetta saatatetaan laajentaa haetun neljän kilometrin tutkimusalueen sisällä. Tällaiset tutkimukset eivät ulotu määritellyn tutkimusalueen ulkopuolelle tai Suomen aluevesille. Jos reitti on suunniteltava kulkemaan määritellyn tutkimusalueen ulkopuolella, tätä varten jätetään erillinen valtioneuvoston suostumusta koskeva hakemus.
Jotta laajamittaista numeerista mallinnusta varten saadaan syöttö- ja varmennustietoja, vedenlaadun mittauksia voidaan myös suorittaa tämän neljän kilometrin käytävän ulkopuolella Suomen
talousvyöhykkeellä ja Suomen aluevesillä. Mikäli valtioneuvosto edellyttää hakemuksessa määritellyn käytävän ulkopuolella suoritettavien vedenlaadun mittausten maantieteellisten sijaintien
ilmoittamista, Suomen talousvyöhykkeellä sijaitsevien tutkimuslinjojen tarkat sijainnit ilmoitetaan erillisessä hakemuksessa. Mahdolliset vedenlaadun mittaukset aluevesillä toteutetaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
Tutkimustoiminnan luonne ja tarkoitus sekä tutkimusmenetelmät ja -välineet ovat samat kuin
13.7.2012 päivätyssä hakemuksessa on kuvailtu. Tutkimuksissa on tarkoitus käyttää 13.7.2012
päivätyssä hakemuksessa lueteltuja tutkimusurakoitsijoita ja aluksia. Tiedot käytettävistä tutkimusurakoitsijoista ja aluksista lisätään valvovalle viranomaiselle toimitettavaan ilmoitukseen
toimenpiteistä kuukautta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.
Tutkimukset suoritetaan niin, että mahdolliset kolmansiin osapuoliin kohdistuvat riskit Suomen
talousvyöhykkeellä ovat mahdollisimman vähäisiä. Vaikutukset kolmansiin ovat samat kuin
13.7.2012 päivätyssä hakemuksessa on kuvailtu.
Tutkimukset suoritetaan yksinomaan Suomen talousvyöhykkeellä. Alustavat geofysikaaliset tutkimukset suoritetaan ensisijaisesti noin kaksi kilometriä leveän käytävän sisällä.
Tutkimusalue poikkeaa vähäisiltä osin alueesta, johon lupa oli aiemmin myönnetty. Muutoksilla
on huomioitu reittitutkimukset, jotka tehtiin Liikenneviraston meriosaston toimittamien merenpohjan olosuhteita koskevien arkistotietojen perusteella. Mahdollisia reittejä suunniteltaessa
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otettiin huomioon vaatimus siitä, että infrastruktuurin kokonaisvaikutuksen tulisi olla mahdollisimman pieni (olemassa olevat Nord Stream -putket ja suunnitellut uudet putkilinjat). Huomiota
kiinnitettiin myös Suomen talousvyöhykkeen käyttöön kohdistuviin vaikutuksiin, toisin sanoen
siihen, miten hanke vaikuttaa myöhempiin Suomen talousvyöhykkeen taloudellisen hyödyntämisen tai meritieteellisen tutkimuksen hankkeisiin.
Hakija katsoo, ettei hakemukseen, kuten ei myöskään aiempiin Nord Stream AG:n tutkimuslupiin, liity mitään seikkoja, jotka estäisivät hallintolainkäyttölain 31 §:n 2 momentin mukaisen välittömän täytäntöönpanon. Välittömän täytäntöönpanon osalta hakija viittaa aiempiin Nord
Stream AG:lle myönnettyihin taloudellisen hyödyntämisen suostumuksiin sekä valtioneuvoston
4.4.2013 antamaan suostumukseen sekä niiden perusteluihin. Tutkimukset ovat luonteeltaan samanlaisia kuin ensimmäistä Nord Stream -maakaasuputkihanketta varten tehdyt tutkimukset ja
joita Nord Stream AG aikoi tehdä 4.4.2013 päivätyn luvan nojalla. Tehtävät tutkimukset eivät
vaikuta ympäristöön eivätkä muuta merenpohjan geologisia ominaisuuksia, vaikka merenpohjasta otetaankin muutamia näytteitä.
Tutkimukset on muiden tutkimusten tapaan tehtävä jäättömänä aikana. Tutkimustöitä ei voida
tehdä tammikuun ja maaliskuun välisenä aikana sääolosuhteiden ja paikallisten ympäristöolosuhteiden takia. Myös oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että välitön täytäntöönpano voidaan määrätä
asioissa, jotka koskevat luvan myöntämistä toimenpiteelle, joka on toteutettava tietyn ajanjakson
puitteissa.
Suomen talousvyöhykkeellä ei ole yksityisiä maa- tai vesialueiden omistajia. Oikeuskirjallisuudessa on myös katsottu, että jos päätös ei vaikuta muihin osapuoliin kuin hakijaan, kyseinen päätös voidaan panna välittömästi täytäntöön niin, ettei hakijan ole tarpeen odottaa valitusajan päättymistä.
Kaksi ensimmäistä Nord Stream AG:n maakaasuputkilinjaa on määritelty Euroopan laajuisia
energiaverkostoja (TEN-E) koskevissa suuntaviivoissa Euroopan etua koskevaksi hankkeeksi. Hakemuksessa tarkoitettu hanke jatkaa Euroopan unionin pitkäaikaisen energiaturvan parantamista tarjoamalla luotettavia ja kilpailukykyisiä maakaasuvaroja tilanteessa, jossa Euroopan
unionin tuontimaakaasun kysyntä on jatkuvasti kasvamassa ja jossa maakaasu tarjoaa taloudellisia ja ympäristölle suotuisia etuja. Hanke ei kuulu yhteistä etua koskeviin hankkeisiin (project of
common interest, PCI-hanke), jotka hyötyvät muun muassa säännellystä lupamenettelyprosessista, josta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 347/2013 Euroopan
laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista. Hankkeet, joilla on yhteistä etua koskevan
hankkeen asema, julkaistaan PCI-listalla. PCI-lista päivitetään kahden vuoden välein, ja seuraava
päivitys tehdään vuoden 2015 lopulla. Nord Stream 2 -hanketta koskeva osakassopimus allekirjoitettiin 4.9.2015. Muun muassa tästä syystä hanke ei voinut hakea pääsyä vuoden 2015 PCIlistalle. Hakijan mukaan hanketta pitäisi kuitenkin käsitellä hankkeena, jonka tarkoituksena on
luoda suora yhteys maailman suurimpaan maakaasukenttään – turvallisesti, ympäristön kannalta
kestävällä tavalla ja taloudellisesti järkevin ehdoin. Uusi kaksoisputkilinja vakauttaa Euroopan
unionin kaasunsaantia huippukysynnän aikana ja omalta osaltaan turvaa Euroopan unionin energiansaantia.
Tutkimukset tuottavat merenpohjan muotoa ja profiilia, ympäristöä ja geologisia ominaisuuksia
koskevaa tietoa, jota voidaan käyttää yleisesti hyödyksi, sekä uutta tietoa Suomen talousvyöhykkeen vedenalaisista kulttuuriperintökohteista ja sotatarvikkeista.

4 Asian valmistelu
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 15.9.2015 pyytänyt hakemuksen johdosta 8.10.2015
mennessä lausuntoa liikenne- ja viestintäministeriöltä, maa- ja metsätalousministeriöltä, puolustusministeriöltä, sisäministeriöltä, ulkoasiainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, Geologian tutkimuskeskus GTK:lta, Huoltovarmuuskeskukselta, Liikennevirastolta, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafilta, Museovirastolta, Pääesikunnalta, Rajavartiolaitokselta, Suomen ympäristökeskus
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SYKE:ltä sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Lisäksi
ministeriö on varannut viidelle asianosaiseksi katsottavalle taholle C-Lion1 Oy:lle, Fingrid
Oyj:lle, Gasum Oy:lle, Nord Stream AG:lle ja ZAO Perspective Technologies Agencylle, joilla
on Suomen talousvyöhykkeellä voimassa olevat valtioneuvoston myöntämät taloudellisen hyödyntämisen luvat, mahdollisuuden lausua asiassa.
Lausunnon ovat toimittaneet liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, puolustusministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, Geologian tutkimuskeskus GTK,
Huoltovarmuuskeskus, Liikennevirasto, Museovirasto, Suomen ympäristökeskus SYKE, Uudenmaan ELY-keskus, Gasum Oy ja C-Lion1 Oy.
Sisäministeriö ja Rajavartiolaitos ovat ilmoittaneet, ettei niillä ole lausuttavaa hakemuksesta.
Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut hakijalle mahdollisuuden antaa vastineensa hakemuksen
johdosta ministeriölle toimitettuihin lausuntoihin. Hakija on toimittanut vastineensa ministeriölle
20.10.2015.

Lausunnot
Liikenne- ja viestintäministeriö on lausunnossaan viitannut aikaisempiin lausuntoihinsa
13.7.2012 päivätystä tutkimuslupahakemuksesta. Liikenne- ja viestintäministeriö pitää hakemuksen täsmennyksiä, joilla tutkimusalueita on pienennetty ja linjattu lähemmäs olemassa olevia
putkilinjoja, tarpeellisina ja hyvinä. Liikenne- ja viestintäministeriö on korostanut lausunnossaan
sitä, että tutkimukset olisi kohdennettava niin, että uudet putkilinjat olisi mahdollista rakentaa
mahdollisimman lähelle jo olemassa olevia putkilinjoja, jotta putkien vaikutukset rantavaltion oikeuksiin hyödyntää talousvyöhykettään ja merenkulun toimintaedellytyksiin voitaisiin minimoida. Liikenne- ja viestintäministeriö pitää merenkulun turvallisuuden varmistamiseksi välttämättömänä, että tutkimusten aloittamisesta sovitaan hyvissä ajoin etukäteen alusliikenteen valvonnasta Suomen vesialueilla ja Suomenlahden kansainvälisillä vesillä vastaavan Liikenneviraston
kanssa ja että tutkimusalukset noudattavat Suomenlahden pakollisen ilmoittautumisjärjestelmän
(GOFREP) ja VTS-alueiden liikennesääntöjä ja ovat jatkuvassa yhteydessä Liikenneviraston
VTS-keskukseen.
Maa- ja metsätalousministeriö on lausunnossaan todennut, ettei se näe toimialansa osalta estettä
suostumuksen uudistamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö on lausunnossaan korostanut, että
maakaasuputken vaikutusten arvioinnissa tulee ottaa huomioon kaupallisen kalastuksen harjoittaminen ja sen edellytykset kyseisillä merialueilla sekä yleinen kalatalousetu.
Puolustusministeriö on lausunnossaan viitannut aluevalvontalain 5 §:än, jonka mukaan vieraan
valtion valtionaluksen maahantulo ja maassaolo Suomen alueella on luvanvaraista, sekä 12 §:än,
jonka mukaan merenpohjan tutkiminen Suomen aluevesillä on luvanvaraista toimintaa ja lupaviranomaisena toimii Pääesikunta. Puolustusministeriö ei näe estettä lupahakemuksessa mainittujen
tutkimusten suorittamiselle Suomen talousvyöhykkeellä.
Ulkoasiainministeriö on lausunnossaan ilmoittanut näkemyksenään, ettei tutkimusluvan uusimiselle ole talousvyöhykelaista johtuvia tai muita esteitä. Ulkoasiainministeriö on katsonut, että lupahakemuksessa esitetty tutkimus on hyödyntämiseen tähtäävää tutkimusta, jota koskevan hankkeen ennakoidaan toteutuessaan vaikuttavan talousvyöhykkeen nykyiseen ja tulevaan käyttöön,
ja pitänyt perusteltuna, että hakemus viedään talousvyöhykelain 6 §:n mukaisesti valtioneuvoston
yleisistunnon ratkaistavaksi. Myös ulkoasiainministeriö on viitannut aluevalvontalain 12 §:än.
Ulkoasiainministeriö on todennut, että sen lausunto ei ennakoi hankkeen muita käsittelyvaiheita.
Lausunnon mukaan, jos hanke etenee, Euroopan unionin komissio tulee tutkimaan, onko hanke
Euroopan unionin kolmannen energiapaketin ja muiden Euroopan unionin säädösten mukainen,
ja hanketta on arvioitava myös suhteessa Euroopan unionin energiaunionistrategian tavoitteiden
toimeenpanoon erityisesti energialähteiden diversifioinnin osalta.
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Ympäristöministeriö on katsonut lausunnossaan, ettei ole olemassa syitä evätä tutkimuslupaa eikä
esteitä myöntää lupaa vuoden 2018 loppuun asti voimassa olevaksi. Ympäristöministeriö on todennut, että välitöntä täytäntöönpanoa käytetään poikkeustapauksissa. Ympäristöministeriö on
korostanut lausunnossaan, että ympäristöselvitykset tehdään mahdollisimman luotettavasti. Suomalaisilla asiantuntijoilla tulisi olla oikeus osallistua tutkimusalusten matkoille ja saada niillä kerätty tutkimusmateriaali kokonaisuudessaan käyttöönsä. Ympäristöministeriö on lausunnossaan
katsonut, että hakemuksessa määritellyn neljä kilometriä leveän käytävän ulkopuolella Suomen
talousvyöhykkeellä ja Suomen aluevesillä numeerista mallinnusta varten mahdollisesti tehtävien
vedenlaadunmittausten tutkimuslinjojen tarkat sijainnit tulee ilmoittaa erillisessä hakemuksessa.
Geologian tutkimuskeskus GTK on todennut lausunnossaan, että tutkimukset tulee suorittaa siten,
että niiden pohjalta tehdyt uudet kaasuputket eivät aiheuta haittaa nykyisille infrastruktuurirakenteille ja että ne rajoittavat talousvyöhykkeen myöhempää käyttöä mahdollisimman vähän. Uusien
putkien rakennustyö on pyrittävä suorittamaan siten, että nykyisten ja uusien kaasuputkien yhdessä peittämä alue talousvyöhykkeestä minimoidaan, sillä jatkossa huomattava osa Suomen
talousvyöhykkeestä tulee olemaan rajoitetun käytön tai käyttökiellon alaista aluetta uusille
infrastruktuurihankkeille. Sama koskee merenpohjan raaka-aineiden hyödyntämistä. GTK on katsonut, ettei tutkimusluvan myöntämiselle ole talousvyöhykelain mukaisia esteitä ja puoltanut tutkimusluvan myöntämistä.
Huoltovarmuuskeskus on lausunnossaan muistuttanut aiemman luvan ehdosta, jonka mukaan tutkimukset tai sitä seuranneet toimet eivät saa estää tai hankaloittaa Suomen oman kaasun hankinnan kehittämistä kyseessä olevan tutkimus- tai hankealueen osalta.
Liikennevirasto on lausunnossaan pyytänyt lisäämään mahdolliseen tutkimuslupaan velvoitteen
ottaa riittävän ajoissa, mahdollisesti kuukautta etukäteen ennen alueelle saapumista yhteys asianomaiseen VTS-keskukseen. Liikennevirasto on myös pyytänyt ilmoittamaan mahdollisessa tutkimuslupapäätöksessä hakijalle, että aluksen saapuessa Suomeen aluksen tulee osallistua alusliikennepalveluun siten kuin alusliikennepalvelulaissa (623/2005) säädetään. Liikennevirasto on
lausunnossaan edellyttänyt, että tutkimuksen aikana noudatetaan kansainvälisiä meriteiden sääntöjä International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREG).
Museovirasto on lausunnossaan todennut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemukseen. Hankkeen
mahdollisen jatkon osalta Museovirasto on pitänyt tärkeänä, että hankkeen valmistelun yhteydessä selvitetään vaikutuksia vedenalaiseen kulttuuriperintöön samoin kuin tehtiin kahden nykyisen
maakaasuputken rakentamisen valmistelun yhteydessä.
Suomen ympäristökeskus SYKE on todennut lausunnossaan, että hakemuksessa esitettyjä aluerajauksia voidaan pitää perusteltuina ja erityisesti tutkimusalueen kaventaminen Kalbådagrundin
matalikon kohdalla todennäköisesti vähentää alueella sijaitsevalle Natura-alueelle muodostuvia
haittoja. SYKE on todennut, että tutkimuksissa tulee huomioida Suomen merialueella sijaitsevien
meren tilan seurantaan käytettävien näytteenottopisteiden sijainti siten, että geoteknisiä ja/tai
pohjanäytteenottoa sisältäviä ympäristötutkimuksia ei suoriteta pisteiden välittömässä läheisyydessä, jotta ympäristöviranomaisten keräämien pitkien aikasarjojen luotettavuus ei vaarannu.
SYKE on esittänyt, että tutkimustoiminnassa huomioidaan tutkimusalus Arandan Itämeren seurantamatkojen aikataulu vuosina 2016-2017.
Uudenmaan ELY-keskus on todennut lausunnossaan, että tutkimusalueen pienentämisen johdosta
se ei enää sijaitse Natura 2000 -verkostoon kuuluvan Sandkallanin eteläpuolisen merialueen välittömässä läheisyydessä (FI0100106) eivätkä tutkimukset todennäköisesti merkittävästi heikennä
Natura 2000 -alueen suojelun perustana olevia luonnonarvoja eikä luonnonsuojelulain 65 §:n
mukaisen arvioinnin suorittaminen ole tarpeen. ELY-keskus on katsonut, ettei tutkimusten suorittaminen edellytä vesilain eikä ympäristönsuojelulain mukaista lupaa eikä suostumuksen uudistamiselle ja päätöksen välittömälle täytäntöönpanolle ole estettä.
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C-Lion1 Oy on lausunnossaan suhtautunut myönteisesti hakemukseen. C-Lion1 Oy on pyytänyt
tutkimusten suorittamisen osalta huomioimaan yhtiön merikaapeli-infrastruktuurin rakentamishankkeen ja jättämään turvavälin kaapelin sijoittamispaikasta. C-Lion1 Oy on myös pyytänyt ilmoittamaan välittömästi, jos tutkimusta suoritettaessa tai muuten ilmenee seikkoja, joilla on vaikutusta sen kaapelijärjestelmään.
Gasum Oy on lausunnossaan todennut, että Balticconnector- ja Nord Stream 2 -hankkeiden suunnittelun ja toteutuksen aikana on tärkeää käydä keskustelua yhtiöiden välillä mahdollisten haitallisten yhteisvaikutusten lieventämiseksi ja maakaasuputkien risteämien turvallisen ja esteettömän
rakentamisen ja käytön varmistamiseksi. Gasum Oy on korostanut, että maakaasuputkien rakentamisaikatauluista, risteämäkohtien teknisistä ratkaisuista sekä rakentamisen ja käytön aikaisista
suojauksista olisi hyvä keskustella hyvissä ajoin ennen rakentamisvaiheita. Gasum Oy on todennut myös, että tutkimustietoa olisi hyödyllistä jakaa yhtiöiden välillä. Gasum Oy ei näe mitään
merkittäviä ympäristöllisiä tai turvallisuusriskejä hankkeiden toteutukselle.

Hakijan vastine
Hakija on todennut vastineessaan ottavansa yhteyttä Liikennevirastoon VTS-raportoinnista ja
GOFREP-järjestelmästä, ilmoittavansa virastolle tutkimuksessa käytettävistä aluksista heti, kun
urakoitsija ja alukset on valittu sekä ilmoittavansa töistä asianmukaisesti. Hakija on myös todennut noudattavansa VTS- ja GOFREP-järjestelmiä sekä COLREG-sääntöjä siltä osin kuin niitä
sovelletaan tutkimuksiin.
Hakija ei vastineensa mukaan suunnittele tutkimusten suorittamista aluevesillä eikä aio käyttää
valtionaluksia tutkimuksissa.
Hakija on vastineensa mukaan samaa mieltä ulkoasiainministeriön kanssa tutkimustoimintaa
koskevan suostumuksen päätöksentekojärjestyksestä. Hakija on vahvistanut myös noudattavansa
Euroopan unionin lainsäädäntöä siltä osin kuin se soveltuu Suomen talousvyöhykkeeseen.
Hakija on todennut vastineessaan, että ministeriöiden, SYKE:n ja ELY-keskuksen tutkijat, joilla
on asianmukainen pätevyys, voivat osallistua tutkimuksiin, jos tutkimusaluksella on tilaa. Hakija
on tapaamisessa Suomen Ammattikalastajaliiton edustajan kanssa tiedottanut hankkeesta ja sen
aikataulusta ja toteaa, ettei tutkimusten arvioida vaikuttavan ammattikalastajiin. Hakija neuvottelee SYKE:n kanssa tutkimusohjelmasta, jotta R/V Arandan tutkimusmatkat voidaan huomioida,
ja on yhtynyt ELY-keskuksen käsitykseen, etteivät tutkimustyöt vaikuta Sandkallanin Natura
2000 -alueeseen.
Vastineen mukaan välitöntä täytäntöönpanoa on haettu, jotta hakija voi varata tutkimusaluksen
tai -alukset viipymättä ja käynnistää tutkimukset ennen meren jäätymistä. Aineisto on suomalaistutkijoille hyödyllistä, vaikkei putkia rakennettaisi lainkaan. Hakijan tutkimusten ei arvioida aiheuttavan haittaa ympäristölle, kasvistolle tai eläimistölle. Tutkimustöiden haitalliset vaikutukset
ammattikalastajiin ja laivaliikenteeseen ovat vähäiset ja aiheutuvat pääasiassa paikallaan pysyttelevän tai hitaasti liikkuvan aluksen huomioinnista. Seuranta-asemiin kohdistuvien vaikutusten
välttäminen on vastineen mukaan myös hakijan tavoite.
Hakija on todennut vastineessaan ottavansa yhteyttä Museovirastoon ensimmäisen Nord Stream hankkeen yhteydessä luodun menettelytavan mukaisesti, jos tutkimusten aikana löytyy kulttuuriperintökohteita.
Hakija on todennut vastineessaan, että se pitää yhteyttä Balticconnector-hankkeen kehittäjään ja
C-Lion1 Oy:ön keskustellakseen risteyssopimuksista ja käyttövaiheen yhteistyöstä hankkeen edetessä. Hakija aikoo edistää tutkimusaineiston vaihtoa risteyskohtien läheisyydessä toimivien osapuolten välillä.
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Hakija on vastineessaan huomauttanut, ettei yksikään lausunnonantajista ole vastustanut tutkimusten suorittamista Suomenlahdella koskevan suostumuksen uudistamista eikä suostumuksen
välitöntä täytäntöönpanoa vastaan ole esitetty painavia perusteluja. Mikään viranomainen ei ole
katsonut suunniteltujen tutkimustöiden vaikuttavan haitallisesti omaan hallinnonalaansa.

5 Lainsäädäntö
YK:n merioikeusyleissopimus
Suomi on ratifioinut YK:n merioikeusyleissopimuksen (SopS 49-50/1996), joka on saatettu voimaan blankettilailla (524/1996, SopS 49/1996) ja -asetuksella 21.7.1996 (525/1996, SopS
50/1996). Merioikeusyleissopimuksen 57 artikla määrittelee talousvyöhykkeen enintään 200 meripeninkulman levyiseksi mitattuna niistä perusviivoista, joista aluemeren leveys mitataan. Talousvyöhykkeen rajat sellaisten valtioiden välillä, joiden rannikot sijaitsevat vastakkain tai vierekkäin, määritetään sopimuksella (74 artikla).
Suomen talousvyöhyke ei ole Suomen valtion aluetta, vaan kansainvälistä merialuetta, jonka
osalta merioikeusyleissopimus määrittelee Suomen ja muiden valtioiden oikeudet. Suomi käyttää
talousvyöhykkeellään rantavaltiolle kansainvälisen oikeuden mukaan kuuluvaa toimivaltaa.
Yleissopimuksen 56 artiklan mukaan rantavaltiolla on talousvyöhykkeellään täysivaltaiset oikeudet muun muassa merenpohjan yläpuolisten vesien ja merenpohjan ja sen sisustan elollisten ja
elottomien luonnonvarojen tutkimiseen, hyödyntämiseen, säilyttämiseen ja hoitamiseen sekä
muuhun toimintaan, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen ja tutkiminen. Suomella on talousvyöhykkeellään myös merioikeusyleissopimuksen mukainen lainkäyttövalta muun muassa meriympäristön suojelun ja säilyttämisen osalta.
Saman yleissopimuksen 58 artiklan mukaan kaikilla sekä ranta- että sisämaavaltioilla on talousvyöhykkeellä merenkulun ja ylilennon vapaudet, vapaus laskea merenalaisia kaapeleita ja putkistoja sekä vapaus kaikkeen muuhun näihin vapauksiin liittyvään kansainvälisessä oikeudessa hyväksyttyyn meren käyttöön, joka esimerkiksi koskee alusten, ilma-alusten, merenalaisten kaapeleiden ja putkistojen toimintaa, ja joka on sopusoinnussa tämän yleissopimuksen määräysten
kanssa. Yleissopimuksen 58 artiklan 3 kappaleen mukaan valtioiden tulee ottaa asianmukaisesti
huomioon rantavaltioiden oikeudet ja velvollisuudet sekä noudattaa niitä lakeja ja määräyksiä,
jotka rantavaltio on hyväksynyt sopimuksen säännösten mukaisesti sekä muita kansainvälisen oikeuden sääntöjä sikäli kun ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen talousvyöhykettä koskevan osan
kanssa.
Kaikilla valtioilla on velvollisuus suojella ja säilyttää meriympäristöä yleissopimuksen 192 artiklan mukaan.

Laki Suomen talousvyöhykkeestä
Rantavaltiolle kuuluvien talousvyöhykeoikeuksien käyttämisestä säädetään laissa Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004). Talousvyöhykelain mukainen tutkimuslupa edeltää varsinaista rakentamislupaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltainen viranomainen talousvyöhykelain
alaisessa rakentamisluvassa. Valtioneuvoston tutkimuslupaa koskeva päätös on periaateluonteinen.
Myös Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa tehdään ero meritieteellisen tutkimuksen ja
talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävän tutkimuksen välillä. Lain 6 §:n mukaan valtioneuvosto voi antaa hakemuksesta suostumuksensa hyödyntää talousvyöhykkeellä olevan merenpohjan ja sen sisustan luonnonvaroja ja tehdä tällaiseen hyödyntämiseen tähtäävää tutkimusta tai suorittaa talousvyöhykkeellä muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen.
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Lain perusteluiden (HE 53/2004 vp) mukaan meritieteellisellä tutkimuksella ymmärrettäisiin sellaista mereen kohdistuvaa tutkimustoimintaa, jolla pyritään meriympäristöä, sen muutoksia sekä
meren, jään ja ilmakehän välistä vuorovaikutusta koskevan tiedon lisäämiseen. Sillä ei esityksen
mukaan tarkoitettaisi esimerkiksi luonnonvarojen hyödyntämistä tai siihen tähtäävää tutkimusta.
Esityksen perustelujen mukaan meritieteellisestä tutkimuksesta ei myöskään olisi kysymys silloin, kun tutkimushanke vaikuttaa suoraan elollisten tai elottomien luonnonvarojen hyödyntämiseen tai siihen tähtäävään tutkimukseen esimerkiksi siten, että tutkimushankkeen tulokset ovat
merkityksellisiä elollisten tai elottomien luonnonvarojen hyödyntämisen tai siihen tähtäävän tutkimuksen kannalta. Edelleen lain perustelujen mukaan meritieteelliseksi tutkimukseksi ei myöskään katsottaisi tutkimushanketta, joka sisältää merenpohjan porausta, räjähteiden käyttöä, haitallisten aineiden päästämistä meriympäristöön tai tämän saman lain 7 §:ssä tarkoitettujen tekosaarten, laitteiden tai rakennelmien käyttöä. Perustelujen mukaan edellä kuvatun kaltaisiin hankkeisiin sovellettaisiin lain 6 tai 7 §:n säännöksiä, jotka edellyttävät hankkeelta valtioneuvoston suostumusta.
Talousvyöhykelain perustelujen mukaan talousvyöhykelain 6 §:n mukaiset lupa-asiat voitaisiin
ratkaista ministeriössä, kun kysymys on meritieteellisestä tutkimuksesta. Kun kysymyksessä on
talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävä tutkimus, asia ratkaistaisiin valtioneuvoston yleisistunnossa työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä.

Vesilaki sekä kansallista ja kansainvälistä ympäristövaikutusten arviointia koskevat säännökset
Talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävä tutkimuslupa edeltää varsinaista taloudellisen hyödyntämisen rakentamislupaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on toimivaltainen viranomainen myös talousvyöhykelainsäädännön mukaisessa rakentamisluvassa (periaatepäätös) ja
ympäristöhallinto (aluehallintovirasto) puolestaan toimivaltainen viranomaistaho vesilain
(587/2011) mukaisessa yksityiskohtaisessa toimenpideluvassa.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) sovelletaan ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) 4 §:n 1 momentin ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2006) 6 §:n mukaisesti säädöskohdan
hankeluettelossa lueteltuihin hankkeisiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen
täytäntöön paneminen edellyttää arviointia, tai joista saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi. Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi mainitun lain 4 §:n 2 momentin mukaisesti sellaiseen hankkeeseen, joka
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset
huomioon ottaen, tämän lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia vaikutuksia.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n hankeluettelossa on todettu ne hankkeet, joihin aina on sovellettava YVA-menettelyä. Vedenalainen maakaasuputkihanke kuuluu näissä säännöksissä lueteltuihin hankkeisiin.
Jotta mahdollinen myöhempi taloudellisen hyödyntämisen rakentamislupa (periaatepäätös) voidaan käsitellä valtioneuvostossa, täytyy kansallinen ja niin sanotun Espoon sopimuksen mukainen kansainvälinen YVA-menettely olla loppuunsaatettu.

Välitöntä täytäntöönpanoa koskeva lainsäädäntö
Hallintopäätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta sääntelee yleislakina hallintolainkäyttölain
(586/1996) 31 §:n 2 momentti. Säännöksen mukaan hallintopäätös voidaan panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana, jos laissa tai asetuksessa niin säädetään, tai jos päätös on luonteeltaan
sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei voida yleisen
edun vuoksi lykätä.
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Säännöksessä kuvattu tilanne on poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan päätös ei ole täytäntöönpanokelpoinen ennen kuin sillä on lainvoima. Momentissa kuvattua kahta viimeistä edellytystä
voi olla vaikea täysin erottaa toisistaan itsenäisiksi kohdikseen. Ensin mainittu peruste koskee lähinnä päätöstä, joka menettäisi merkityksensä, jos sitä ei panna heti täytäntöön. Jälkimmäisessä
ratkaisevaa on yleinen etu. Yleinen etu on käsitteenä hallintoviranomaiselle harkintavaltaa antava
yleislauseke. Peruste, että päätös voidaan panna heti täytäntöön päätöksen luonteen sitä vaatiessa,
ottaa huomioon myös yksityiset intressit.

6 Valtioneuvoston ratkaisu
6.1 Suostumus (periaatepäätös) Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen
tähtäävään tutkimustoimintaan
Valtioneuvosto antaa Nord Stream 2 AG:lle ehdollisen suostumuksensa Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan hakemuksessa
(TEM/1641/08.08.01/2015; 11.9.2015) kuvatulla tavalla. Luvan saajan tai näiden sijaan tulevan
seuraajan on noudatettava kohdassa 6.2 määrättyjä ehtoja.
Valtioneuvoston suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 31.12.2018 asti.
Tämä päätös on täytäntöön pantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

6.2 Ehdot
1. Tutkimushanke on toteutettava varovaisuusperiaatetta noudattaen ja ottaen erityisesti huomioon Itämeren herkkyys ja haavoittuvuus sekä meri- ja ympäristöturvallisuuden asettamat vaatimukset sekä ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi;
2. Tutkimushanke on toteutettava ottaen huomioon Suomen talousvyöhykkeellä jo olemassa olevat taloudellisen hyödyntämisen ja meritieteellisen tutkimuksen hankkeet ja näiden omistajien
hankkeisiin liittyvät oikeudet;
3. Luvan saajan on otettava huomioon, että mahdollinen tuleva taloudellisen hyödyntämisen hanke tulee toteuttaa siten, että se ei estä mahdollisia myöhempiä Suomen talousvyöhykkeen taloudellisen hyödyntämisen tai meritieteellisen tutkimuksen hankkeita;
4. Luvan saajan on tutkimuksissa pyrittävä löytämään sellainen teknisesti ja ympäristöllisesti tarkoituksenmukainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu;
5. Luvan saajan on ilmoitettava Rajavartiolaitoksen johtokeskukselle ja Liikennevirastolle hakemuksessa esitetyt meri- ja rajaturvallisuuden ylläpitoon tarvittavat tutkimus-, raportti-, tutkimussuunnitelma- ja tutkimustoimenpidetiedot sekä näihin liittyvät alus- ja urakoitsijakohtaiset tiedot.
Suomen viranomaisten edustajilla tulee olla pyynnöstään mahdollisuus tutkimusaluksille pääsyyn;
6. Luvan saajan on noudatettava Suomen maahantulomääräyksiä, mikäli hankkeeseen liittyvä
toiminta ulottuisi Suomen aluevesille. Erityisesti tulee ottaa huomioon, että valtion aluksiksi luokiteltavat alukset tarvitsevat Suomen Pääesikunnan myöntämän alusluvan Suomen aluevesille tuloon;
7. Luvan saajan on ilmoitettava tämän luvan mukaisten tutkimustöiden valmistumisesta Suomen
talousvyöhykkeellä välittömästi kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle. Lisäksi luvan nojalla
syntynyt tutkimus- ja havaintoaineisto on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriön ja Liikenneviraston käyttöön välittömästi tulosten valmistuttua;
8. Luvan saajan on ilmoitettava tässä suostumuksessa määritellyn tutkimuskäytävän ulkopuolella
mahdollisesti suoritettavien vedenlaadun mittausten maantieteelliset sijainnit erikseen kirjallisesti
työ- ja elinkeinoministeriölle;
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9. Valtioneuvoston suostumus ei sisällä oikeutta muihin kuin hakemuksessa kuvattuihin tutkimustoimenpiteisiin Suomen talousvyöhykkeellä;
10. Lisäksi hakijan on noudatettava mitä muualla lainsäädännössä tai kansainvälisissä sopimuksissa säädetään tai määrätään.

6.3 Perustelut
6.3.1 Suostumus
Hakemuksessa on kuvattu riittäväksi katsottavalla tavalla hakijan yhteystiedot, kotipaikka ja kansalaisuus; tutkimustoiminnan luonne ja tarkoitus; käytettävät menetelmät ja välineet; tutkimusaika- ja vaihetiedot; sekä maantieteellinen hankealue, jolla tutkimustoimintaa tultaisiin harjoittamaan.
Suostumuksen oikeudellinen perusta on Suomen talousvyöhykelainsäädännössä ja kansainvälisessä merioikeusyleissopimuksessa.

Hakija
Hakija projektiyhtiö Nord Stream 2 AG, jonka pääkonttori sijaitsee Sveitsin Zugissa, on viiden
yhtiön omistama kansainvälinen yhteisyritys. Nord Stream 2 AG:n osakkeenomistajat ovat PJSC
Gazprom, saksalaiset yhtiöt E.ON ja BASF/Wintershall, brittiläis-hollantilainen Royal Dutch
Shell -konserni, itävaltalainen OMV ja ranskalainen ENGIE-konserni (aiemmalta nimeltään GDF
SUEZ). PJSC Gazprom omistaa hankeyhtiöstä 51 prosenttia, E.ON, Royal Dutch Shell, OMV
jaBASF/Wintershall omistavat hankeyhtiöstä kukin kymmenen prosenttia ja ENGIE yhdeksän
prosenttia joko suoraan tai holding-yhtiöiden kautta.

Tutkimustoiminta
Nyt myönnetty suostumus koskee hakijan hakemustietojen mukaista tutkimustoimintaa Suomen
talousvyöhykkeellä ja yksinomaan sitä. Varsinaisten rakentamistoimenpiteiden suorittaminen
Suomen talousvyöhykkeellä edellyttää aikanaan kansallisen ja kansainvälisen YVA-menettelyn
loppuunsaattamista, valtioneuvoston taloudellisen hyödyntämisen suostumusta (periaatepäätös)
sekä vesilain mukaista toimenpidelupaa. Osa viranomaisten vastineissaan esittämistä näkökohdista liittyy mahdolliseen rakentamisvaiheeseen. Suomen talousvyöhykkeellä suoritettaviin tutkimuksiin annettavan luvan käsittelyn yhteydessä ei arvioida hankkeen Euroopan unionin säädösten tai strategioiden mukaisuutta.
Valtioneuvosto on 4.4.2013 antanut ehdollisen suostumuksensa Nord Stream AG:lle, joka hallinnoi kahta jo toiminnassa olevaa maakaasuputkea, Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseen hyödyntämiseen tähtäävään tutkimustoimintaan hakemuksessa (TEM/1324/10.01.01/2012;
13.7.2012) ja sen täydennyksissä (TEM/1324/10.01.01/2012; 6.11.2012 ja 14.2.2013) kuvatulla
tavalla. Suostumuksen mukaan luvan saajan tai näiden sijaan tulevan seuraajan oli noudatettava
pääosin samoja ehtoja kuin kohdassa 6.2 on määritelty, minkä lisäksi luvan saajalla oli oikeus
siirtää tutkimuslupa uudelle oikeushenkilölle, jonka tehtävänä on toteuttaa hankkeen suunnitteluja rakennusvaihe. Valtioneuvoston suostumus oli voimassa 31.12.2014 asti. Suostumuksen perusteella ei suoritettu tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä.
Hakemuksessa tarkoitetut tutkimukset ovat luonteeltaan samanlaisia kuin ensimmäistä Nord
Stream -maakaasuputkihanketta varten tehdyt tutkimukset ja joita Nord Stream AG aikoi tehdä
4.4.2013 päivätyn luvan nojalla. Tutkimustoiminnan luonne ja tarkoitus sekä tutkimusmenetelmät ja -välineet ovat samat kuin 13.7.2012 päivätyssä hakemuksessa, jonka perusteella valtioneuvosto on 4.4.2013 antanut suostumuksensa tutkimustoimintaan, on kuvailtu. Tutkimuksissa
on tarkoitus käyttää 13.7.2012 päivätyssä hakemuksessa lueteltuja tutkimusurakoitsijoita ja aluksia. Vaikutukset kolmansiin ovat samat kuin 13.7.2012 päivätyssä hakemuksessa on kuvailtu.
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Hakija on ilmoittanut, että tehtävät tutkimukset eivät vaikuta ympäristöön eivätkä muuta merenpohjan geologisia ominaisuuksia, vaikka merenpohjasta otetaankin muutamia näytteitä. Hakijan
mukaan ympäristötarkkailutietojen perusteella aiempien putkilinjojen rakentamisen tosiasialliset
ympäristövaikutukset ovat olleet arvion mukaisia tai sitä vähäisempiä.
Hakemuksen liitteineen katsotaan antavan riittävän kuvan itse tutkimustoiminnasta. Tiedot tutkimusten suorittajasta, aikataulusta, aiotusta hankealueesta, samoin kuin tiedot tutkimusmenetelmistä ja tutkimuslaitteista on annettu hakemuksessa ja sen liitteissä riittävällä tarkkuudella.

Tutkimusalue
Hankealue ilmenee liitteenä 2 olevasta kartasta. Tutkimusalue poikkeaa vähäisessä määrin valtioneuvoston 4.4.2013 antamassa suostumuksessa määritellystä tutkimusalueesta.
Tutkimusalue sijaitsee Suomen talousvyöhykkeellä, joka on kansainvälistä merialuetta. Eri mailla
ja toimijoilla on lähtökohtaisesti oikeus laskea talousvyöhykealueelle muun muassa kaapeleita ja
putkia, mutta myös oikeus vapaaseen merenkulkuun ja ylilentoihin. Tätä mahdollisuutta on käytetty hyväksi Suomenlahdella suomalaisten ja muidenkin yhteisöjen toimesta. Kaikilla valtioilla
on velvollisuus suojella ja säilyttää meriympäristöä.

Ehdollisuus
Saatujen lausuntojen ja muiden edellä mainittujen seikkojen perusteella ei voida katsoa olevan
estettä myöntää haettua valtioneuvoston suostumusta pääosin samoilla ehdoilla kuin 4.4.2013 annetussa suostumuksessa on määritelty ja siten, että se on voimassa 31.12.2018 asti. Suostumuksen voimassaoloaika on perusteltua määritellä haetulla tavalla vuoden 2018 loppuun, jotta tarvittavat tutkimukset ehditään suorittaa suostumuksen voimassaoloaikana.
Valtioneuvosto korostaa kuitenkin, että Itämeren herkkyys ja haavoittuvuus, meri- ja ympäristöturvallisuuden asettamat vaatimukset sekä olemassa olevat muut hankkeet oikeuksineen on otettava kaikessa tutkimushankkeen toiminnassa huomioon, ja että hakijan, hankkeen omistajan tai
näiden sijaan tulevan seuraajan on noudatettava yleistä varovaisuusperiaatetta toimissaan vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Valtioneuvosto edellyttää, että luvan saaja ottaa jo tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioon viranomaisten vastineissaan esittämät merenkulun turvallisuutta ja Suomen talousvyöhykkeen käytön suunnitelmallisuutta koskevat näkökohdat sekä ympäristöturvallisuuden.
Luvan saajan tulee tutkimussuunnitelmia laatiessaan ja tutkimusten suorittamisessa ottaa huomioon Suomen talousvyöhykealueen riittävyys ottaen huomioon kaikki kyseeseen tuleva merenpohjaa tai merialuetta hyödyntävä toiminta sekä kansainvälisesti hyväksytyt järjestelyt meriliikenteen
ohjaamiseksi alueella. Luvan saajan on tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa otettava
huomioon, että mahdollinen Nord Stream -laajennushanke tulee toteuttaa siten, että se ei estä
mahdollisia myöhempiä Suomen talousvyöhykkeen taloudellisen hyödyntämisen tai meritieteellisen tutkimuksen hankkeita. Samalla tulee pyrkiä löytämään sellainen reittivaihtoehto, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen
tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu.
Tutkittavien käytävien suunnittelussa tulee ottaa huomioon teknisen toteuttamisen vaatimusten lisäksi myös ympäristönäkökohdat, erityisesti sedimentti- ja merenalaisen luonnon suojeluarvot.
Erityistä huomiota tutkimuksessa tulee kiinnittää alueisiin, joilla sijaitsee meritieteellisiä havaintoasemia, ja joilla luonnon monimuotoisuutta ei ole kartoitettu.
Hakijan hakemustietoihin sisältyy jo ensimmäisen Nord Stream maakaasuputki -hankkeen yhteydessä käytössä ollut tutkimusten ilmoitusmenettely. Luvan nojalla syntynyt tutkimus- ja havaintoaineisto on tarkoituksenmukaista saattaa muidenkin viranomaisten tietoon. Valtioneuvosto
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edellyttää tässä suostumuksessa määritellyn käytävän ulkopuolella suoritettavien vedenlaadun
mittausten maantieteellisten sijaintien ilmoittamista erikseen.

6.3.2 Välitön täytäntöönpano
Välittömän täytäntöönpanon osalta hakija viittaa valtioneuvoston yleisistunnon aiempiin Suomen
talousvyöhykkeestä annetun lain nojalla antamiin taloudellisen hyödyntämisen suostumuksiin.
Valtioneuvosto katsoo, että päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa on perusteltua arvioida samalla
tavoin kuin 4.4.2013 annetun suostumuksen yhteydessä.
Aiemmin Nord Stream AG:n maakaasuputkihanketta varten suoritetut tutkimukset eivät ole aiheuttaneet häiriöitä talousvyöhykkeen ympäristölle eivätkä talousvyöhykkeellä tapahtuvalle kalastukselle, laivaliikenteelle tai muulle toiminnalle. Tutkimustoimenpiteillä ei muuteta luvan kohteena olevan alueen tilaa siinä määrin, että mahdollisen valittajan valitus kävisi hyödyttömäksi
välittömän täytäntöönpanon johdosta. Suomen talousvyöhykkeellä ei ole myöskään yksityisiä
maa- tai vesialueiden omistajia. Jos hanketta ei päätettäisikään jatkaa kolmanteen vaiheeseen, eli
hakemaan lupaa putkilinjan rakentamiseen ja käyttämiseen, tutkimuksista on silti hyötyä laajemmalle tiedeyhteisölle, koska niistä saadaan arvokasta uutta tietoa Suomenlahden merenpohjasta,
ympäristöoloista ja kulttuuriperintökohteista.
Käsillä olevassa tapauksessa arvio siitä, voidaanko hakijan esittämään vaatimukseen välittömästä
täytäntöönpanosta myöntyä, ratkeaa arvioinnissa, jossa punnitaan yleisen edun vaatimia seikkoja
kolmansien osapuolten oikeuksien menetyksiin tai vaarantumiseen. Merkittävää on, että päätöksen lainvoimaisuus täytäntöönpanon edellytyksenä on pääsääntö, ja tästä poikkeaminen edellyttää
erityisiä perusteita. Hakija vastaa aina ensisijaisesti talousvyöhykehankkeen aikataulullisista ja
taloudellisista riskeistä.
Keskeistä asiassa on arvioida yleistä etua suhteessa yksityiseen etuun. Oikeuskirjallisuudessa on
esitetty kantoja, joiden mukaan kysymys voi olla esimerkiksi luvan myöntämisestä johonkin toimenpiteeseen, jonka tulee tapahtua määrättynä aikana. Käsillä olevassa tapauksessa, ja ottaen
huomioon edellä mainittua säännöstä koskeva lainvalmisteluaineisto sekä oikeuskirjallisuus, on
olennaista ratkaista se, onko olemassa sellaisia seikkoja, joiden valossa täytäntöönpanoa ei voitaisi yleisen edun vuoksi lykätä.
Tutkimukset on tehtävä tiettynä ajanjaksona sääolosuhteiden ja paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi. Tutkimukset, jotka on suoritettu aiemmin toteutetun vastaavan maakaasuputkihankkeen aikana annetun luvan nojalla, eivät ole aiheuttaneet häiriöitä talousvyöhykkeen ympäristölle
eivätkä talousvyöhykkeellä tapahtuvalle kalastukselle, laivaliikenteelle tai muulle toiminnalle.
Asiassa ei ole muita asianosaisia hakijan lisäksi. Talousvyöhykkeellä ei ole yksityisiä maa- tai
vesialueiden omistajuuksia. Tutkimustuloksia voidaan julkisina tietona käyttää yleisesti hyödyksi, ja tietoja voidaan hyödyntää vedenalaisen rakentamisen suunnittelussa sekä muissakin yhteyksissä. Tutkimukset antavat tarkkaa ja uutta tietoa paitsi merenpohjan rakenteesta ja profiilista,
myös merenpohjassa olevista sotatarvikkeista, millä on merkitystä yleisen turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta. Lisäksi tutkimuksilla saadaan tietoa hylyistä ja muista kulttuuriperintökohteista.
Luvan johdosta hakijalla on oikeus suorittaa tutkimuksia Suomen talousvyöhykkeellä. Vaikka lupa sisältääkin oikeuden merenpohjaan kajoamiseen näytteidenottamistarkoituksessa, näillä toimilla ei kuitenkaan muuteta luvan kohteena olevan alueen tilaa siinä määrin, että mahdollisen valittajan valitus kävisi hyödyttömäksi välittömän täytäntöönpanon johdosta.
Valtioneuvoston suostumus tutkimusten suorittamiselle on hallintolainkäyttölain 31 §:n tarkoittamassa merkityksessä luonteeltaan sellainen, ettei sen välittömälle täytäntöönpanolle ole estettä.
Päätös on täytäntöön pantavissa välittömästi.
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7 Sovelletut lainkohdat
Euroopan talousyhteisön yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (SopS 67/1997)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Hallintolaki (434/2003)
Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
Merilaki (647/1994)
Valtioneuvoston asetus Suomen talousvyöhykkeestä (1073/2004)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003)
Vesilaki (587/2011)
YK:n merioikeusyleissopimus (SopS 49-50/1996)
Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteen törmäämisen ehkäisemiseksi
merellä (SopS 30/1977)

8 Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.
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