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Nord Stream 2 -maakaasuputken
rakentaminen alkaa Suomen
talousvyöhykkeellä
Nord Stream 2 on 1 230 kilometriä pitkä, Itämeren poikki
Venäjältä Saksaan suunniteltu kaksoismaakaasuputkilinja.
Putkilinjan rakentaminen alkaa syyskuun alussa Suomen
reittiosuudella Solitaire-aluksella. Samalla rakentamiseen
liittyvät valmistelevat työt - kaapeliristeämien asentaminen
ja kiviaineksen sijoitus - jatkuvat. Toimenpiteet aiheuttavat
tilapäisiä navigointirajoituksia alusten suoja-alueilla
Suomenlahdella.

Putkilinjan reitti kulkee 374 kilometriä
Suomen talousvyöhykkeellä keskisellä
Suomenlahdella noin 19 kilometrin
päästä Suomen rannikosta. Alueella
työskentelevien Nord Stream 2:n
urakoitsijoiden työalusten ympärille
asetaan 500 m:n–1,9 km:n (noin 0,3–1
merimailin) suoja-alueita. Suoja-alueet
on sovittu yhteistyössä Liikenneviraston
ja Rajavartiolaitoksen kanssa, jotka
valvovat töiden toteuttamista. Suojaalueilla varmistetaan turvallinen merenkulku
työalusten läheisyydessä ohi kulkevalle

liikenteelle sekä turvalliset työolosuhteet
aluksilla työskentelevälle henkilöstölle.
Toivomme veneilijöiden ja muiden merellä
liikkujien huomioivan suoja-alueet,
jotka ovat tilapäisesti suljettuja muulta
meriliikenteeltä. Pyydämme seuraamaan
tiedotteita navigointirajoituksista reaaliajassa
merenkulun keskeisillä tiedotuskanavilla:
Tiedonantoja merenkulkijoille, NAVTEXjärjestelmä (Navigational Telex) ja
vhf-radio. Putkilinjan suunniteltu
reitti on merkitty merikarttoihin.

Putkenlasku
Dynaamisesti asemoitava putkenlaskualus
Solitaire aloittaa ensimmäisen putkilinjan
rakentamisen Suomen talousvyöhykkeellä
syyskuun 2018 alussa. Putkenlaskun aikana
Solitairea avustaa tutkimusalus Olympic
Triton, joka tekee laskua edeltäviä ja seuraavia merenpohjatutkimuksia. Putkenlasku
alkaa Porkkalanniemen eteläpuolelta ja
etenee itään Venäjälle päin.
Suoja-alue Solitairen ympärillä on säteeltään 1 merimaili. Kuva: Allseas

Suoja-alue Solitairen ympärillä on
yksi merimaili (noin 1,9 km) lukuunottamatta Kallbådagrundin majakan edustan
reittijakojärjestelmää, jossa käytetään
supistettua, säteeltään 0,5 merimailin
(noin 900 m) suoja-aluetta. Olympic
Tritonin ympärillä suoja-alue on
noin 0,3 merimailia (500 m).
Putkilinjaan käytettäviä betonipinnoitettuja
teräsputkia kuljetetaan säännöllisesti
Solitairelle putkenkuljetusalus Solvik
Supplierilla, Havila Crusaderilla sekä
Symphony Performerilla.

Suoja-alue Olympic Tritonin ympärillä on säteeltään noin 0,3 merimailia.
Kuva: Olympic

Kiviaineksen sijoitusaluksen ympärillä oleva suoja-alue on säteeltään
noin 0,3 merimailia. Kuva: Boskalis

Kaapeliristeämiä asentavan Oceanic-aluksen suoja-alue on 0,3 merimailia.

Kiviaineksen sijoitus
Puhdasta kiviainesta täsmäsijoitetaan
ennen putkilinjan asennusta ja sen jälkeen
Suomenlahdella paikoitellen mm. putkilinjan
tueksi alueilla, joissa merenpohja on epätasainen. Kiviainespenkereitä sijoitetaan myös
risteyskohtiin muiden putkilinjojen kanssa.
Kiviaines lastataan alukseen HaminaKotkan
Mussalon ja Inkoon satamista ja kuljetetaan
kohteisiin erikoisaluksella, joka sijoittaa
sen laskuputkilla tarkalleen määriteltyihin
kohtiin. Kiviaineksen sijoitusta tehdään
Bravenes-aluksella. Suoja-alue aluksen
ympärillä on noin 0,3 merimailia (500 m).
Työt kestävät elokuun puolivälistä noin
vuoden 2018 viimeiseen vuosineljännekseen saakka.
Kaapeliristeämät
Kaasuputkilinja risteää useiden
merikaapeleiden ja muun olemassa tai
suunnitteilla olevan infrastruktuurin kanssa.
Näiden suojaksi asennetaan tukipatjoja
Oceanic-aluksella, jonka suoja-alue on
säteeltään noin 0,3 merimailia (500 m).
Kaapeliristeämien asennustyöt jatkuvat
arviolta noin vuoden 2018 viimeiseen
vuosineljännekseen saakka.
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