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SUOSTUMUS SUOMEN TALOUSVYÖHYKKEEN TALOUDELLISEKSI HYÖDYNTÄMISEKSI
1 Asian vireilletulo
Työ- ja elinkeinoministeriö on 16.1.2017 vastaanottanut Baltic Connector Oy:n hakemuksen valtioneuvoston suostumuksen saamiseksi Suomen ja Viron välisen Balticconnectormaakaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeellä (TEM/240/00.06.01/2014).
Hakemuksessa on kuvattu hakijan tiedot, toiminnan luonne ja tarkoitus, käytettävät menetelmät
ja välineet, maantieteellinen alue, jolla toimintaa tultaisiin harjoittamaan sekä hankkeen rakentamisaikataulu. Työ- ja elinkeinoministeriö on pitänyt hakemusta Suomen talousvyöhykkeestä annetun valtioneuvoston asetuksen (1073/2004) 2 §:n mukaisena ja tutkinut hakemuksen. Suomen
talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen edellyttää valtioneuvoston suostumusta (periaatepäätös).

2 Hakemus
Baltic Connector Oy (hakija) on hakenut Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain (1058/2004) 6
§:n mukaista valtioneuvoston suostumusta mereen sijoittuvan maakaasuputken rakentamiselle 55
vuodeksi.
Hakija on hakenut valtioneuvoston suostumusta liitteessä 2 esitetylle kaasuputkireitille 400 metriä leveänä käytävänä. Hakemus kattaa maakaasuputken rakentamisen (valmistelevat merenpohjan työt, kaasuputken lasku, peittäminen), käytön sekä ylläpidon.
Lisäksi hakija on hakenut hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 §:n mukaista valtioneuvoston
suostumuksen välitöntä täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta.
Hakija on Suomen valtion kokonaan omistama Baltic Connector Oy. Baltic Connector Oy ja virolainen Elering As allekirjoittivat 17.10.2016 yhteistyösopimuksen Viron ja Suomen välisen
kaasuyhdysputken rakentamisesta. Sopimuksen mukaan Balticconnector-yhdysputken merenalaisen osuuden omistajuus jakautuu tasan yhtiöiden kesken. Maalle rakennettavat osuudet yhtiöt toteuttavat erikseen.
Hakemuksen mukainen putkilinjan rakentaminen talousvyöhykkeelle edellyttää lisäksi vesilain
(587/2011) mukaisen luvan. Hakija on jättänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 29.12.2016
vesilain 3 luvussa tarkoitetun vesitalouslupaa koskevan hakemuksen maakaasuputken rakentamiseksi ja pysyttämiseksi Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle. Puolustusvoimilta haetaan
aluevalvontalain (755/2000) mukaista lupaa vuonna 2017.
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3 Hakemuksen perusteet
Hakijan tarkoituksena on rakentaa maakaasuputki Suomen ja Viron välille monipuolistamaan
kaasun jakelureittejä, parantamaan Suomen ja Itämeren alueen huoltovarmuutta sekä edistämään
kaasumarkkinoiden yhdentymistä. Balticconnector-maakaasuputki mahdollistaa Baltian maiden
ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen Euroopan unionin (jäljempänä
EU) yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen
mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan. Balticconnector-hanke mahdollistaa Suomen
kaasumarkkinoiden avautumisen. Suomen kaasuhuolto on tällä hetkellä suurelta osin riippuvainen yhdestä toimittajasta. Balticconnector-yhdysputken sekä Puolan ja Liettuan välisen kaasuputken ansiosta Suomi ja Baltian maat voivat monipuolistaa kaasulähteitään ja -reittejään, mikä
suojaa niitä mahdollisilta toimituskatkoksilta ja parantaa energiaturvallisuutta.
EU-valtioiden rajat ylittävien yhteisen edun mukaisten energiainfrastruktuurihankkeiden rakentamista edistetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 347/2013, Euroopan
laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta
sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta (jäljempänä infrastruktuuriasetus). Euroopan komissio julkistaa yhdellä listalla yhteisen edun mukaiset energiainfrastruktuurihankkeet, eli PCI-hankkeet (Projects of Common Interest), joiden
edistäminen ja toteuttaminen on EU:n yhteisen edun mukaista. Balticconnectorkaasuputkihankkeella on EU:n määrittämä PCI-status. Euroopan komissio myönsi vuonna 2016
Balticconnector-hankkeelle 187,5 miljoonan euron investointituen Verkkojen Eurooppa (CEF) energiasektorin rahoitusvälineestä. EU:n osarahoitus kattaa 75 prosenttia kaasuputken 205 miljoonan euron rakentamiskustannuksista.
Osana EU:n energiaunionistrategiaa EU on sitoutunut rakentamaan puuttuvia yhteyksiä ja energiainfrastruktuureja ja varmistamaan, että jokaisella jäsenmaalla on mahdollisuus hankkia kaasua
useammasta lähteestä. Itämeren alueen yhdistäminen muun Euroopan kaasuverkkoon on yksi
komission ensisijaisista tavoitteista.
Hanke käsittää noin 80 kilometrin pituisen Itämereen sijoittuvan maakaasuputken Suomen Inkoon ja Viron Paldiskin välillä, kompressoriasemat Suomessa ja Virossa sekä molemmissa maissa maalle rakennettavat kaasunsiirtoreitit, joilla Balticconnector-maakaasuputki yhdistetään maiden siirtoverkkoon. Balticconnector-maakaasuputki sijoittuu Suomen ja Viron talousvyöhykkeille ja aluevesille. Se koostuu kolmesta osasta: putkesta 22 kilometriä on Suomessa, 80 kilometriä
meren alla ja 50 kilometriä Virossa. Putki on kaksisuuntainen, ja sitä pitkin voidaan kuljettaa 7,2
miljoonaa kuutiometriä kaasua päivässä. Putken halkaisija on 508 millimetriä.
Merenalainen putkilinja rantautuu Inkoossa Fjusön niemeen. Putkilinja rantautuu Virossa Paldiskissa Pakrin niemen koillis-/itärannalle. Maakaasuputki liitetään Suomen maakaasuverkkoon uudella rakennettavalla maakaasuputkiosuudella Inkoosta Siuntioon. Liityntä nykyiseen maakaasuverkkoon sijaitsee Siuntiossa.
Balticconnector-hankkeeseen liittyen on aikaisemmin tutkittu Inkoon saaristossa kahta vaihtoehtoista reittiä Stora Fagerön länsi- ja itäpuolelta (tutkimukset 2006 ja 2013). Kyseisiä reittejä koskien on toteutettu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994, jäljempänä
YVA-laki) mukainen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), joka päättyi
Suomessa yhteysviranomaisen lausuntoon vuonna 2015. YVA-menettelyn jälkeen hankkeen
yleissuunnittelua on jatkettu Stora Fagerön länsipuoleisella reitillä. Jatkosuunnittelussa putken
reittiä on edelleen optimoitu.
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Hankkeen rakentamissuunnittelu on meneillään, ja suunnittelu valmistuu vuoden 2017 aikana.
Putken rakentaminen ja putken asennus on suunniteltu toteutettavan vuosina 2018–2019, ja varsinainen käyttöönotto sijoittuu vuoden 2019 loppupuolelle.
Kaasuputkea suunniteltaessa on pyritty löytämään paras mahdollinen reitti, joka minimoi putkilinjan ympäristövaikutukset ja hankkeen kokonaiskustannukset tinkimättä kuitenkaan lainsäädännön ja muiden vaatimusten noudattamisesta. Reitin suunnittelussa keskeisenä vaatimuksena
on ollut tarvittavien merenpohjan muokkaustöiden minimointi.
Merenalainen Balticconnector-maakaasuputki asennetaan paikalleen dynaamisesti asemoitavan
putkenlaskualuksen avulla. Suomen alueella asennukseen ei käytetä ankkuroitavia aluksia. Putkenlaskualusten turvavyöhykkeet sovitaan Suomen ja Viron merenkulkuviranomaisten kanssa.
Alustavasti arvioitu 1 500 metrin turvavyöhyke tulee todennäköisesti riittämään kaikille asennustyöhön osallistuville aluksille.
Hakemuksen liitteissä on selostettu kaasuputken tekniset tiedot, rakentamista valmistelevat toimenpiteet, kuten ampumatarvikkeiden raivaus, putken suojaamistoimet, risteämät muun infrastruktuurin kanssa, rakentamistoimet sekä käyttöönottoon liittyvät toimet, käytönaikainen toiminta ja valvonta ja käytöstä poistamisen toimet.
Maakaasuputken tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta, ja käyttöikää voidaan pidentää kunnossapitotoimin. Hakija hakee talousvyöhykelain mukaista suostumusta 55 vuodeksi, joka kattaa kaasuputken rakentamisajan sekä teknisen käyttöiän. Mikäli kaasuputken käyttö jatkuu tämän jälkeen, haetaan silloin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lisäaikaa maakaasuputken sijoittamiselle Suomen talousvyöhykkeelle.
Hankkeen vaikutuksia on arvioitu vuonna 2015 päättyneessä YVA-menettelyssä. Hakemuksen
liitteenä on hankekuvaus sekä ympäristövaikutusten arviointiselostus (jäljempänä YVA-selostus).
Hankekuvauksessa on esitetty arvio hankkeen vaikutuksista merialueella perustuen YVAselostukseen sekä tarkentuneisiin suunnitelmiin. Hankkeen vaikutukset on yksityiskohtaisesti
kerrottu YVA-selostuksessa. Myös vaikutusten lieventämistoimet on selostettu edellä mainituissa
liitteissä.
Hakemuksen mukaan hankkeen toteutuksessa huomioidaan YVA-menettely. Hankkeesta aiheutuu ympäristövaikutuksia pääasiassa rakentamisaikana, jolloin merenpohjan muokkaustöistä,
putken laskemisesta ja jälkitöistä aiheutuu työalueiden läheisyyteen melua ja samentumavaikutuksia. Hankkeen ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaan rakentamisen aikaisia, tilapäisiä haittoja. Pysyvää, merkittävää haittaa ei synny. Käytön aikaiset haitalliset vaikutukset ovat
vähäisiä. Merkittävimmiksi rakentamisen aikaisista ympäristövaikutuksista on arviointiselostuksessa tunnistettu vaikutukset merenpohjaan, vedenlaatuun, vesiluontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön.
Putkilinjan rakentaminen ei estä muiden putkien, kaapeleiden tai johtojen rakentamista Balticconnector-putkilinjan poikki. Balticconnector-hankkeen toteutuksessa huomioidaan merialueella
nykyisin olevat kaapelit, johdot ja putket asianmukaisesti. Kyseisten rakenteiden haltijoiden
kanssa laaditaan risteämäsopimukset ennen kaasuputken rakentamista.
Ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Hankkeesta aiheutuvat haitat ovat hyötyjä vähäisemmät.
Hankekuvauksessa on esitetty yhteenveto hankkeen vaikutuksista talousvyöhykkeellä. Rakentamisen aikana talousvyöhykkeellä aiheutuu haittoja kalastolle ja kalastukselle rakentamisesta aiheutuvasta melusta ja tilapäisestä samentumasta. Kalastoon ja kalastukseen ei arvioida kohdistuvan käyttöönoton ja käytön aikaisia vaikutuksia tai vaikutukset ovat hyvin vähäisiä. Yleistä haittaa kompensoidaan kalatalousmaksuilla.
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Vesiliikenteeseen kohdistuvat rakentamisen aikaiset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Merenpohjan muokkaustoiminnasta aiheutuu muulle laivaliikenteelle pääasiassa vain hetkellisiä
(enimmillään muutama vuorokausi) vaikutuksia, kun alukset joutuvat kiertämään alueen, jossa
muokkaustoimenpiteitä tehdään. Myös putkenlaskuvaiheen vaikutukset on arvioitu paikallisiksi
ja lyhytaikaisiksi. Putkenlaskualus vaatii ympärilleen noin kolmen kilometrin laajuisen (halkaisijaltaan) turva-alueen, jonka muut alukset joutuvat kiertämään. Talousvyöhykkeellä, jossa
reittien ylitykset tapahtuvat avomerellä, ovat vaikutukset kuitenkin vähäisiä muulle laivaliikenteelle, sillä putkenlaskualuksen turva-alueen ympärillä on runsaasti tilaa kiertoreitille ja kiertäminen aiheuttaa vain lyhyen ylimääräisen kulkumatkan. Käytönaikaiset vaikutukset vesiliikenteelle
on arvioitu korkeintaankin hyvin vähäisiksi ja haitat liittyvät mahdollisiin ajallisesti lyhytkestoisiin huoltotoimenpiteisiin.
Vesiliikenteen vaikutuksia lievennetään pitämällä tiiviisti yhteyttä kansallisen rannikkovartioston
ja asianomaisten meriviranomaisten kanssa koko rakennusvaiheen ajan toimittamalla tietoa rakennustöiden etenemisestä. GOFREP-järjestelmän tiedot ylläpidetään ajantasaisina alusten työsuunnitelmista. Rakentamisen ajaksi määritetään riittävä suojavyöhyke, jotta mahdollisilta yhteentörmäyksiltä vältytään.
Talousvyöhykkeellä ei yleissuunnitelman perusteella ole tarvetta tehdä louhintoja tai ruoppauksia, joista erityisesti louhinnasta aiheutuisi merenalaista melua. Putkilinjan valmistelevat työt talousvyöhykkeellä käsittävät kaapeleiden ja putkien risteämäkohtien valmistelevia töitä, jossa merenpohjaan lasketaan kivipeittoja. Putkenlaskun jälkeen putki peitetään kiviaineksella. Näistä
toimenpiteistä ei aiheudu merkittävää vedenalaista melua.
Balticconnector-hankkeen talousvyöhykkeelle sijoittuvalla linjauskäytävällä ei ole tuulipuistoalueita, suojelualueita, meriläjitysalueita tai maa-ainesottoalueita. Käytävällä ei myöskään sijaitse
merenalaisia arkeologisia kohteita.
Linjauskäytävän läheisyydessä sijaitsee yksi sedimentti/pohjaeläin tarkkailuasema (F25, etäisyys
noin 4 km) ja yksi vedenlaadun tarkkailuasema (LL9, etäisyys noin 1,5 km). Etäisyydestä johtuen
asemille ei arvioida aiheutuvan vaikutuksia hankkeen rakentamisesta.
Rajat ylittävät vaikutukset ovat vähäisiä. Suomen talousvyöhykkeellä tehtävistä vesistötöistä ja
niiden aiheuttamasta samennuksesta ei aiheudu merkittäviä haitallisia vaikutuksia Viron talousvyöhykkeelle tai aluevesille. Balticconnector-putkilinjalta otetuissa sedimenttinäytteissä haittaainepitoisuudet olivat myös alhaisia, eikä niiden leviäminen kiintoaineen mukana rakennustoimien aikana todennäköisesti aiheuta riskiä vesiympäristölle Viron talousvyöhykkeellä tai aluevesillä. Maakaasuputkihankkeen Suomen vesialueen sisällä tapahtuvalla rakentamisen tai käytön aikaisella toiminnalla ei myöskään arvioida olevan sellaisia merkittäviä vaikutuksia kasvillisuuteen, lintuihin, merinisäkkäisiin tai kaloihin, jotka ulottuisivat Viron vesialueelle. Viron talousalueella tehtävät rakennustyöt ja samennusvaikutukset eivät aiheuta merkittäviä haitallisia vaikutuksia Suomen talousalueella tai aluevesillä.
Hakija katsoo edunmenetystä syntyvän hankealueen kaupallisille kalastajille. Hanke karkottaa
kalastoa rakentamisen aikana sekä voi heikentää väliaikaisesti kalakantaa. Kaupallisten kalastajien kanssa käydään vesilupamenettelyn yhteydessä neuvottelut, joissa pyritään pääsemään sopimukseen korvauksista. Rakentamistoimet ovat lyhytaikaisia, eivät muuta vedenlaatua pysyvästi
eivätkä vaikuta vesialueen käyttöön kuin vähäiseksi katsotun ajan. Hakija ei katso hankkeesta aiheutuvan muita edunmenetyksiä.
Välitön täytäntöönpano
Osana EU:n energiaunionistrategiaa EU on sitoutunut rakentamaan puuttuvia yhteyksiä ja energiainfrastruktuureja ja varmistamaan, että jokaisella jäsenmaalla on mahdollisuus hankkia kaasua
useasta eri lähteestä. Itämeren alueen yhdistäminen muun Euroopan kaasuverkkoon on yksi ko-
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mission ensisijaisista tavoitteista. Balticconnector-hanke tukee Itämeren alueen kaasuverkoston
yhdistymistä.
Suomen kaasuhuolto on tällä hetkellä suurelta osin riippuvainen yhdestä toimittajasta. Viime aikoihin asti myös kaikkien kolmen Baltian maan kaasutuonti on ollut yhden lähteen varassa. Balticconnector-yhdysputken sekä Puolan ja Liettuan välisen kaasuputken ansiosta Suomi ja Baltian
maat voivat monipuolistaa kaasulähteitään ja -reittejään. Tämä suojaa niitä mahdollisilta tulevaisuuden toimituskatkoksilta. Balticconnector-hanke mahdollistaa Suomen kaasumarkkinoiden
avautumisen.
Hakija vetoaa välittömän täytäntöönpanon tueksi siihen, että hanketta on pidettävä yleisen edun
kannalta tärkeänä, koska sillä varmistetaan Euroopan komission ensisijaisiin tavoitteisiin sisältyvä Itämeren alueen yhdistäminen muun Euroopan kaasuverkkoon Suomen osalta, hanke avaa
Suomen kaasumarkkinat sekä parantaa energiaturvallisuutta.
Hakemuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutuksia suojelualueisiin, ja sen haitalliset vaikutukset
rakennusvaiheen aikana merenpohjaan, veden laatuun, ilman laatuun, meluun, pohjaympäristöön,
planktiseen ympäristöön, kaloihin ja kalakantoihin, merinisäkkäisiin ja merilintuihin, laivaliikenteeseen, sotilasalueisiin, olemassa olevaan ja suunniteltuun infrastruktuuriin, kulttuuriperintöön,
matkailuun ja kalastukseen ovat talousvyöhykkeellä vähäisiä.
Kaasuputken rakentamismenetelmää on kuvattu hakemuksessa. Hakija vetoaa myös siihen, että
teknisesti parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi
rakentaminen on syytä toteuttaa mahdollisimman tiiviisti ja varsinainen putkenlasku yhtäjaksoisesti. Näin menettelemällä vaikutukset laivaliikenteeseen ja kalastukseen saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyinä. Hankkeen viivästyminen vaikuttaa Suomen kaasumarkkinoiden avautumiseen sekä energiaturvallisuuden parantumiseen niitä viivästyttäen. Tämä puolestaan heijastuu
Suomen kilpailukykyyn ja energiamarkkinoiden kehittymiseen. Hankkeen yleisen edun perusteella sekä vaikutusten minimoimiseksi hakija hakee valtioneuvoston päätöksen välitöntä täytäntöönpanoa, joka kattaisi kaasuputken rakentamisen kokonaisuudessaan.

4 YVA-menettely
Ympäristöministeriön 17.2.2006 antaman päätöksen mukaan Balticconnectormaakaasuputkihankkeeseen sovelletaan YVA-menettelyä. Gasum Oy on 27.1.2014 saattanut vireille Suomen ja Viron välisen Balticconnector-maakaasuputkihankkeen YVA-menettelyn toimittamalla Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-keskus) hanketta koskevan YVA-ohjelman. Uudenmaan ELY-keskus antoi arviointiohjelmasta lausunnon 7.5.2014. Arviointiselostus toimitettiin Uudenmaan ELY keskukseen 30.4.2015. Uudenmaan ELY-keskus antoi selostuksesta lausuntonsa 7.9.2015.
Hankkeen vaikutuksia on arvioitu hakemuksen liitteenä olevassa YVA-selostuksessa. Arvioinnissa on tarkasteltu rakentamisen ja käytön aikaisia sekä käytöstä poistamisen vaikutuksia. Vaikutusten arvioinneissa on lisäksi kuvattu niihin liittyvät epävarmuustekijät, toimenpiteet haittojen
ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi sekä suunnitelmat ympäristövaikutusten seurannalle ja YVAmenettelyn jälkeisille mahdollisille jatkotoimenpiteille.
Arviointiselostuksen mukaan merkittävimmiksi hankkeen aiheuttamista ympäristövaikutuksista
on tunnistettu rakentamisen aikaiset vaikutukset merenpohjaan, vedenlaatuun, vesiluontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön.
YVA-menettelyssä sovelletaan kansainvälistä menettelyä YVA-lain 14 §, 15 § ja 22 §:ien mukaisesti. Viro ja Venäjä ovat ilmoittaneet osallistuvansa menettelyyn. Arviointimenettelyssä ja arviointiselostuksen laadinnassa on otettu huomioon Espoon sopimuksen (yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, SopS 67/1997) sekä Suomen ja Viron välisen
valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehdyn sopimuksen (SopS 51/2002)
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velvoitteet. Ympäristöministeriö on huolehtinut edellä mainittuihin sopimuksiin liittyvistä tehtävistä ja on muun muassa varannut Viron ja Venäjän valtioille mahdollisuuden antaa lausuntonsa
arviointiselostuksesta. Ympäristöministeriö on toimittanut Viron ympäristöministeriön 27.8.2015
päivätyn lausunnon ja sen liitteenä olevat muut Viron viranomaisten lausunnot sekä Venäjän
luonnonvara- ja ympäristöministeriön 1.9.2015 päivätyn lausunnon Uudenmaan ELYkeskukselle. Yhteysviranomainen on arviointiselostuksesta antamassaan lausunnossa edellyttänyt
hankkeesta vastaavan toimittavan 26.10.2015 mennessä yhteysviranomaiselle vastineet, joissa
vastataan Viron ja Venäjän viranomaisten esittämiin täydennystarpeisiin. Maat esittivät täydennystarpeita arviointiselostuksesta antamissaan lausunnoissa.
Ympäristöministeriö on toimittanut vastaukset Virolle ja Venäjälle. Kirjeessä pyydettiin ilmoittamaan 18.12.2015 mennessä, jos maat haluaisivat jatkaa Espoon sopimuksen mukaista menettelyä. Jos ilmoitusta ei saataisi, Suomi katsoisi Espoon sopimuksen mukaiset neuvottelut päättyneiksi. Viro ilmoitti 21.12.2015 päivätyssä kirjeessään pitävänsä saatuja lisätietoja riittävinä. Venäjä ei toimittanut vastausta.

4.1 YVA-yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta
YVA-yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta 7.9.2015 antaman lausunnon (UUDELY/1/07.04/2014) mukaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on toteutettu Suomen ja Viron lainsäädäntöjen mukaisesti ja hankkeesta on laadittu erilliset arviointiselostukset Suomessa ja
Virossa. Arviointiselostukset ovat olleet nähtävillä samanaikaisesti molemmissa maissa.
Lausunnon mukaan Balticconnector-hankkeen arviointiselostus täyttää arviointimenettelylle
YVA-asetuksen 10 §:ssä mainitut arviointiselostuksen sisältövaatimukset. Arviointiselostus on
asianmukaisesti käsitelty YVA-lainsäädännön vaatimalla tavalla ja siinä on otettu suunnitteluvaiheeseen nähden riittävästi huomioon yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta 7.5.2014 antamassa
lausunnossa esittämät täydennystarpeet.
Hanke on lausunnon mukaan kuvattu YVA-vaihe huomioon ottaen riittävällä tarkkuudella ja vaikutusten tunnistaminen, selvittäminen ja vaihtoehtojen vertailu on ollut mahdollista. Lausunnon
mukaan hankkeen vaikutukset on tunnistettu hyvin ja vaikutusten rajaukset ovat asianmukaisia.
Selostuksessa arviointi on kohdistettu hankkeen kannalta keskeisiin vaikutuksiin ja arvioidut asiat on tuotu pääosin selkeästi esille.
Hankkeen keskeisimmät haitalliset vaikutukset kohdistuvat merenpohjaan, vedenlaatuun ja luontoon. Merkittävimmät haitalliset vaikutukset aiheutuvat maakaasuputken rakentamisen aikana.
Vesistövaikutuksia on arvioitu asianmukaisesti sekä avomerellä että rannikkovesissä. Epätarkkuutta arviointiin aiheutuu muun muassa siitä, että työmenetelmät eivät vielä ole kaikilta osin
selvillä. Lupahakemusta varten arviointia on tarpeen tarkentaa sekä alueellisesti että vaikutusten
voimakkuuden suhteen, kun tiedot eri alueilla käytettävistä työmenetelmistä ovat täsmentyneet.
Sedimenttien haitallisten aineiden arviointia tulee täydentää myös sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen (Ympäristöministeriö 2015, Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2015) kriteereillä, jotka
muun muassa organotinayhdisteiden osalta ovat huomattavasti tiukemmat kuin maaperän pilaantumisen arvioinnissa käytettävät kriteerit.
Koska Suomenlahti on herkkä ja luonnonoloiltaan ainutlaatuinen ja kärsii liiallisesta kuormituksesta, haitallisia vaikutuksia aiheuttavat hankkeet tulee toteuttaa siten, että niillä on mahdollisimman vähän haitallisia ympäristövaikutuksia. Maakaasuputken rakennustöiden osalta on tärkeätä, että putkireitti ja työmenetelmät optimoidaan siten, että merenpohjaan kohdistuvat muokkaus- ja raivaustoimenpiteet ovat mahdollisimman vähäisiä, ja dynaamisesti asemoituvaa laskualusta käytetään aina kun se on mahdollista.
Yhteysviranomainen katsoo, että arviointiselostus antaa riittävät tiedot hankkeen vaikutuksista
vesien- ja merenhoidon ympäristötavoitteisiin päätöksentekoa varten. Hankkeen merkittävimmät
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haitallisiksi tunnistetut vaikutukset ovat työnaikaisia, lähinnä paikallisia ja ajalliselta kestoltaan
rajoitettuja. Siten niiden ei katsota vaikuttavan merkittävästi vesienhoidon osalta hankkeen vaikutusalueen rannikkovesimuodostumien tai merenhoidon osalta Itämeren tai sen osa-alueen, Suomenlahden ympäristötavoitteiden toteutumiseen.
Yhteysviranomainen toteaa, että hankkeen luontovaikutuksia on selvitetty ja arvioitu riittävästi.
Erillistä luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia ei ole tarpeen tehdä. Yhteysviranomainen korostaa, että rakentamisen aikana merinisäkkäille, kaloille ja linnuille aiheutuvien haitallisten melu-, paineaalto- ja samentumisvaikutusten mahdollisimman tehokkaaseen lieventämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suunnittelun edetessä lupavaiheeseen lieventämistoimenpiteitä on tarkennettava.
Yhteysviranomainen katsoo, että kalaston ja kalastuksen nykytilaa on selostettu asiantuntevasti.
Myös kalastolle ja kalastukselle aiheutuvia haittoja eri vaihtoehdoissa on tarkasteltu riittävästi.
Arviointiselostuksessa on lausunnon mukaan riittävästi selvitetty melua ja tärinää. Yhteysviranomainen katsoo, että vaikka laskennat osoittavatkin, että melutasot eivät ylittyisi merkittävästi tai
pitkäaikaisesti rakentamisen aikana, tulee rakentamisessa pyrkiä estämään melun leviämistä työmaan ympäristöön noudattamalla laitteiden valinnassa ja meluntorjunnassa parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteita. Merenpinnan alle rakentamisesta aiheutuvan melun ja painevaikutuksen kannalta on oleellista, että toiminnassa noudatetaan varovaisuusperiaatetta ja hyödynnetään selostuksessa kuvattuja lievennystoimenpiteitä. Lisäksi rakentamisen ja toiminnan aikana tulee reagoida mahdollisiin havaittuihin haittavaikutuksiin riittävän nopeasti korjaamalla tarvittaessa toimintatapoja.
Balticconnector-hankkeella voi olla haitallisia vaikutuksia vedenalaiseen kulttuuriperintöön. Selostuksessa on esitetty hankealueen tunnetut vedenalaiset muinaisjäännökset sekä tehdyt vedenalaisinventoinnit. Haitallisten vaikutusten merkittävyyden arvioimiseksi hankealueella on kuitenkin tarpeen tehdä vedenalaisen kulttuuriperinnön lisäselvityksiä yhteistyössä Museoviraston
kanssa.
Lausunnon mukaan selostuksessa on riittävästi kuvattu ja arvioitu hankkeen olennaisimpia yhteisvaikutuksia olemassa olevien ja suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa.
Arviointiselostuksessa on yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan tunnistettu ja arvioitu hankkeen haitalliset vaikutukset. Arviointiselostuksen perusteella hankkeen merkittävimmät haitallisiksi tunnistetut vaikutukset ovat työnaikaisia, lähinnä paikallisia ja ajalliselta kestoltaan rajattuja
eikä hankkeesta aiheudu merkittäviä haitallisia Suomen rajat ylittäviä vaikutuksia, mikä on yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan perusteltu selostuksessa riittävällä tavalla.

4.2 YVA-menettelyn huomioiminen hankkeessa
Edellä selostetulla tavalla hakija on selostanut YVA-menettelyä ja sen huomioimista hakemuksensa liitteissä.
Hakemuksen mukaan vesilupahakemukseen on tarkennettu pohjanmuokkaustoimenpiteiden tarve
ja määrä sekä arvioitu niistä aiheutuvat vaikutukset. Pääasiassa vaikutukset jäävät vähäisemmiksi
kuin YVA-selostuksessa on arvioitu johtuen siitä, että suunnittelussa on optimoitu merenpohjan
muokkaustoimenpiteet mahdollisimman vähäisiksi. Tämä ei poista rakentamisen aikaista tilapäistä haittaa, mutta pienentää haittaa edelleen YVA-selostuksessa esitetystä. Haitallisten aineiden
osalta arviointi on päivitetty siten, että se vastaa sedimentti- ja ruoppausohjeen kriteerejä ja haittatasoja. Hankkeessa ruopataan kokonaisuudessaan vähän sedimenttejä. Pääosa merenpohjan
muokkauksista kohdistuu kallioperään, jossa ei esiinny haitallisia aineita.
Merenpohjan muokkaustoimenpiteiden yhteydessä (louhintoihin liittyvät räjäytykset) merieliöstö
pyritään karkottamaan ennen räjäytyksiä. Putkilinja rakennetaan yhtäjaksoisesti, jolloin haitta on
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ajallisesti mahdollisimman lyhyt. Pesimälinnustolle ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa,
koska putkilinja ei sijoitu merkittäville pesimäalueille.

5 Asian valmistelu
5.1 Lausuntopyyntö
Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeillään 1.2.2017 pyytänyt hakemuksesta lausuntoa 3.3.2017
mennessä seuraavilta tahoilta:
liikenne- ja viestintäministeriö,
maa- ja metsätalousministeriö,
puolustusministeriö,
sisäministeriö,
ulkoasiainministeriö,
ympäristöministeriö,
Geologian tutkimuskeskus GTK,
Huoltovarmuuskeskus,
Liikennevirasto,
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi,
Museovirasto,
Pääesikunta,
Rajavartiolaitos,
Suomen ympäristökeskus SYKE,
Uudenmaan ELY-keskus,
C-Lion1 Oy,
Cinia Cloud Oy
Fingrid Oyj,
Nord Stream AG,
Nord Stream 2 AG,
ZAO Perspective Technologies Agency.
Lausunnon ovat määräajassa toimittaneet puolustusministeriö, ulkoasiainministeriö, ympäristöministeriö, Huoltovarmuuskeskus, Museovirasto, Rajavartiolaitoksen esikunta, Fingrid Oyj, Nord
Stream AG ja Nord Stream 2 AG. Liikennevirasto on 23.3.2017 ilmoittanut viittaavansa tutkimuslupahakemuksesta 31.5.2017 antamaansa lausuntoon.
Puolustusministeriö toteaa lausunnossaan, että sen hallinnonalan kannalta merkittävät asiat on
otettu riittävästi huomioon hankkeen vaikutusten arvioinnissa. Puolustusministeriö pitää tärkeänä, että mahdollisesti myönnettävän luvan ehdoissa korostuu, että maakaasuputken tarkempi lopullinen asennuslinjaus tulee ilmoittaa ennen kaasuputken asennusta. Suomen viranomaisilla on
lausunnon mukaan oltava mahdollisuus tietojen tarkastamiseen ennen maakaasuputken asennuksen aloittamista. Puolustusministeriö ei näe estettä Balticconnector-maakaasuputken rakentamishankkeelle Suomen talousvyöhykkeellä hakemuksen mukaisesti.
Ulkoasiainministeriö katsoo lausunnossaan, että hakemus tulee saattaa talousvyöhykelain 6 §:n
mukaisesti valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Ulkoasiainministeriö ei näe estettä valtioneuvoston suostumuksen antamiselle rakentamishankkeelle. Välittömän täytäntöönpanon edellytysten täyttymistä tulee arvioida hallintolainkäyttölain 31 §:n 2 momentin ja sen soveltamiskäytännön nojalla.
Ulkoasiainministeriö toteaa lausunnossaan, että merioikeusyleissopimuksen 79 (5) artiklan mukaisesti laskettaessa merenalaisia kaapeleita ja putkistoja tulee asianmukaisesti huomioida jo paikoillaan olevat kaapelit ja putkistot. Ulkoasiainministeriö kiinnittää huomiota myös merioikeusyleissopimuksen 58 (2) ja 113-115 artiklaan samoin kuin eräiden vedenalaisten johtojen suojele-
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misesta annettuun lakiin (145/1965, muutettu laeilla 597/1995 ja 1071/2004). Lain 3 §:n mukaan
vedenalaista kaapelia tai putkea laskettaessa, rakennettaessa tai kuntoon pantaessa toiselle kaapelille tai putkelle aiheutettu vahinko on korvattava.
Ympäristöministeriö toteaa lausunnossaan pitävänsä hyvänä, että hankkeen ympäristö- ja muiden vaikutusten arviointi on tehty huolella. Ympäristöministeriö painottaa, että Espoon sopimuksen 6 artiklan ja Suomi-Viro YVA-sopimuksen 13 artiklan mukaisesti Suomen tulee varmistaa,
että päätettäessä lopullisesti ehdotetusta hankkeesta on ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset,
mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointiasiakirjat ja niitä koskevat kannanotot, otettava aiheellisella tavalla lupamenettelyssä huomioon. Ympäristöministeriö katsoo, että hankkeelle voidaan antaa suostumus rakentamista varten Suomen talousvyöhykkeelle ja hankkeelle voidaan antaa valtioneuvoston suostumus välittömään täytäntöönpanoon muutoksenhausta huolimatta.
Huoltovarmuuskeskuksella ei ole ollut lausuttavaa hakemuksen johdosta.
Liikennevirasto on viitannut aiempaan tutkimuslupahakemuksesta 31.5.2016 antamaansa lausuntoon. Tutkimuslupaa koskevassa lausunnossaan Liikennevirasto on pyytänyt lisäämään mahdolliseen tutkimuslupaan velvoitteen toimittaa ennen töiden aloitusta ja työn aikana seuraavat
tiedot: Ennen töiden aloitusta (kuusi viikkoa ennen tai mahdollisimman pian) Liikenneviraston
merikartoitukseen tulee toimittaa:
- koko tutkimuslinjan sijaintitiedot (kaasuputken alustava suunniteltu sijainti välillä Inkoo –
Paldiski) sekä pohjatutkimuspisteiden sijaintitiedot numeerisena tunnetussa GIS-formaatissa
(koordinaattijärjestelmä ilmoitettuna),
- töiden tarkempi suunniteltu aikataulu,
- töihin osallistuvien alusten nimet, kutsutunnukset (call sign), pyydetyt turvaetäisyydet työaluksiin, päivystämät VHF-kanavat, sekä
- yhteyshenkilön tiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti).
Tietojen muuttuessa muuttunut tieto tulee toimittaa viiveettä merikartoitukseen.
Töiden aikana alusten työskennellessä vilkkaasti liikennöidyllä merialueella, väylien läheisyydessä tai liikennejakovyöhykkeiden välisellä alueella, alusten tulee antaa raportit, joista ilmenevät meneillään olevat työt ja sijainti sekä kuvaus tulevista töistä aikatauluineen, päivittäin. Päiväraportit tulee toimittaa Turku Radioon, asianomaiseen VTS-keskukseen ja GOFREP:lle.
Lisäksi Liikennevirasto on pyytänyt mahdollisessa tutkimuslupapäätöksessä ilmoittamaan, että
aluksen saapuessa Suomeen aluksen tulee osallistua alusliikennepalveluun siten kuin alusliikennepalvelulaissa säädetään. Tutkimuksen aikana on noudatettava kansainvälisiä meriteiden sääntöjä ”International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREG)”.
Museoviraston lausunnon mukaan Museovirastolla ei ole kattavaa tietoa kulttuuriperinnöstä talousvyöhykkeellä lukuun ottamatta Nord Stream -hankkeen aikana kartoitettua aluetta. Muinaismuistolakia (295/63) sovelletaan vain Suomen aluevesillä. Kuitenkin Museovirasto on hankkeen
ympäristövaikutusten arvioimisprosessiin osallistuessaan pitänyt välttämättömänä ja yleisesti hyväksyttyjen kansainvälisten periaatteiden sekä myös YK:n merioikeusyleissopimuksen yleisten
määräysten artiklan 303 mukaisena vedenalaisen kulttuuriperinnön huomioimista myös Suomen
talousvyöhykkeellä. Museoviraston lausunnon mukaan Balticconnector-maakaasuputkihankkeen
valmistelun yhteydessä on aloitettu vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvän selvityksen tekeminen ja putkilinjauksen talousvyöhykkeellä oleva osuus on kartoitettu riittävällä tavalla. Vedenalaisen kulttuuriperinnön kohteita ei havaittu. Koska tehdyn selvityksen perusteella tiedetään,
että Balticconnector -maakaasuputkihankkeella ei ole haitallista vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön Suomen talousvyöhykkeellä, ei valtioneuvoston suostumukselle ole Museoviraston mukaan vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelun osalta estettä.
Rajavartiolaitoksen esikunta toteaa lausunnossaan, ettei rakentamiselle ole Rajavartiolaitoksen
lakisääteisten tehtävien osalta estettä. Rajavartiolaitoksen osalta yhteystahona toimii Suomenlahden merivartiosto tai sen johtokeskus, joille edellytetään tehtävän asianmukaiset ilmoitukset
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hankkeen aikana, erityisesti alusten liikkuminen Suomen meripelastuksen vastuualueella ja mahdolliset alusten ja miehistöjen rajanylitykset.
Fingrid Oyj toteaa sen tasavirtakaapelien turvallisuuden ja toimivuuden takaamiseksi lausunnossaan, että Balticconnector -hankkeessa on otettava huomioon, että etäisyys kaapeleiden ja Balticconnector-yhteyden välillä säilyy riittävän suurena. Jos Balticconnector-yhteyden reitti muuttuu
hankkeen suorittamisen aikana enemmän kuin viisi kilometriä itään, pyydetään reittimuutosta
uudelleen lausuntokierrokselle.
Nord Stream AG toteaa lausunnossaan, että se ja Baltic Connector Oy keskustelevat risteämäsopimuksesta. Jos sopimukseen ei päästä, Nord Stream AG esittää harkittavaksi lupaehdoiksi yksityiskohtaisia huomioita risteämän toteuttamiseen liittyen.
Nord Stream 2 AG toteaa lausunnossaan, että se ja Baltic Connector Oy keskustelevat risteämäsopimuksesta. Jos sopimukseen ei päästä, Nord Stream 2 AG esittää harkittavaksi lupaehdoiksi
yksityiskohtaisia huomioita risteämän toteuttamiseen liittyen.
Liikenne- ja viestintäministeriö on Liikenneviraston lausuntoon viitaten ilmoittanut, ettei se
anna lausuntoa.
Myös GTK on ilmoittanut, ettei se anna lausuntoa.
Sisäministeriö on ilmoittanut, että Rajavartiolaitoksen esikunta, joka samalla toimii sisäministeriön rajavartio-osastona, lausuu asiasta suoraan lausunnonpyytäjälle eikä sisäministeriöllä ole
muuta lausuttavaa asiassa.

5.2 Yleistiedoksianto
Työ- ja elinkeinoministeriö varasi mahdollisille asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluksi sekä
myös muille kuin asianosaisille tilaisuuden esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Tiedoksiantotavaksi valittiin yleistiedoksianto, koska valtioneuvostolla ei ollut tietoa mahdollisista asianosaisista. Ilmoittamalla asiasta Virallisessa lehdessä asian katsotaan tulleen jokaisen tietoon.
Kuulemista koskeva yleistiedoksianto julkaistiin Virallisessa lehdessä sekä Helsingin Sanomat -,
Västra Nyland- ja Hufvudstadsbladet -lehdissä 10.2.2017 sekä Kirkkonummen Sanomat lehdessä 12.2.2017.
Hakemusasiakirjat liitteineen olivat nähtävillä työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamossa ja internet-sivuilla 3.3.2017 saakka. Mielipiteet ja selitykset hakemuksen johdosta oli toimitettava viimeistään 3.3.2017.
Työ- ja elinkeinoministeriölle ei toimitettu muita lausuntoja tai mielipiteitä edellä kohdassa 5.1
selostettujen lisäksi.

5.3 Hakijan vastaselitys
Työ- ja elinkeinoministeriö varasi hakijalle tilaisuuden antaa vastine hakemuksesta annettujen
lausuntojen johdosta 21.4.2017 mennessä. Hakija toimitti vastineensa 31.3.2017.
Vastineessaan hakija toteaa, että Balticconnector-kaasuputki sijoittuu lähimmillään noin 16 kilometrin etäisyydelle Estlink 1 -tasavirtakaapeleista merialueella eikä sillä ole huomautettavaa
Fingrid Oyj:n lausuntoon.
Hakijalla ei ole huomautettavaa Huoltovarmuuskeskuksen, Museoviraston, puolustusministeriön,
ulkoasiainministeriön, Liikenneviraston eikä ympäristöministeriön lausuntoihin.
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Balticconnector-kaasuputken tarkka asennuslinjaus ilmoitetaan puolustusministeriölle ja puolustusvoimille ennen kaasuputken asennusta. Hankkeen toteutusaikana tehdään Rajavartiolaitoksen
lausunnossa esiintuodut asianmukaiset ilmoitukset. Hakija tekee risteämäsopimukset koskien johtoja ja putkia, joiden kanssa kaasuputki risteää. Sopimukset tehdään omistajien kanssa vuoden
2017 aikana käsittäen nykyiset sekä suunnitteluvaiheessa olevat putket ja johdot. Hakija toimittaa
Liikennevirastolle sen pyytämät tiedot määräajat huomioiden ennen rakentamistöiden aloittamista. Rakentamisessa käytettäviltä aluksilta edellytetään tarvittavat ilmoitukset sekä raportit Liikenneviraston vaatimusten mukaisesti.
Hakija on aloittamassa neuvotteluja Nord Stream AG:n kanssa risteämäsopimuksesta, mutta ei
ole tähän mennessä keskustellut sopimuksen sisällöstä tai ehdoista. Hakija pitää tärkeänä, että yhtiöiden väliset sopimusneuvotteluasiat ja niihin liittyvät yksityiskohdat pidetään yhtiöiden välisinä asioina ja ratkaistaan yhtiöiden kesken käytävissä neuvotteluissa. Hakija pitää tärkeänä, että
risteämäsopimus Nord Stream AG:n kanssa solmitaan.
Hakija käy neuvotteluja Nord Stream 2 AG:n kanssa risteämäsopimuksesta. Hakija pitää tärkeänä, että yhtiöiden väliset sopimusneuvotteluasiat ja niihin liittyvät yksityiskohdat pidetään yhtiöiden välisinä asioina ja ratkaistaan yhtiöiden kesken käytävissä neuvotteluissa. Hakija pitää tärkeänä, että risteämäsopimus Nord Stream 2 AG:n kanssa solmitaan.

6 Lainsäädäntö
6.1 YK:n merioikeusyleissopimus
Suomi on ratifioinut Yhdistyneiden kansakuntien (YK) merioikeusyleissopimuksen (SopS 4950/1996), joka on saatettu voimaan blankettilailla (524/1996, SopS 49/1996) ja -asetuksella
21.7.1996 (525/1996, SopS 50/1996).
Talousvyöhyke. 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.
Rantavaltion 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 meren pohjan 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.
Kaikkien valtioiden oikeudet ja velvollisuudet. 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. Talousvyöhykkeeseen 56(3) artiklan nojalla sovellettavan 79(1) artiklan mukaan kaikilla valtioilla on oikeus laskea mannerjalustalle merenalaisia kaapeleita ja putkistoja. Artiklan 79(2) mukaan rantavaltio ei saa haitata kaape-
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leiden ja putkistojen laskemista ja huoltoa, ottaen kuitenkin huomioon, että sillä on oikeus ryhtyä
kohtuullisiksi katsottaviin toimiin mannerjalustan tutkimiseksi, mannerjalustan luonnonvarojen
hyödyntämiseksi sekä putkistojen aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja
valvomiseksi. Artiklan 79(3) mukaan mannerjalustalle laskettavien kaapeleiden ja putkistojen
kulkureitin määrittämiseen tarvitaan rantavaltion hyväksyminen.
Artiklan 79(5) mukaan laskiessaan merenalaisia kaapeleita tai putkistoja valtioiden tulee ottaa
asianmukaisesti huomioon jo paikoillaan olevat kaapelit tai putkistot. Etenkään ei saa vaikeuttaa
nykyisten kaapeleiden tai putkistojen korjaamista.
Kaikilla valtioilla on velvollisuus suojella ja säilyttää meriympäristöä yleissopimuksen 192 artiklan mukaan.
Vahingonkorvausvelvollisuus. Talousvyöhykkeeseen 58(2) artiklan nojalla sovellettavan 113
artiklan mukaan jokaisen valtion on laadittava tarpeelliset lait ja määräykset, joilla määrätään
rangaistavaksi sellainen tahallinen teko tai tuottamuksellinen laiminlyönti, jolla sen lippua käyttävä alus tai sen lainkäyttövaltaan kuuluva henkilö on katkaissut aavalla merellä olevan merenalaisen kaapelin tai vahingoittanut sitä siten, että siitä seuraa lennätin- tai puhelinyhteyksien
katkeaminen tai häiriintyminen, tai vastaavasti katkaissut merenalaisen putken tai suurjännitekaapelin tai vahingoittanut sitä. Määräystä sovelletaan myös tekoon, jolla on aiottu aiheuttaa tai
josta todennäköisesti aiheutuu tällainen katkeaminen tai vahingoittuminen. Artiklan 114 mukaan
jokaisen valtion on laadittava tarpeelliset lait ja määräykset siitä, että niiden lainkäyttövaltaan
kuuluvien henkilöiden, jotka omistavat aavan meren pohjalla kulkevan merenalaisen kaapelin tai
putken, tulee vastata korjauskuluista, jos he aiheuttavat toisen kaapelin tai putken katkeamisen tai
vahingoittumisen laskiessaan tai korjatessaan omaa kaapeliaan tai putkijohtoaan. Artiklan 115
mukaan jokaisen valtion on laadittava tarpeelliset lait ja määräykset, jotta laivanomistajat, jotka
voivat todistaa, että he ovat menettäneet ankkurin, verkon tai muun kalastusvälineen välttääkseen
vahingoittamasta merenalaista kaapelia tai putkea, saavat korvauksen kaapelin tai putken omistajalta edellyttäen, että laivanomistaja on edeltäkäsin ryhtynyt kaikkiin kohtuullisiin varotoimiin.
Suljetun tai puolisuljetun merialueen rantavaltion velvoitteet. Itämeri on merioikeusyleissopimuksen 122 ja 123 artiklassa tarkoitettu puolisuljettu merialue, koska sitä ympäröi useampi
valtio ja se muodostuu kokonaan useamman rantavaltion aluemerestä ja talousvyöhykkeestä.
Yleissopimus velvoittaa suljettuihin tai puolisuljettuihin merialueisiin rajautuvat valtiot yhteistyöhön käyttäessään tämän yleissopimuksen mukaisia oikeuksiaan ja täyttäessään sen mukaisia
velvoitteitaan. Yhteistyövelvoite koskee muun muassa meriympäristön suojeluun ja säilyttämiseen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien täytäntöönpanon koordinointia.

6.2 Laki Suomen talousvyöhykkeestä
Rantavaltiolle kuuluvien talousvyöhykeoikeuksien käyttämisestä säädetään laissa Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004). Lain 6 §:n mukaan valtioneuvosto voi antaa hakemuksesta suostumuksensa suorittaa talousvyöhykkeellä muuta toimintaa, jonka tarkoituksena on vyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen. Lain perusteluiden (HE 53/2004 vp) mukaan 6 §:n mukaiset lupaasiat ratkaistaan valtioneuvoston yleisistunnossa työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä.
Hyödyntämisoikeus voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi. Päätöksessä on määrättävä ehdot,
jotka katsotaan turvallisuuden tai talousvyöhykelain mukaan valtiolle kuuluvien oikeuksien turvaamisen kannalta välttämättömiksi. Hyödyntämisoikeutta koskevaa päätöstä voidaan tarkistaa
tai toiminta voidaan määrätä keskeytettäväksi, jos toiminta ei vastaa päätöksessä määrättyjä ehtoja. Päätös voidaan peruuttaa, jos toiminnassa rikotaan olennaisesti päätöksessä määrättyjä ehtoja.
Talousvyöhykelakiin on lisätty 7a § EU:n yhteistä etua koskevista energiahankkeista (687/2014).
EU:n yhteistä etua koskevan energiahankeen edellyttäessä 6 tai 7 §:n mukaista valtioneuvoston
suostumusta, suostumuksen käsittelyyn tutkimusta varten annettavaa suostumusta lukuun ottamatta sovelletaan 6 tai 7 §:n lisäksi Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista
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ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o
714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 347/2013 sekä Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annettua lakia (684/2014).

6.3 Infrastruktuuriasetus ja laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä
Infrastruktuuriasetus tuli voimaan 14.5.2013. Asetuksen tavoitteena on taata poliittinen ja säädöksiin pohjautuva varmuus vuodelle 2020 ja siitä eteenpäin asetettujen EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tavoitteiden kannalta välttämättömien energiainfrastruktuuri-investointien toteuttamiselle.
Asetus sisältää keinoja, joilla valittuja yhteistä etua koskevia hankkeita (Projects of Common Interest, PCI-hankkeet) edistetään. Asetuksessa säädetään PCI-hankkeiden toteuttamisen vauhdittamisesta lupaprosesseja nopeuttamalla. Asetuksen 8 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on nimettävä yksi kansallinen toimivaltainen viranomainen, joka on vastuussa yhteistä etua koskevien
hankkeiden lupaprosessin helpottamisesta ja koordinoinnista niin sanotun yhden luukun periaatteella. Infrastruktuuriasetuksen 7 artiklassa säädetään yhteistä etua koskevien hankkeiden ensisijaisesta asemasta. Artiklan 2 kohdan mukaan yhteistä etua koskeviin hankkeisiin liittyvien hakemusasiakirjojen tehokkaan hallinnollisen käsittelyn varmistamiseksi hankkeen toteuttajien ja
kaikkien asianomaisten viranomaisten on varmistettava, että näiden asiakirjojen käsittely tapahtuu niin nopeasti kuin se on oikeudellisesti mahdollista.
EU:n yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä säädetään kansallisesti Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä annetussa laissa
(684/2014). Lain 4 §:n mukaan yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelyssä
noudatetaan infrastruktuuriasetuksen 8 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaista yhteistyöhön perustuvaa järjestelmää. Asianomaisilla lupaviranomaisilla on lupa-asioiden ratkaisussa itsenäinen
päätösvalta.
Suomessa toimivaltainen viranomaisena on Energiavirasto. Energiaviraston tehtävänä on sujuvoittaa muiden viranomaisten toimivaltaan kuuluvien arviointi- ja lupamenettelyiden kulkua
koordinoimalla prosessien kokonaisuutta.
Energiavirasto on tehnyt päätöksen talousvyöhykelain mukaisen hakemuksen hakemusasiakirjojen riittävyydestä 20.2.2017 työ- ja elinkeinoministeriön kannan mukaisesti.

6.4 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn sovellettavat säädökset
Balticconnector-hankkeen YVA-menettelyn tarve on määräytynyt voimassa olleen YVA-lain
(468/1994) 4 a §:n ja 4 §:n 2 momentin perusteella. Lain 4 a §:n mukaan YVA-lakia sovelletaan
Suomen talousvyöhykkeellä. Lain 4 §:n 1 momentin mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joista Suomea velvoittavan kansainvälisen
sopimuksen täytäntöönpaneminen edellyttää arviointia taikka joista saattaa aiheutua merkittäviä
haitallisia ympäristövaikutuksia Suomen luonnon ja muun ympäristön erityispiirteiden vuoksi.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n hankeluettelossa on todettu ne hankkeet, joihin aina on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. YVA-lain 4 §:n 2 momentin mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muuhunkin kuin 1 momentissa tarkoitettuun olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös
eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, 1 momentissa tarkoitettujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
YVA-lain 13 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä
muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja
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yhteysviranomaisen siitä antaman lausunnon. Hanketta koskevasta lupapäätöksestä tai siihen rinnastettavasta muusta päätöksestä on käytävä ilmi, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto on otettu huomioon.
YVA-lain 14 §:n mukaan lain säännöksiä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sovelletaan
myös, jos Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen toimeenpano edellyttää, että Suomessa toteutettavan hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely järjestetään yhteistyössä toisen valtion kanssa. Ympäristöministeriö huolehtii 1 momentissa tarkoitetun sopimuksen mukaisista ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä ilmoitus- ja neuvottelutehtävistä. Jos hankkeella
on todennäköisesti toisen valtion lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella ilmeneviä merkittäviä ympäristövaikutuksia, yhteysviranomaisen on toimitettava arviointiohjelma viipymättä ympäristöministeriölle edellä tarkoitetun sopimuksen mukaista toiselle valtiolle ilmoittamista varten. Ympäristöministeriö toimittaa toiselle valtiolle annettavan ilmoituksen tiedoksi ulkoasiainministeriölle.
YVA-lain 15 §:n mukaan ympäristöministeriön tai sen määräämän viranomaisen on varattava 14
§:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimusten osapuolena olevan valtion viranomaisille sekä luonnollisille henkilöille ja yhteisöille tilaisuus osallistua tämän lain mukaiseen arviointimenettelyyn,
jos tässä laissa tarkoitetun hankkeen ympäristövaikutukset todennäköisesti ilmenevät kyseisen
valtion alueella.
Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on sovittu niin sanotussa Espoon sopimuksessa (yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, SopS
67/1997). Sopimuksen osapuolilla on oikeus osallistua toisessa maassa tehtävään YVAmenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset saattavat kohdistua
kyseiseen maahan. Balticconnector-hanke kuuluu Espoon sopimuksen liitteen I, pykälän 8 mukaisiin hankkeisiin suuriläpimittaiset öljy- ja kaasuputket), joissa kansainvälinen kuuleminen tulee toteuttaa.
Espoon sopimuksen lisäksi Suomella ja Virolla on kahdenvälinen valtion rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva sopimus (Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen sopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, SopS
51/2002). Suomen ja Viron välisen YVA-sopimuksen velvoitteet hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista vastaavat pitkälti Espoon sopimusta. Lisäksi sopimuksessa on sovittu ympäristövaikutusten arviointikomission perustamisesta. Artiklan 14 nojalla sopimusosapuolien toimivaltaiset viranomaiset voivat sopia yhteisen ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamisesta kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa. Suomen ja Viron yhteisessä ympäristövaikutusten arviointikomissiossa sovitaan yksityiskohtaisista YVA-menettelyn näkökannoista ja molempien
maiden välisestä yhteistyöstä, ja niistä tulee keskustella molempien maiden ympäristöministeriöissä.

6.5 Säädökset vedenalaisten johtojen vahingoittumisesta ja muut mahdolliset vahingot
Eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta annetun lain (145/1965, muutettu 597/1995 ja
1071/2004) 3 §:n mukaan jos vedenalaista johtoa laskettaessa, rakennettaessa tai kuntoon pantaessa vahingoitetaan toista johtoa, olkoon ensiksi sanotun johdon omistaja, vaikka vahingon aiheuttamisesta ei voitaisikaan tuomita rangaistukseen, velvollinen vahingoittuneen johdon omistajalle korvaamaan johdon korjaamisesta aiheutuvat tarpeelliset kustannukset. Vedenalaisella johdolla
tarkoitetaan Suomen aluevesille, talousvyöhykkeelle tai aavan meren alueelle laskettua kaapelia
tai putkijohtoa. Suomen aluevesirajan ulkopuolella laki koskee vain Suomen lipun alla purjehtivaa alusta, Suomen kansalaista ja suomalaista yhteisöä.
Vesilain mukaiset korvaukset. Vesilain (587/2011) mukaisista korvauksista säädetään vesilain
13 luvussa. Mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta päätetään vesilain mukaisen rakentamisluvan käsittelyn osana.
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6.6 Meriturvallisuus
Meriturvallisuutta koskevat keskeiset säännökset merellä tapahtuvan muun kuin varsinaisen merenkulun suojaamiseksi ovat meriteiden säännöissä, jotka sisältyvät yleissopimukseen kansainvälisistä säännöistä yhteen törmäämisen ehkäisemiseksi merellä (SopS 30/1977) siihen myöhemmin
tehtyine lisäyksineen. Näillä säännöillä ja merilain (674/1994) säännöksillä on varsin kattavasti
katettu meriturvallisuuden vaatimukset myös Itämerellä tapahtuvien rakennus- ja muiden töiden
osalta.

6.7 Välitön täytäntöönpano
Hallintopäätöksen täytäntöönpanokelpoisuutta sääntelee yleislakina hallintolainkäyttölain 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.
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.

7 Valtioneuvoston ratkaisu
7.1 Suostumus (periaatepäätös) Suomen talousvyöhykkeen taloudelliseksi hyödyntämiseksi
Valtioneuvosto antaa Suomen talousvyöhykkeen osalta suostumuksensa Baltic Connector Oy:n
maakaasuputken rakentamishankkeelle hakemuksessa (TEM/240/00.06.01/2014, 16.1.2017) kuvatulla tavalla. Hakijan, hankkeen omistajan tai näiden sijaan tulevan seuraajan on noudatettava
kohdassa 7.2 määrättyjä ehtoja.
Valtioneuvoston suostumus on voimassa päätöksen antamisesta lukien 55 vuotta, jonka jälkeen
se on hakemuksesta uudistettavissa.
Valtioneuvoston suostumus on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

7.2 Ehdot
1. Hanke on toteutettava (sekä rakentamis- että käyttövaihe) varovaisuusperiaatetta noudattaen ja
ottaen erityisesti huomioon Itämeren herkkyys ja haavoittuvuus, ja hakijan on ryhdyttävä kaikkiin mahdollisiin toimiin hankkeesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Hakijan tulee esittää tältä osin riittävä selvitys kaasuputken rakentamista koskevassa vesilain mukaisessa lupamenettelyssä;
2. Jos toimivaltainen aluehallintovirasto myöntää hankkeelle vesilain mukaisen rakentamisluvan,
hakijan on noudatettava aluehallintoviraston hankkeelle asettamia lupamääräyksiä vähintään siltä
osin, kuin toiminta ulottuu Suomen talousvyöhykkeelle;
3. Hanke on toteutettava (sekä rakentamis- että käyttövaihe) ottaen huomioon aikaprioriteettiperiaate sekä siihen liittyen Suomen talousvyöhykkeellä jo olemassa olevat taloudellisen hyödyntämisen hankkeet ja näiden omistajien oikeudet;
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4. Hanke tulee toteuttaa siten, että se ei estä mahdollisia myöhempiä infrastruktuurihankkeita,
jotka aiheuttaisivat kaasuputken kanssa risteävien kaapeleiden, putkien tai rakennelmien rakentamista;
5. Hanke tulee toteuttaa siten, että mahdollinen myöhempi Suomen talousvyöhykkeen taloudellinen hyödyntäminen tai meritieteellinen tutkimus mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu;
6. Hakijan on toimitettava Liikenneviraston lausunnossa edellytetyt tiedot ja raportit soveltuvin
osin lausunnossa edellytetyllä tavalla;
7. Hakijan on tehtävä meri- ja rajaturvallisuuden ylläpitoa varten Suomenlahden merivartioston
kanssa erikseen sovittavalla tavalla asianmukaiset ilmoitukset hankkeen aikana, erityisesti alusten
liikkuminen Suomen meripelastuksen vastuualueella ja mahdolliset alusten ja miehistöjen rajanylitykset;
8. Hakijan on noudatettava kansainvälisiä meriteiden sääntöjä (International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972, COLREG);
9. Hakijan on riittävän ajoissa ennen aluksen saapumista talousvyöhykkeelle otettava yhteyttä
asianomaiseen VTS-keskukseen;
10. Hakijan on osallistuttava alusliikennepalveluun siten kuin alusliikennepalvelulaissa
(623/2005) säädetään;
11. Hakijan on noudatettava Suomen maahantulomääräyksiä siltä osin, kuin hankkeeseen liittyvä
toiminta ulottuu Suomen aluevesille;
12. Hakijan on ilmoitettava töiden valmistumisesta Suomen talousvyöhykkeellä 30 päivän kuluessa kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle;
13. Hakijan on ilmoitettava maakaasuputken lopullinen asennuslinjaus puolustusministeriölle ja
Rajavartiolaitokselle ennen kaasuputken asentamista sekä lopulliset asennetun kaasuputken sijaintikoordinaatit viipymättä asennuksen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriölle, puolustusministeriölle, Liikennevirastolle ja Rajavartiolaitokselle. Suomen viranomaisilla on oltava mahdollisuus
tietojen tarkastamiseen ennen maakaasuputken asennuksen aloittamista.
14. Hakijan on ilmoitettava kaasuputken käyttöönottoajankohdasta viimeistään 30 päivää etukäteen kirjallisesti työ- ja elinkeinoministeriölle;
15. Valtioneuvoston suostumus ei sisällä oikeutta muihin kuin hakemuksessa kuvattuihin toimenpiteisiin Suomen talousvyöhykkeellä;
16. Lisäksi hakijan on noudatettava mitä muualla lainsäädännössä tai kansainvälisissä sopimuksissa säädetään tai määrätään.

7.3 Perustelut
Valtioneuvoston yleisistunto on myöntänyt hankkeeseen liittyen tutkimusluvan 29.9.2016
(TEM/960/10.10.01/2016). Hankkeen varsinainen toteuttaminen Suomen talousvyöhykkeellä
(sekä rakentamis- että käyttövaihe) edellyttää kuitenkin vielä talousvyöhykelain mukaisen valtioneuvoston periaatepäätöksen (suostumus) lisäksi myös vesilain mukaisen rakentamisluvan saamista.
Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että on olemassa riittävät tiedot periaatepäätösasian esittelemiseksi valtioneuvoston yleisistunnolle. Työ- ja elinkeinoministeriön näkemyksen mukaan
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saatujen lausuntojen perusteella ei voida katsoa olevan estettä esittää valtioneuvostolle, että se
antaisi hankkeelle haetun valtioneuvoston suostumuksen ehdollisena.
Hakemuksessa on kuvattu riittäväksi katsottavalla tavalla hakijan tiedot, toiminnan luonne ja tarkoitus, käytettävät menetelmät ja välineet, hankkeen aikataulu sekä maantieteellinen hankealue.
Suostumuksen oikeudellinen perusta on Suomen talousvyöhykelainsäädännössä ja kansainvälisessä merioikeusyleissopimuksessa. Nyt myönnetty suostumus koskee hakijan hakemustietojen
mukaista toimintaa Suomen talousvyöhykkeellä ja yksinomaan sitä.
Talousvyöhyke ei kuulu Suomen valtion alueeseen, vaan on YK:n merioikeusyleissopimuksen
mukaan kansainvälistä merialuetta. Suomen talousvyöhykkeestä annetussa laissa on määritelty
yleisluonteisesti talousvyöhykealue ja lueteltu Suomen valtiolle talousvyöhykkeellä kuuluvat oikeudet ja lainkäyttövalta. YK:n merioikeusyleissopimuksen lähtökohtana on kaikkien valtioiden
vapaus putkien ja kaapeleiden laskemiseen talousvyöhykkeelle. Suomen talousvyöhykelaki sääntelee valtioiden toimien ohella myös yksityisten toimintaa. Lähtökohtana on muillekin kuin vain
rantavaltioille kuuluva vapaus. Rantavaltiolla on kuitenkin oikeus alistaa kaapelien ja putkien
kulkureitti kansalliselle hyväksymismenettelylle, mikä Suomen lainsäädännössä toteutuu talousvyöhykelain 6 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Merioikeusyleissopimus tai talousvyöhykelaki ei kuitenkaan määrittele nimenomaisia kriteerejä
siihen, minkä edellytysten täyttyessä suostumus tulisi antaa tai evätä. Molemmat säädökset mainitsevat ympäristön suojelun, säilyttämisen ja hoitamisen sekä talousvyöhykkeen taloudellisen
hyödyntämisen rantavaltion oikeuksina. Lupaharkinnassa tuleekin punnittavaksi hankkeen vaikutukset näihin oikeuksiin. Arvioinnissa onkin olennaista punnita hankkeen vaikutuksia ympäristöntilan, meriturvallisuuden, muille hankkeille aiheutuvien vaikutusten, kolmansille mahdollisesti
aiheutuvien vahinkojen sekä energian toimitusvarmuuteen liittyvien seikkojen kannalta.
Balticconnector-maakaasuputki mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Balticconnector-hanke mahdollistaa Suomen kaasumarkkinoiden avautumisen. Suomen kaasuhuolto on tällä hetkellä suurelta osin riippuvainen yhdestä toimittajasta. Balticconnector-yhdysputken sekä Puolan ja Liettuan
välisen kaasuputken ansiosta Suomi ja Baltian maat voivat monipuolistaa kaasulähteitään ja reittejään, mikä suojaa niitä mahdollisilta toimituskatkoksilta ja parantaa energiaturvallisuutta.
Hakemuksen perusteella hanke on toteutettavissa ympäristön kannalta kestävällä tavalla, eikä
hankkeella ole merkittäviä pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön Suomen talousvyöhykkeellä tai
merkittäviä haitallisia vaikutuksia tieteelliseen perintöön. YVA-arviointiselostuksessa on yhteysviranomaisen mukaan tunnistettu ja arvioitu hankkeen haitalliset vaikutukset. Hankkeen ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaan rakentamisen aikaisia, tilapäisiä haittoja. Pysyvää, merkittävää haittaa ei synny. Käytön aikaiset haitalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Merkittävimmiksi
rakentamisen aikaisista ympäristövaikutuksista on arviointiselostuksessa tunnistettu vaikutukset
merenpohjaan, vedenlaatuun, vesiluontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön. Ympäristövaikutukset
pyritään minimoimaan rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Hankkeen ympäristövaikutukset tulevat yksityiskohtaisesti arvioiduiksi vesilain mukaisessa rakentamislupaa koskevassa hakemusprosessissa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.
YVA-arviointiselostuksen perusteella hankkeesta ei aiheudu merkittäviä haitallisia Suomen rajat
ylittäviä vaikutuksia, mikä on yhteysviranomaisen selostuksesta antaman lausunnon mukaan perusteltu selostuksessa riittävällä tavalla. Ympäristöministeriö on huolehtinut Espoon sopimukseen
ja Suomen ja Viron väliseen valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehtyyn
sopimukseen liittyvistä tehtävistä ja on muun muassa varannut Viron ja Venäjän valtioille mahdollisuuden antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta.
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Suomen talousvyöhykkeellä ei ole yksityisiä maa- tai vesialueiden omistajuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin varannut mahdollisille asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluksi sekä
myös muille kuin asianosaisille tilaisuuden esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset osalliset ovat siten voineet käyttää heille hallintolain (434/2003) nojalla kuuluvan vaikuttamismahdollisuuden hankkeen osalta.
Valtioneuvosto katsoo, että Itämeren herkkyys ja haavoittuvuus on otettava kaikessa hankkeen
toiminnassa huomioon ja että hakijan on noudatettava yleistä varovaisuusperiaatetta toimissaan
vahinkojen ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Valtioneuvosto edellyttää, että kaasuputkihankkeen toteuttamisessa (sekä rakentamis- että käyttövaihe) minimoidaan merenkulun turvallisuudelle ja meriympäristölle aiheutuvat uhkat.
Päätösharkinnassa on myös otettu huomioon olemassa olevat ja suunnitteilla tai tiedossa olevat
muut Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvat hankkeet. Hakemuksen ja siitä annettujen lausuntojen perusteella hanke on toteutettavissa aiheuttamatta merkittävää haittaa muille olemassa oleville hankkeille tai kolmansille tahoille.
Merenpohjassa on tietoliikenne- ja energiainfrastruktuuria, jonka omistajien intressi on otettava
huomioon uusia talousvyöhykkeen taloudellisen hyödyntämisen lupia myönnettäessä. Olemassa
olevan infrastruktuurin omistajilla on aikaprioriteettiin perustuva etusija arvioitaessa eri tahojen
oikeuksia talousvyöhykkeellä. Myös merioikeusyleissopimuksen mukaan putkien ja kaapeleiden
laskijan on otettava huomioon toisten samaa aluetta käyttävien oikeudet. Hakemuksen mukaan
putkilinjan rakentaminen ei estä muiden putkien, kaapeleiden tai johtojen rakentamista putkilinjan poikki. Hankkeen toteutuksessa huomioidaan merialueella nykyisin olevat kaapelit, johdot ja
putket asianmukaisesti, ja niiden haltijoiden kanssa laaditaan risteämäsopimukset ennen rakentamista. Vesilupamenettelyssä aluehallintovirastossa otetaan huomioon risteämät ja ylityssopimukset, eikä talousvyöhykelain mukaisessa suostumuksessa aseteta yksityiskohtaisia ehtoja risteämien tekniselle toteutukselle.
Myönnetty suostumus tulee tulevaisuudessa aiheuttamaan alueen merenpohjan mahdollisiin muihin infrastruktuurihankkeisiin pysyvän haitan. Myös merenpohjan kaivannaisten ja maa-aineisten
otto estyy tai vaikeutuu pysyvästi putkilinjan alueella, aiheuttaen pysyvän haitan tälle toiminnalle. Suostumus voidaan antaa sillä edellytyksellä, että hakija ei tule vastustamaan mahdollisia
myöhempiä infrastruktuurihankkeita, jotka aiheuttaisivat kaasuputken kanssa risteävien kaapeleiden, putkien tai rakennelmien rakentamista. Hakija on velvollinen sallimaan näiden risteämisen
kaasuputken kanssa kokonaistaloudellisesti ja -turvallisesti edullisimmalla rakenteella. Hanke tulee myös toteuttaa siten, että mahdollinen myöhempi meritieteellinen tutkimustoiminta, infrastruktuurirakentaminen tai merenpohjan kaivannaisten tai maa-aineisten otto alueella mahdollisimman vähäisessä määrin vaikeutuu. Päätösharkintaan sisältyvässä intressivertailussa ei ole
mahdollista ottaa huomioon kaikenlaisia kuviteltavissa olevia, talousvyöhykkeelle sijoittuvia
kaukana tulevaisuudessa mahdollisesti toteutettaviksi tulevia hankkeita.
Hakijan on meri- ja rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi toimitettava Liikennevirastolle sekä Suomenlahden merivartiostolle tarvittavat ilmoitukset ja raportit. Luvan saajan on ilmoitettava tarkat
kaasuputken sijaintikoordinaatit Suomen viranomaisille sekä ennen asennusta että viipymättä
asennuksen jälkeen valvonnan mahdollistamiseksi. Hakijan on noudatettava kansainvälisiä meriteiden sääntöjä (International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972, COLREG), oltava yhteydessä asianomaiseen VTS-keskukseen sekä osallistuttava alusliikennepalveluun siten
kuin alusliikennepalvelulaissa säädetään.
Valtioneuvoston suostumus ei sisällä oikeutta muihin kuin hakemuksessa kuvattuihin toimenpiteisiin Suomen talousvyöhykkeellä.
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Välitön täytäntöönpano
Hallintolainkäyttölain 31 §:n mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Päätös voidaan kuitenkin 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 yleisen edun
vuoksi voida lykätä.
Käsiteltävänä 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. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty kantoja, joiden mukaan kysymys
voi olla esimerkiksi luvan myöntämisestä johonkin toimenpiteeseen, jonka tulee tapahtua määrättynä aikana. Kirjallisuudessa on esitetty myös kanta, jonka mukaan EU-oikeuden tehokkaan toteutumisen vaatimus voi olla näiden tilanteiden arvioinnissa relevantti näkökohta. Hakija vastaa
aina ensisijaisesti talousvyöhykehankkeen aikataulullisista ja taloudellisista riskeistä.
Hanketta on hakemuksen mukaan pidettävä yleisen edun kannalta tärkeänä, koska sillä varmistetaan Euroopan komission ensisijaisiin tavoitteisiin sisältyvä Itämeren alueen yhdistäminen muun
Euroopan kaasuverkkoon Suomen osalta, hanke avaa Suomen kaasumarkkinat sekä parantaa
energiaturvallisuutta. Hankkeella on EU:n määrittämä PCI-status.
Hakemuksen mukaan teknisesti parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi sekä ympäristövaikutusten minimoimiseksi rakentaminen on syytä toteuttaa mahdollisimman tiiviisti ja varsinainen
putkenlasku yhtäjaksoisesti. Näin menettelemällä vaikutukset laivaliikenteeseen ja kalastukseen
saadaan pidettyä mahdollisimman lyhyinä.
Hankkeen ympäristövaikutukset ovat hakemuksen mukaan rakentamisen aikaisia, tilapäisiä haittoja. Pysyvää, merkittävää haittaa ei synny. Käytön aikaiset haitalliset vaikutukset ovat vähäisiä.
Merkittävimmiksi rakentamisen aikaisista ympäristövaikutuksista on arviointiselostuksessa tunnistettu vaikutukset merenpohjaan, vedenlaatuun, vesiluontoon, kasvillisuuteen ja eläimistöön.
Hankkeella ei ole vaikutuksia suojelualueisiin, ja sen haitalliset vaikutukset rakennusvaiheen aikana merenpohjaan, veden laatuun, ilman laatuun, meluun, pohjaympäristöön, planktiseen ympäristöön, kaloihin ja kalakantoihin, merinisäkkäisiin ja merilintuihin, laivaliikenteeseen, sotilasalueisiin, olemassa olevaan ja suunniteltuun infrastruktuuriin, kulttuuriperintöön, matkailuun ja
kalastukseen ovat talousvyöhykkeellä vähäisiä. Ympäristövaikutukset pyritään minimoimaan rakentamisen yhteydessä mahdollisuuksien mukaan. Hankkeesta aiheutuvat haitat ovat hyötyjä vähäisemmät.
Hankkeen viivästyminen vaikuttaa hakemuksen mukaan Suomen kaasumarkkinoiden avautumiseen sekä energiaturvallisuuden parantumiseen niitä viivästyttäen. Tämä puolestaan heijastuu
Suomen kilpailukykyyn ja energiamarkkinoiden kehittymiseen.
Hankkeelle ei ole myönnetty vielä vesilain mukaista rakentamislupaa ehtoineen. Valtioneuvoston
suostumus itsessään ei oikeuta hakijaa ryhtymään tosiasiallisiin rakentamis- tai putkenlaskutoimiin talousvyöhykkeellä. Hakemuksen vesilupaprosessi on käynnissä. Valtioneuvoston suostumuksen täytäntöönpanolla ei ole välittömiä vaikutuksia kolmansien oikeusasemaan, talousvyöhykkeen meriympäristöön tai meriturvallisuuteen. Mahdollisen valittajan valitus ei välittömän
täytäntöönpanon johdosta kävisi hyödyttömäksi. Suomen talousvyöhykkeellä ei ole myöskään
yksityisiä maa- tai vesialueiden omistajia.
Välitöntä täytäntöönpanoa koskevaa ehtoa on jo käytetty taloudellisen hyödyntämisen hankkeita
koskevissa valtioneuvoston suostumuksissa.
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Ottaen huomioon hakijan välittömälle täytäntöönpanolle esittämät perustelut, erityisesti hankkeen
merkitys Suomelle ja EU:lle ja ympäristövaikutusten minimoiminen, sekä valtioneuvoston suostumuksen tosiasialliset vaikutukset kolmansille, voidaan päätöksen välittömälle täytäntöönpanolle arvioida olevan yleistä etua koskevat riittävät perusteet. Päätös on täytäntöön pantavissa välittömästi.

8 Sovelletut lainkohdat
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten
(EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta
Yleissopimus valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (SopS 67/1997)
Hallintolaki (434/2003)
Hallintolainkäyttölaki (586/1996)
Laki eräiden vedenalaisten johtojen suojelemisesta (145/1965)
Laki Euroopan unionin yhteistä etua koskevien energiahankkeiden lupamenettelystä
(684/2014)
Laki Suomen talousvyöhykkeestä (1058/2004)
Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994)
Merilaki (647/1994)
Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välinen sopimus valtioiden rajat
ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (SopS 435/2002)
Valtioneuvoston asetus Suomen talousvyöhykkeestä (1073/2004)
Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (713/2006)
Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003
Vesilaki (264/1961)
YK:n merioikeusyleissopimus (SopS 49-50/1996)
Yleissopimus kansainvälisistä säännöistä yhteen törmäämisen ehkäisemiseksi merellä (SopS
30/1977)

9 Muutoksenhaku
Tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta päätöksen liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Päätös on pantavissa täytäntöön muutoksenhausta huolimatta,
ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Mika Lintilä
Elinkeinoministeri

Johanna Ylitepsa
Hallitussihteeri

