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Kaasuputkea 
rakennetaan täyttä päätä

Itämeren 
kaasuputki herätti 
henkiin Venäjään 
kohdistuvat pelot. 
Suomen hallitus 
ei ole niistä 
tietääkseenkään.

 V
enäläis-saksalais-hollantilai-
nen kaasuputkiyhtiö Nord 
Stream valmistautuu täyt-
tä päätä Itämeren kaasuput-
kiurakkaan, vaikka hankkeella 
ei ole vielä edes rakennuslu-
paa. 

Yhtiön venäläinen pää-
osakas, kaasujätti Gazprom vetää Vologdasta yli 
900 kilometrin pituista putkea kohti Viipuria. 
Matkan varrelle nousee seitsemän eduskunta-
talon kokoista pumppuasemaa, joista tärkein 
rakennetaan Viipurin Portovajan lahdelle.

Putkien pinnoitus on aloitettu Kotkassa ja 
Pohjois-Saksan Mukranissa sijaitsevilla tehtail-
la ja putkia on varastoitu myös Ruotsin ranni-
kolle.  Varsinainen putkenlasku-urakka Itäme-
rellä aloitetaan heti jäidenlähdön jälkeen, jos ja 
kun tarvittavat luvat heltiävät.

”Olemme hyvin luottavaisia”, sanoo Nord 
Streamin yhteiskuntasuhteista vastaava johta-
ja, saksalais-suomalainen Sebastian Sass.

”Olemme sijoittaneet yli sata miljoonaa eu-
roa Itämeren historian laajimpaan ympäristö-
selvitykseen. Olemme kuulleet satoja asiantun-
tijoita ja korjanneet suunnitelmia palautteen 
perusteella.”

Teksti Teppo Tiilikainen Kuvat Hannu Lindroos
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L Antti Pyhältö (vas.) ja Marko Räsä-
nen mittaavat kaasuputkipinoja Eupec-
yhtiön Kotkan tehtaalla, jossa pinnoi-
tetaan mereen upotettavia putkia.
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Nord Streamin putkistossa on tarkoitus 
kuljettaa venäläistä maakaasua Portovajan 
lahdelta Saksan Greifsdwaldiin ja sitä kaut-
ta Keski-Euroopan markkinoille.

Hankkeen kannattavuuslaskelmat pe-
rustuvat arvioon, jonka mukaan kysyntä 
EU-maissa kasvaa voimakkaasti, kun saas-
tuttavaa hiilivoimaa ryhdytään korvaamaan 
maakaasulla. EU:n omat kaasuvarannot 
ovat ehtymässä, joten yhä suurempi osa 
kaasusta on katettava tuonnilla.

Štokmanin kenttä käyttöön
Itämeren pohjaan on tarkoitus upottaa rin-
nakkain kaksi 1 220 kilometrin pituista put-
kea. Ensimmäinen putki on määrä ottaa 
käyttöön 2011, toinen vuotta myöhemmin.

Hanke on valtava. Putkiston kautta voi-
daan kuljettaa kaasua 26 miljoonan koti-
talouden tarpeisiin. Sassin mukaan vuo-
sittain kuljetettava energiamäärä vastaa 
25 Olkiluodon uuden ydinvoimalayksikön 
tuotantoa.

Näin mittavat toimitukset edellyttävät, 
että Barentsinmerellä sijaitseva jättimäi-
nen Štokmanin kaasukenttä saadaan lo-
pultakin käyttöön. Gazprom suunnittelee 
Suomen rajan itäpuolelle kokonaan uut-
ta putkea, joka toisi kaasua Murmanskista 
Viipuriin. Siellä se yhdistyisi pumppausase-
malla Itämeren kaasuputkeen.

Itämeren kaasuputken kustannusarvio 
on paisunut muutamassa vuodessa lähes 
kaksinkertaiseksi. Vuona 2005 kokonais-
hinnaksi arvioitiin neljä miljardia euroa, 
nyt puhutaan jo vähintään 7,4 miljardista. 

Osa kustannusten kohoamisesta liittyy tar-
kentuneisiin ympäristövaatimuksiin.

Sass korostaa, että Nord Stream on kuun-
nellut rantavaltioiden huolia ja korjannut 
suunnitelmiaan niiden toiveiden mukaan. 
Tanskassa yhtiö on siirtänyt putken reittiä 
Bornholmin saaren kohdalla. Gotlannin ym-
päristöön on suunniteltu vaihtoehtoisia  reit-
tejä. Saksassa on useita vaihtoehtoisia paik-
koja, joista putki voidaan nostaa rantaan. 

Suomessa yhtiö on laatinut Porvoon edus-
talle kaksi reittivaihtoehtoa, joista viranomai-
set voivat valita mielestään paremman.

Sassin mukaan Nord Stream on tutki-
nut Suomen toivomuksesta kahta eri reit-
tiä myös Venäjälle kuuluvan Suursaaren 
kohdalla. Ympäristöjärjestöt pitävät ete-
läistä reittiä parempana, mutta Venäjän vi-
ranomaiset haluavat vetää putken saaren 
pohjoispuolelta.

”Myös meidän omat selvityksemme 
osoittavat, että pohjoinen reitti on ympä-
ristön kannalta parempi. Eteläinen reit-
ti olisi 15–16 kilometriä pitempi, ja putki 
menisi suunnitteilla olevan suojelualueen 
läpi”, Sass sanoo.

Ristiriitainen hanke
Nord Streamin kaasuputki on hyvin poliit-
tinen ja ristiriitainen hanke, koska Venäjä 
rakentaa itsestään sen avulla energiasuur-
valtaa. Kaasuputki vaikuttaa voimakkaasti 
alueen strategiseen tasapainoon. Sen pelä-
tään myös lisäävän Venäjän laivaston läsnä-
oloa Suomenlahdella.

Venäjä haluaa ehdottomasti merenalai-
sen putken, joka ohittaa sen hankalina pi-
tämät kauttakulkumaat kuten Ukrainan, 
Puolan sekä Viron, Latvian ja Liettuan. 

Hankkeen puuhamiehiksi on valjastettu 
tunnettuja poliitikkoja. Nord Stream kut-
sui jo alkuvaiheessa yhtiön hallintoneu-
voston puheenjohtajaksi Saksan entisen 
liittokanslerin Gerhard Schröderin, mikä 
aiheutti voimakasta kritiikkiä Saksassa. 
Suomen entinen pääministeri Paavo Lip-
ponen (sd) konsultoi yhtiötä lupahakupro-
sessiin ja ympäristövaikutusten arviointiin 
liittyvissä asioissa. 

Hanke on herättänyt Ruotsissa voima-
kasta kritiikkiä, sillä putkesta ei ole vesi- ja 
ydinvoimaan nojaavalle maalle mitään hyö-
tyä. Julkisuudessa on käyty vilkasta keskus-
telua kaasuputken turvallisuuspoliittisis-
ta vaikutuksista, mutta Fredrik Reinfeldtin 
hallitus on korostanut lähinnä ympäristö-
näkökohtia.

Ruotsalaiset suhtautuvat epäluuloisesti 
Nord Streamin pääosakkaaseen Gazpro-
miin, jota pidetään Kremlin työrukkasena. 
Keskustelussa on muistutettu Gazpromin 
kovista otteista Ukrainan kanssa käydyissä 
kaasusodissa. 

Tukholman ulkopoliittisen instituutin 
johtaja Thomas Ries pitää putkea arvelut-
tavana, koska se lisää Venäjän armeijan 
läsnäoloa Itämerellä. Myös suomalaiset 
asiantuntijat uskovat, että kaasuputkella 
on sotilaspoliittisia vaikutuksia.

”Se on aivan selvä asia. Pääministeri Vla-
dimir Putin ja Itämeren laivaston komenta-
ja ovat korostaneet, että Venäjän laivaston 
tehtävänä on huolehtia putken turvallisuu-
desta”, sanoo maanpuolustuskorkeakou-
lun erikoistutkija Alpo Juntunen.

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian 
laitoksen johtaja Erik Erroll korostaa puo-
lestaan, ettei Suomi pystyisi kieltämään 
putken rakentamista turvallisuuspoliitti-
sesta syistä, koska kansainvälinen oikeus 
ei anna siihen välineitä.

Sebastian Sass toppuuttelee tutkijoiden 
uhkakuvia. Hänen mukaansa Venäjän ei 
tarvitsisi rakentaa putkea, jos se haluaisi 
lisätä sotalaivojensa määrää Itämerellä.

”Itämeren keskellä kulkee talousvyöhy-
ke, jossa kaikkien maiden laivastot voivat 
kulkea vapaasti. Varsinaisia turvatoimia 
kukin maa voi lisätä vain omalla hallinto-
alueellaan”, hän sanoo.

Ruotsalaiset ovat olleet huolissaan myös 
Nord Streamin suunnitelmasta perustaa 
huoltotukikohta putken puoliväliin Got-
lantiin. Sassin mukaan hankkeesta on nyt 
luovuttu kritiikin vuoksi. Sliten ja Karlskro-
nan satamiin rakennetaan kuitenkin put-
kien välivarastot.

Sassin mielestä kaasuputkihanke on 
politisoitu turhaan. Hän korostaa, että ky-

symys on energiainvestoinnista, jolla tur-
vataan maakaasun tuonti Venäjältä EU-
maihin. Hän muistuttaa, että hankkeessa 
on mukana Gazpromin lisäksi kaksi suurta 
saksalaista yritystä sekä hollantilainen val-
tionyhtiö Gasunie.  

”Myös ranskalainen Gaz de France neu-
vottelee mahdollisuudesta osallistua hank-
keeseen”, hän sanoo.

Sass ei hyväksy väitettä, jonka mukaan 
kaasuputki tekee EU:n riippuvaiseksi Ve-
näjästä. Hänen mukaansa Venäjä on itse 
asiassa riippuvaisempi EU:n markkinois-
ta kuin EU on Venäjän kaasusta.

”Noin 30 prosenttia EU:n energiankulu-
tuksesta on maakaasua ja siitä 26 prosent-
tia tulee Venäjältä. Mutta Venäjän kaa-
suviennistä peräti 80 prosenttia menee 

Nord Stream
Yhtiö perustettiin joulukuussa 2005
Osakkaat: venäläinen Gazprom 51 %, 

saksalainen BASF/Wintershall 20 %, 
saksalainen E.ON Ruhrgas 20 %, hollanti-
lainen valtionyhtiö Gasunie 9 %

1 200 kilometrin putki kuljettaa kaasua 
yritysten ja kotitalouksien käyttöön

Ensimmäisen putken on määrä valmis-
tua 2011. Sen kapasiteetti on 27,5 miljardia 
kuutiometriä vuodessa

2012 linjaan lisätään rinnakkainen put-
ki, joka kaksinkertaistaa kapasiteetin

Kaasua tarkoitus toimittaa Saksan lisäk-
si ainakin Tanskaan, Hollantiin, Britan-
niaan ja Ranskaan
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Kulkusuunta

1. Kuljetusalukset 
tuovat putket 
putkenlaskualukselle.

2. Putket hitsataan 
yhteen.

3. Putket hitsataan 
valmiiseen kaasu-
putkilinjaan.

Putkenlaskualuksen nopeus 
on sama kuin putkilinjan 
valmistusnopeus.  

Putkea lasketaan 3 km päivässä.

Pohjan epätasaiset kohdat
kierretään tai täytetään.

Kaasuputkilinjan koko-
naispituus on 1 220 km.

Laskualuksessa noin 
300 työntekijää.

Maakaasuputkeen hitsataan 
noin 100 000 putkea.

ITÄMEREN MAAKAASUPUTKI

KAASUPUTKEN LASKUALUS

Putken reitti on 
tutkittu 2 km:n 
leveydeltä.

Putkilinja kiertää 
epätasaiset alueet.

2 k
m

Löydetty miina 
voidaan kiertää  
kilometrien päästä.  

MERENPOHJASIVULTA      Ensimmäisen putkilinjan on määrä valmistua 
vuonna 2011 ja rinnakkaisen linja 2012.

Kaasuputki

Aluevesiraja

Talousvyöhykeraja

Kemiallisia ammuksia

Natura-alue
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Kaasun kysyntä 
EUmaissa 
kasvaa 
voimakkaasti.

L Sebastian Sass yrittää kohentaa Nord 
Streamin mainetta.
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EU:hun. Sillä katetaan vuosittain toista-
kymmentä prosenttia valtion budjetista.”

Riittääkö kaasu?
Kaikkein tiukimmin Nord Streamin suun-
nitelmaa vastustetaan Puolassa. Ulkominis-
teri Radoslaw Sikorski vertaa putkea Molo-
tovin-Ribbentropin-sopimukseen, jolla 
Saksa ja Venäjä jakoivat Euroopan toisen 
maailmansodan alla. Hän väittää, että Ve-
näjä yrittää iskeä putken avulla kiilaa EU-
maiden väliin.

Puolalaisten pelkojen taustalla on his-
toriasta kumpuavia epäluuloja Venäjää ja 
Saksaa kohtaan. Puola ajaa EU:n yhteistä 
energiapolitiikka ja haluaisi Nord Streamin 
tilalle maanpäällisen putken, johon se voisi 
itsekin osallistua. Baltian maissa ajatellaan 
samalla tavalla.

Tampereen yliopiston tutkija Nina Tynk-
kynen sanoo, että Puola ja Baltian maat 
tuntevat tulleensa syrjäytetyksi tärkeästä 
eurooppalaisesta energiahankkeesta, joka 

olisi tuonut niille myös kauttakuljetusmak-
suja. 

Tynkkynen on erikoistunut Itämeren 
alueen turvallisuuskysymyksin. Hän muis-
tuttaa, että Latvia ja Liettua ovat erittäin 
riippuvaisia Venäjän kaasusta, ja että riip-
puvuus kasvaa myös Puolassa. Ne pelkää-
vät jäävänsä ilman, jos Venäjä ei pystykään 
toimittamaan luvattuja määriä.

”Tämä on kaikkein olennaisin kysymys. 
Venäjän kaasuputkisto on huonossa kun-
nossa. Kaasukenttien kehittäminen on 
laiminlyöty. Nord Streamin tilalle olisi pa-
rempi rakentaa Venäjälle kokonaan uusi 
Russian Stream”, Tynkkynen sanoo.

Tuoreet tilastot tukevat Tynkkysen nä-
kemystä. Maakaasun tuotanto on Venäjäl-
lä vaikeuksissa – se jää tänä vuonna 25–30 
prosenttia viime vuotista pienemmäksi.

Sass vakuuttaa kuitenkin, että Venäjä on 
lisäämässä investointeja kaasulähteisiin. 
Hänen mukaansa Gazprom pystyy toimit-
tamaan vientiin riittävästi kaasua ainakin 
seuraavat 50 vuotta. 

”Sitä paitsi Venäjä hankkii maakaasua 
myös muista maista. Se lisää toimitusten 
joustavuutta.”

Arvostelijoiden mukaan Nord Stream ei 
ole edes tutkinut maanpäällisiä putkivaih-
toehtoja. Sass torjuu tämänkin kritiikin – 
yhtiö päätyi  hänen mukaansa merenalai-
seen ratkaisuun teknisten ja taloudellisten 
laskelmien perusteella. 

Hän myöntää, että merenalaisen putken 
rakentaminen maksaa enemmän. Sen käyt-

tökustannukset ovat kuitenkin selvästi hal-
vemmat kuin maanpäällisen putken.

Sassin mukaan Itämeren putki on myös 
ympäristön kannalta parempi. Maanpääl-
linen putki edellyttäisi 40 metrin levyistä 
suojakaistaletta, joka rajoittaisi maankäyt-
töä. Alueella ei saisi rakentaa eikä kasvat-
taa mitään.

”Maanpäällistä putkea varten pitäisi ra-
kentaa 200 kilometrin välein pumppuase-
mia, jotka aiheuttavat kasvihuonepäästöjä. 
Merenalaista putkea varten tarvitaan vain 
yksi pumppuasema Viipuriin, koska putki 
kestää meressä kovempaa painetta”, hän 
sanoo.

”Mereen upotettava putki on myös pal-
jon parempi vaihtoehto kuin laivakuljetuk-
set, jotka lisäisivät onnettomuusriskiä Suo-
menlahdella.”

Suomi myötäilee Venäjää
Viime viikkoina myös Suomessa on herätty 
keskustelemaan kaasuputkesta – tai oikeas-
taan siitä, miksi hallitus yrittää kiistää put-
ken turvallisuuspoliittisen ulottuvuuden.

Hallitus on päättänyt, että rakennuslu-
paa käsitellään tiukasti ympäristönäkö-
kulmasta, vaikka hanke koskettaa Suo-
mea paljon enemmän kuin Ruotsia. Putki 
laskeutuu mereen aivan Suomen itärajan E

Puola ja 
Baltian maat 
tuntevat itsensä 
syrjäytetyiksi.

L Kaasuputkien varastoalue Kotkan sa-
tamassa. Etualalla massaa, jota laske-
taan mereen putken päälle.

Monella on
kokemusta
puhelinlinjoilla
odottelusta.
Me vastaamme puheluusi
keskimäärin 38 sekunnissa.

Lähde: Ficora/Matkaviestinpalvelut. Teleyritysten asiakas- ja neuvonta-
palveluiden vastausajat. Matkapuhelinpalvelut 1.4.-30.6.2009. yrityspalvelut

Saunalahti 6 min 20 sek

TeliaSonera 1 min 55 sek

Elisa 4 min 6 sek

DNA 38 sek

Klikkaa dna.fi /yritys 
tai soita 044 144 099. 
Palveluksessasi on yli 
70 yritysmyyjää ympäri 
Suomea sekä maan 
laajin myymäläverkosto.

1809_DNA_BtoB_5_Suomen_KL_217x280.indd   1 3.9.2009   9.50



takana ja kulkee 375 kilometriä Suomen 
talousvesiä pitkin. Ruotsia se sivuaa vain 
lyhyesti Gotlannin vesillä.

Nord Stream toimitti heinäkuussa Suo-
men viranomaisille selvityksen putken 
vaikutuksista ympäristöön. Kaasuputkiyh-
tiöltä pyydettiin tuolloin joitakin lisäselvi-
tyksiä Itämeren pohjan ravinteiden ja hait-
ta-aineiden leviämisestä sekä siitä, kuinka 
meriliikenteen turvallisuus varmistetaan 
rakennusvaiheessa.

Myös kalastajien oikeudet haluttiin tur-
vata. Näillä näkymin pohjatroolausta jou-
dutaan kuitenkin rajoittamaan siellä, 
missä putkilinja lasketaan merenpohjan 
yläpuolelle tukirakenteiden päälle.

Hallituksessa asiaa valmisteleva elin-
keinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) 
korostaa, että Itämeren kaasuputki on tär-
keä hanke koko EU:n ja siten myös Suomen 
kannalta, vaikkei putkesta Suomeen kaa-
sua virtaakaan.

Pekkarinen lupaa hallituksen ratkaisun 
lähiviikkoina. Sen jälkeen asia siirtyy Län-
si-Suomen ympäristölupavirastolle, joka 
päättää lopullisesta rakennusluvasta. Ou-
dolta tuntuva marssijärjestys johtuu Pekka-
risen mukaan Suomen lainsäädännöstä.

Nina Tynkkynen arvelee, että hallituksen 
varovainen linja johtuu suomettuneisuuden 
kaudelta periytyvästä Venäjän-hyssyttelystä. 

”Suomi on muuttunut taas varovaisem-
maksi Venäjän suhteen, se näkyy muissakin 
asioissa. Turvallisuuspoliittisia kysymyksiä 
ei välttämättä haluta tuoda lainkaan ylei-
seen keskusteluun”, hän sanoo.

Hankkeen jarrumiehiksi pyrkii myös jouk-
ko suomalaisia liikemiehiä, jotka ovat hake-
neet kaivosvaltauslupaa putken reitiltä. 

Liikemiehet yrittävät kiristää Venäjää po-
liittisesti. He lupaavat luopua valtaukses-
taan, jos Venäjä aloittaa neuvottelut Kar-
jalan palauttamisesta Suomelle. Ryhmän 
puhemies, asianajaja Kari Silvennoinen 
väittää, että Venäjä olisi tarjonnut heille 
rahaa, jotta he luopuisivat hankkeesta. 

Sass hämmästelee Silvennoisen puheita 
ja koko hanketta. Hänen mukaansa Nord 
Stream on varmistanut lakimiehiltä ja viran-
omaisilta, ettei mahdollinen kaivosvaltaus 
uhkaisi mitenkään yhtiön suunnitelmia.

”En tiedä, mitä he ajavat takaa. Me emme 
ole ainakaan tarjonneet heille rahaa. Meillä 
ei ole mitään tarvetta olla yhteydessä hei-
hin”, Sass sanoo.

WWF huolissaan saastumisesta
Ympäristöjärjestö WWF:n meriohjelman 
päällikkö Anita Mäkinen pelkää, että Nord 
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Kilpailevia hankkeita
Eteläisessä Euroopassa on meneillään tulevista maakaasuputkista poliit-
tinen kädenvääntö, joka muistuttaa Nord Streamin ympärillä käytävää 
keskustelua.

Gazprom on mukana niin sanotussa South Stream -hankkeessa, jonka tarkoi-
tuksena on tuoda venäläistä kaasua Mustanmeren ali Bulgariaan ja sitä kautta 
Italiaan sekä Itävaltaan. 

Myös South Streamin tarkoituksena on kiertää Ukraina ja muut Venäjän hanka-
lina pitämät  kauttakulkumaat. Putken on määrä valmistua 2015. Sen arvioidaan 
maksavan 8,6 miljardia euroa.

Turkki ja EU ovat puolestaan käynnistäneet South Streamin kanssa kilpailevan 
Nabucco-hankkeen, jonka tarkoituksena on tuoda Kaspianmeren ympäristön 
kaasua Turkin ja Bulgarian kautta Keski-Eurooppaan. EU ja Yhdysvallat tukevat 
hanketta, koska se vähentäisi riippuvuutta Venäjän energiasta.

Nabbuccoa koskeva aiesopimus allekirjoitettiin viime heinäkuussa. Hankkeen 
puhemiehenä EU:ssa toimii Saksan entinen ulkoministeri Joschka Fischer.

Kaasuputkihanke sai nimensä Giuseppe Verdin Nabucco-oopperasta, jota hank-
keen suunnittelijat kävivät kuuntelemassa ensimmäisen kokouksensa yhteydessä.

Nabuccon on määrä valmistua vuonna 2015. Sen kustannusarvio on noin kahdek-
san miljardia euroa. J
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L Kaasuputkia kuljetetaan työmaalle 
Viipurin itäpuolelle.

Kun haluat hajauttaa sijoituksesi kehittyville markkinoille, kannattaa sinun tutustua kattavaan OP-rahastojen valikoimaan. Vahvan 
suomalaisen sijoitusosaamisen ja kansainvälisten yhteistyökumppaniemme avulla voimme tarjota sinulle kiinnostavimmat markkinat 
ja asiantuntevan salkunhoidon. Tukea sijoituspäätöksiisi saat 17.9. julkaistavasta Rahastokatsauksesta. 
Rahastokatsauksen ja OP-rahastovalikoiman löydät osoitteesta op.fi/rahastot.



Stream aliarvioi putken haittoja. Hän on 
väitellyt tohtoriksi meribiologiasta, eikä 
suostu uskomaan, ettei kahden, halkaisi-
jaltaan lähes puolitoistametrisen putken 
upottaminen vapauttaisi ravinteita Itäme-
ren pohjasta.

Mäkinen muistuttaa, että putken reitillä 
on Suomenlahdella noin 30 sodanaikaista 
miinaa, jotka aiotaan nyt räjäyttää. Hänen 
mukaansa ne tekevät merenpohjaan jopa 
seitsemän metrin syvyisiä kuoppia.

”On selvää, että räjäytykset nostavat poh-
ja-aineita ylös, vaikka ne tapahtuisivat 60–
70 metrin syvyydessä”, Mäkinen sanoo. 

Hänen mukaansa Itämeren vesi virtaa 
pohjassa usein päinvastaiseen suuntaan 
kuin pinnalla. Pohjasta nousevat ravinteet 
ja muut haitalliset aineet leviävät siten erit-
täin laajalle alueelle. 

Pääministeri Putin on kiirehtinyt toistu-
vasti Suomen hallituksen päätöstä. Venäjä 
arvioi putkihankkeen ympäristöhaitat vä-
häisiksi, ja Putin tuntuu pitävän koko ym-
päristökeskustelua turhanpäiväisenä vii-
vyttelynä.

Mäkinen korostaa, että Nord Stream -yh-
tiö on suhtautunut siitä huolimatta vaka-
vasti ympäristöjärjestöjen ja rantavaltioi-
den huoliin. 

”Täytyy sanoa, että Nord Stream on kuun-
nellut meitä. Hanke on kehittynyt koko 
ajan”, hän sanoo.

Nord Stream on muuttanut esimerkiksi 
putken laskemiseen liittyviä suunnitelmia. 
WWF pelkäsi, että putkenlaskuun käytettä-
vien alusten ankkurointi nostaisi pohjasta 
lisää ravinteita. Nord Stream päätyi sen jäl-
keen vuokraamaan Italiasta dynaamisesti 
ankkuroitavan aluksen, joka ei tarvitse lain-
kaan ankkuria, koska se pysyy paikallaan 
potkureiden avulla.

Mäkinen on hyvillään myös sitä, että 
Nord Stream on luopunut aikeistaan räjäyt-
tää Itämeren pohjassa olevat kumpareet ta-
saisiksi. Nykyisten suunnitelmien mukaan 
merenpohja tasoitetaan laskemalla kuop-
piin kymmeniä tuhansia tonneja soraa.

”Tietysti sekin on ongelmallista. Hieno-
jakoisesta pohjasedimentistä pöllähtää 
haitallisia aineita, jos sinne lasketaan näin 
paljon kivimateriaalia”, hän sanoo.

Mäkinen toivoo, että putken reittiä 
muutettaisiin vielä Venäjän ja Saksan vesi-
alueilla. Näillä näkymin putki vedetään 
Suursaaren pohjoispuolelta, josta on Suo-
men Natura-alueelle matkaa vain 6,5 kilo-
metriä. Saksan päässä se aiotaan nostaa 
rantaan Natura-alueelta lintujen talvehti-
misalueen ja silakan kutualueen läpi.

Mäkisen mielestä Nord Streamin pitäisi 
maksaa rantavaltioille korvauksia putken 
aiheuttamista haitoista. 

”Raha ei tietenkään korvaa luonnonarvo-
ja, mutta rahalla voisi parantaa Itämeren 
alueen jätevesihuoltoa niin, ettei kuormi-
tus kasva nykyisestä.” SK

Monimutkainen 
lupaprosessi

Kaasuputkihankkeen lupaprosessi 
on erittäin monimutkainen ja by-
rokraattinen hanke. Se edellyttää 

lupia neljästä EU-maasta ja Venäjältä, joi-
den lainsäädännöt poikkeavat toisistaan. 

Kaasuputki kulkee Venäjän ja Saksan 
aluevesien sekä Suomen, Ruotsin ja Tans-
kan talousvyöhykkeiden läpi, joten niiden 
hallituksilla olisi periaatteessa mahdolli-
suus kieltää putken rakentaminen. 

Suomessa kaasuputki tarvitsee talous-
vyöhykelain perusteella hallituksen 
suostumuksen, jota odotetaan lähiviikkoi-
na. Sen jälkeen asia siirtyy Länsi-Suomen 
ympäristölupavirastolle, joka päättää 
vesilain perusteella rakennusluvasta.

Virasto antaa Nord Streamille myös 
luvan miinanraivaukseen. Ympäristöneu-
vos Mika Seppälä arvioi, että päätökset 
saadaan joulukuun aikana. 

Seppälän mukaan rakennuslupa ei ole 
mikään läpihuutojuttu.  Hän korostaa, 
että Nord Stream on pyrkinyt löytämään 
hyväksyttäviä teknisiä ratkaisuja yhteis-
työssä viranomaisten kanssa.

”Nord Stream tietää, että tilanne on ai-
dosti avoin. Me emme käsittele koko asiaa, 
jos valtioneuvosto hylkää hakemuksen. 
Siinä tilanteessa yhtiö tekisi varmaankin 
valituksen tai jättäisi uuden hakemuksen.”

Nord Stream toivoo, että Tanska, Saksa 
ja Ruotsi saavat lupaprosessin päätökseen 
samoihin aikoihin Suomen kanssa vuoden 
loppuun mennessä. Sen lisäksi Venäjän 
viranomaiset vaativat yhtiöltä ympäristö-
selvityksen sekä erilaisia teknisiä lupia. J

E
Putin pitää 
ympäristö
keskustelua 
viivyttelynä.

L Gazpromin maakaasuputki lähestyy 
Viipuria Pietarin suunnasta.


